


Methode

• Van top 10 naar 
Top 10
• Vanuit de fietser

• Objectief EN 
subjectief
• De 10 risico’s om 

risicogestuurd aan 
te pakken!



10. Fietsvaardigheid vergroten

• Verplicht fietsonderwijs op 
basisonderwijs en coa
• Fietstips voor veilig en 

comfortabel fietsen

• Stimulering fietsverlichting
• Goede remmen

• Goede afstelling fiets



9. Bewust zijn van ongevallen

• Bij slachtoffercijfers ook 
aandacht naar veroorzaker / 
oorzaak

- Onderzoek naar ongevallen

- Handhaving verbeteren



8. Duidelijker richtlijnen voor 
inrichting
• Zonder onderbouwing afwijken 

van CROW-normen verhoogt 
aansprakelijkheid 
wegbeheerder.

• Alleen gemotiveerd afwijken
• CROW publicaties openbaar 

toegankelijk



7. Ruimer inhalen

•Minimale inhaalafstand auto-
fiets
oCampagne

oOnderzoek regelgeving

•Weginrichting hierop 
aanpassen



6. Beter onderhoud

• Strooien en ruimen

•Wegdekonderhoud
• Bermonvlakheid

• Plassen op het wegdek

• Veiligere omleidingsroutes



5. Inrichten voor iedereen

• Kruispunten en oversteken 
seniorproof inrichten.
• Geen fietsoversteek over 80 

km/u weg

• Kantmarkering op fietspaden
• 80 naar 60

• Bij fietsoversteken standaard 
snelheidsremmers op rijbaan
• Beperk (routes) 

landbouwverkeer



4. Autodruk verminderen

• Geen auto’s in schoolomgeving

• Autoverkeer ontmoedigen op 
korte afstanden

•Minder (routes) 
landbouwverkeer
• 80 naar 60

• Inruilpremie auto naar fiets



3. Verkeersstromen 
ontvlechten
• Snorfiets naar de rijbaan

• Fijnmazig fietsnetwerk met 
tunneltjes/bruggen

• Verlaging snelheid canta’s, biro’s
op het fietspad
• LEV niet automatisch op fietspad

• Bij fietsoversteken standaard 
snelheidsremmers op rijbaan
• Beperk (routes) landbouwverkeer



2. Fietspaden beter inrichten

• Paaltjes verwijderen

• Stoepranden nivelleren
• Verbreden fietspaden

• Kantmarkering op fietspad

•Minder 
tweerichtingsfietspaden



1. Snelheid auto’s omlaag

• 30 binnen de kom

• Grijze wegen naar 30 of 
fietspaden

•Meer 30 buiten de kom

• 80 naar 60
• Geen fietsoversteek over 80 

km/u weg
• Langzaam voor snel verkeer
• ISA



En nu..

• Niet alleen maar leidraad veilig 
inrichten voor de fiets

• Lokaal vertalen met 
Fietsersbond-afdelingen

• Concrete adviezen aan 
gemeenten



Bedankt
voor de 

aandacht!


