
Verkeersveiligheid: Fietsersbond wil vooral gemotoriseerd verkeer begrenzen 
Het aantal doden en gewonden in het verkeer daalt niet meer sinds 2014. Onder 
verkeersslachtoffers zijn er naar verhouding veel fietsers. Begrijpelijk en teerecht is het, dat Rijk en 
Provincies zoeken naar oorzaken en oplossingen. Mogelijke oorzaken zijn: 

• Te sobere inrichting 30 km-zones; 
• Te weinig pakkans bij snelheidsovertredingen; 
• Te veel haast en afleiding door mobieltjes; 
• Vooral: er zijn nu eenmaal meer ouderen dan 30 jaar geleden. 

Naar het idee van de Fietsersbond vallen de meeste (ernstige) slachtoffers onder fietsers en 
voetgangers door conflicten met gemotoriseerd verkeer; dit geldt zeker voor de fietsdoden. 
Hetzelfde geldt voor ernstige gewonden die de krant halen; hieronder zijn ook vele fietsers die met 
een scooter botsen. Fietsers en scooters ervaren extra risico bij kruisingen van tweerichtingspaden. 

De rijsnelheid van gemotoriseerd is de belangrijkste risicofactor; de infrastructuur geeft te weinig 
bescherming aan fietsers en voetgangers. 

Voor de oplossingen van onveiligheid zijn diverse benaderingen denkbaar. Het landelijk bureau van 
de Fietsersbond richt zich vooral op de infrastructuur en het gevaar dat het gemotoriseerd verkeer 
veroorzaakt; fietsvaardigheid vergroten staat als tiende genoemd; zie: 
https://noordbrabant.fietsersbond.nl/top-10-maatregelen/ 
Dus: meer de daders temmen (gemotoriseerd verkeer) dan de slachtoffers opvoeden (voetgangers 
en fietsers).  

Vanaf februari 2019 heeft de Provincie hieraan ambtelijk veel tijd en deskundigheid aan het SPV 
besteed, waarvoor onze hulde. Niet alleen wordt achteraf gekeken waar ongevallen zich voordoen, 
maar overheden willen vooraf risico’s inschatten, een vorm van preventie dus. Daar staan we achter. 
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Uitvoeringsagenda%20Verkeersveiligheid%20Noord-
Holland%202020-2024%20(3).pdf 
Dit algemene verhaal begint met het verkeerssysteem en infrastructuur. 
Hierbij bestaat het gevaar, dat er zoveel thema’s zijn, dat de aandacht wordt versnipperd. Bermen 
langs en frontale botsingen op 80 km-wegen kunnen behoren tot de prioriteiten, terwijl naar ons 
idee per afgelegde kilometer vooral de fietsers en de voetgangers gevaar lopen. 

Waar zouden we ons als Fietsersbond op willen richten?  

Uitgangspunt is dat de overheden, terwijl er nog gestudeerd wordt, alvast een aantal maatregelen 
nemen; dus niet wachten met uitvoering van urgente zaken. Vertrekpunt is dat de straat wordt terug 
gegeven aan fietsers en voetgangers en dat alle burgers van 6 tot 96 zelfstandig kunnen deelnemen 
aan het verkeer. 

1. Op plaatsen waar een belangrijke routes voor fietsers en voetgangers een hoofdroute voor 
gemotoriseerd verkeer kruist, wordt de snelheid van gemotoriseerd verkeer gemeten en 
snelheidsremmers aangelegd, zeker als er veel ongevallen zijn geregistreerd; 

2. Ombouw van wegen naar 30 km-zones en naar 60 km-wegen wordt voortgezet of gestart; 
3. Richtlijnen worden gewijzigd in die zin, dat er geen nieuwe tweerichtingsfietspaden komen en 

dat kruisingen worden beveiligd, met drempels, stopgeboden en knipperlichten; zie een poging 
hiertoe de vragen van de VVD-Hoorn: 

https://noordbrabant.fietsersbond.nl/top-10-maatregelen/


https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200130_77515241?utm_source=google&ut
m_medium=organic 

4. Prioriteiten van politie en OM verschuiven naar verkeersgedrag dat gevaar oplevert voor 
voetgangers en fietsers, dus o.a. snelheidscontrole; 

5. Scooters verschuiven binnen de kom van het fietspad naar de rijbaan; 
6. Programma’s worden gericht op betere voertuigbeheersing en verkeersinzicht van (oudere)  

fietsers, zoals ‘doortrappen’. 
7. Registratie van ongevallen wordt verbeterd, evenals de analyse; 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/betere-registratie-eerste-stap-naar-verbeteren-
verkeersveiligheid/ 
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