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Inleiding 
In Nederland is er sprake van een ware fietscultuur. Maar liefst 27% van de dagelijkse mobiliteit in 
Nederland wordt afgelegd met de fiets. Vooral in steden vormt de fiets een groot aandeel van de 
het totaal aantal bewegingen (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2018). Ondanks dat er veel 
gefietst wordt in bijna elke stad in Nederland, is het gedrag van fietsers niet overal hetzelfde. In 
Amsterdam zijn fietsers erg individualistisch ingesteld, terwijl de fietsers in Rotterdam zich heel 
erg aan elkaar aanpassen. In beide steden is de hoeveelheid fietsers erg gegroeid en is de 
prognose dat deze trend zich blijft voortzetten. Hierdoor zijn de gemeenten genoodzaakt om deze 
groei in goede banen te leiden. In verschillende steden is sprake van een ander fietsbeleid, met 
als gevolg andere fietsinfrastructuur. In Amsterdam is de gemeente in 1978 al akkoord gegaan 
met de toepassing van een verkeerscirculatieplan (VCP) in de binnenstad (NRC, 1978). De 
doelstelling van zo een VCP is het vrijmaken van meer ruimte in de stad door verschillende routes 
voor auto’s af te sluiten en om te leiden via een ontsluitingsweg. Dergelijke ingrepen als een VCP 
zijn een stimulans voor mensen om de auto te laten staan en met de fiets door de stad te 
bewegen.

Los van het feit dat de fiets minder ruimte inneemt in de stad dan de auto (Lindsay et al., 2010), 
heeft het het gebruik van de fiets en daardoor een toename in lichaamsbeweging ook een 
positieve impact op de gezondheid van de fietser zelf (Nieuwenhuijzen & Khreis, 2016). Daarnaast 
is het gebruik van de fiets in plaats van de auto niet alleen is goed voor de gezondheid van de 
gebruikers zelf, ook de weggebruikers daar omheen voelen de positieve effecten (Kondo et al., 
2018) (Gianfredo et al., 2021). Door de auto links te laten staan, neemt de uitstoot van CO2 
emissie af, met als gevolg een hogere luchtkwaliteit in de stad.

De overmatige uitstoot van CO2 is een probleem dat globaal te merken is, maar zoals hierboven 
kort vermeld staat is dit ook deels lokaal aan te pakken. Door overal op lokaal niveau de uitstoot 
van CO2 te remmen kunnen globale doelstellingen makkelijker gehaald worden (Betsill & Bulkeley, 
2006). De aanpak van dergelijke opgaven zullen door de verschillende contexten van steden ook 
op een andere manier aangepakt worden. Ondanks dat de doelstelling van het beleid overal 
hetzelfde kunnen zijn, kan de uitvoering ervan verschillen tussen steden. Deze verschillende 
uitvoeringen hebben niet alleen impact op de uiteindelijke doelstellingen, van bijvoorbeeld de 
afname van CO2 emissies, het heeft ook invloed op de manier dat inwoners van steden gebruik 
maken van de stad en haar infrastructuur. In dit onderzoek zal dan ook de impact van fietsbeleid, 
in het specifiek verkeerscirculatieplannen, op het gedrag van fietsers worden onderzocht. Om op 
een antwoord te komen op dit vraagstuk, wordt de volgende onderzoeksvraag aangehouden:

 
Hoe heeft een verkeerscirculatieplan invloed op fietsgedrag in Rotterdam en Amsterdam? 

Casus introductie

De twee casus gebieden Amsterdam en Rotterdam zijn geselecteerd aangezien er allereerst veel 
informatie te vinden is over de twee steden. Daarnaast zijn de fysieke factoren van beide steden 
erg verschillend. De stad Rotterdam is in de tweede wereldoorlog voor een groot deel verwoest, 
wat leidde tot een nieuwe (moderne) opbouw van de stad. Amsterdam daarentegen kent 
verschillende buurten die nog dateren uit de 16e eeuw (AlleCijfers, 2021). Dit zijn factoren die 
invloed kunnen hebben op het gebruik van de fysieke ruimte. Daarbij hebben Amsterdam en 
Rotterdam op nationaal niveau elk een eigen functie. Amsterdam is vooral een cluster van 
dienstensectoren, terwijl een groot gedeelte van de Rotterdamse beroepsbevolking in de Haven 
van Rotterdam werkt (AlleCijfers, 2021). Een verschil in pad-afhankelijkheid en fysieke omgeving  
kan invloed hebben op de manier hoe eenzelfde beleid op een andere manier uitgevoerd moet 
worden. In Amsterdam is een jaren een verkeerscirculatieplan van kracht, die nog steeds 
uitgebreid wordt (Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030, 2013). Terwijl Rotterdam nog geen specifiek 
plan met een dergelijke benaming heeft toegepast. Omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan 
naar de invloed van verkeerscirculatieplannen en dergelijke ingrepen op het fietsgedrag van 
mensen is het wetenschappelijk relevant om deze twee casussen met elkaar te vergelijken. De 
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casussen zijn een representatieve steekproef, omdat Amsterdam een casus is waarin het beleid 
omtrent fietsen al relatief ver gevorderd is, terwijl in Rotterdam de fiets niet altijd hoog op de 
prioriteiten lijst heeft gestaan. Hierdoor is het interessant om deze twee verschillende uitvoeringen 
van beleid met elkaar te vergelijken. 


In dit onderzoek wordt allereerst de relevante wetenschappelijke literatuur besproken in het 
theoretisch kader. In het  theoretisch kader wordt de al bekende informatie over fietsgedrag en 
verkeerscirculatieplannen behandeld, om vervolgens ook vast te stellen wat specifiek onderzocht 
wordt in het vervolg van het onderzoek. Deze specifieke vraag wordt onder handen genomen in 
de methoden sectie. Hierin worden de verschillende onderzoeksmethoden en vormen van 
dataverzameling behandeld die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. 
De informatie die verzameld is uit de dataverzameling worden besproken in de resultaten sectie. 
Hier staan de verschillende vormen van fietsgedrag en beleid per casusgebied onder elkaar, om 
vervolgens de casussen met elkaar te vergelijken in de casusvergelijking. De conclusies van het 
onderzoek en het antwoord op de onderzoeksvraag worden besproken in de conclusie. Tot slot 
worden kritische punten op de uitvoering van het onderzoek, terugkoppelingen aan al bestaande 
theorie en mogelijke vervolg onderzoeken behandeld in de sectie discussie en reflectie. 


3



Theoretisch kader 
In dit onderzoek wordt gezocht naar de invloed van verkeerscirculatieplannen op het gedrag van 
fietsers in Amsterdam en Rotterdam. Om te controleren of het gekozen onderzoeksonderwerp 
wetenschappelijk relevant is en dus een toevoeging is aan de al bestaande literatuur is er eerst 
een literatuuronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit literatuuronderzoek begrippen en 
theorieën besproken die een raamwerking vormen voor het vervolg van het onderzoek. Zodoende 
worden eerst de maatschappelijke voordelen van de fiets besproken. Vervolgens is er 
wetenschappelijke literatuur verzameld die een indicatie kan geven van het begrip fietsgedrag. 
Omdat er geen wetenschappelijke artikelen te vinden zijn over fietsgedrag zelf, worden artikelen 
behandeld die het gedrag van andere weggebruikers toelicht. Aan de hand van deze artikelen is 
het mogelijk om een focuspunt te vormen voor nader onderzoek naar dit begrip. Hierna worden 
verschillende aspecten besproken waarvan al bekend is dat ze invloed hebben op het fietsgedrag 
van mensen. Om tot slot verschillende uitingen van (mobiliteits)beleid, waaronder het begrip 
verkeerscirculatieplan, worden besproken. 


Fiets versus auto

Zoals in de inleiding ook al kort is vermeld, brengt het gebruik van de fiets in plaats van de auto 
verschillende voordelen met zich mee. Allereerst is er een groot verschil in de uitstoot van de 
hoeveelheid CO2. Graeme Lindsay et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar het verschil in 
CO2 emissie in Nieuw Zeeland wat betreft stedelijke ritten van minder dan 7 kilometer met de 
auto of fiets. Hieruit bleek dat als vijf procent van de ritten met een auto vervangen worden door 
de fiets, ongeveer 22 miljoen liter brandstof bespaard kan worden, wat een afname van 0,4 
procent van alle transport gerelateerde broeikasgasemissies betekent. 

De uitstoot van van het autoverkeer heeft niet alleen invloed op het milieu en haar omgeving, maar 
ook een directe invloed op de gezondheid van de mens. Vandaar dat het stimuleren van mensen 
om gebruik te maken van een duurzame vorm van transport, in plaats van de auto, op 
verschillende manieren een positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens. Zo kan de 
uitstoot van autoverkeer de achterliggende aanjager zijn van hartproblemen, longkanker en nog 
veel andere aandoeningen. Sterker nog, in 2010 heeft het WHO (World Health Organization) 
vastgesteld dat de leeftijdsverwachting van de inwoners van Europa gemiddeld met 9 maanden 
afneemt als gevolg van de uitstoot van autoverkeer. Aan de hand van het onderzoek van Lindsay 
et al. (2010) kan men stellen dat de afname van de hoeveelheid ritten in de auto een afname van 
CO2 uitstoot en derhalve een gezonder milieu wordt verwezenlijkt. Bovendien zorgt het gebruik 
van de fiets boven de auto voor meer lichaamsbeweging, met als gevolg een gezondere leefstijl 
(Nieuwenhuijzen & Khreis, 2016. Kondo et al., 2018. Gianfredo et al., 2021).

Tot slot zorgt het gebruik van de auto voor een afname van de bruikbare openbare ruimte voor de 
gebruikers van een stad. Een omgeving waar de auto dominant is houdt in velen gevallen weinig 
ruimte over voor andere vormen van mobiliteit en levensuitingen. Straten waar auto’s moeten 
rijden vereisen meer ruimte dan een straat waar fietsen en/of voetgangers gebruik van maken. 
Daarnaast neemt het parkeren van een auto ook nog extra ruimte in, aanzienlijk meer dan het 
parkeren van een fiets. Al met al zorgt de eliminatie, of het zo veel mogelijk weren van de auto in 
een omgeving, voor kansen om extra ruimte vrij te maken voor duurzame mobiliteitsvormen zoals 
de fiets of openbaar vervoer. Daarnaast creëert de veranderende infrastructuur mogelijkheden 
voor de verdichting van een stad. Een compacte stad kent een hoge dichtheid van inwoners en 
voorzieningen. Door deze hoge dichtheid zijn woon-, werk- en vrijetijdsvoorzieningen vaak dichter 
bij, wat op zijn beurt weer duurzame mobiliteitsvormen stimuleert (Glaeser, 2011).  

Fietsgedrag

Naast de impact van de fiets op het milieu en de gezondheid van de mens, kan het gebruik van 
de fiets in de stad in plaats van de auto ook maatschappelijke invloed hebben. Volgens Peter 
Pelzer (2012) is er in verschillende sprake van een andere fietscultuur. Pelzer omschrijft 
fietscultuur aan de hand van drie perspectieven: gewoonte, tegencultuur en leefstijluiting. Vooral 
het perspectief leefstijluitingen is interessant, omdat dit een variabele is die mogelijk invloed kan 
hebben op het fietsgedrag van mensen. 

Omdat er nog geen eerder academisch onderzoek is gedaan naar de verschillende kenmerken 
van fietsgedrag zal worden gekeken naar een eerder uitgevoerd onderzoek omtrent het concept 
wandelgedrag. Aan de hand van de al bekende wetenschappelijke literatuur over wandelgedrag, 
kan getest worden of de uitkomsten van deze literatuur ook toepasbaar zijn op fietsers.
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Het wandelgedrag wordt besproken aan de hand van een artikel van Winnie Daamen & Serge P. 
Hoogendoorn (2003). De auteurs stellen dat het gedrag van voetgangers door verschillende 
aspecten beïnvloed kan worden. Er wordt een verdeling gemaakt van vier verschillende 
categorieën: persoonlijke karakteristieken, karakteristieken van de reis, functies/karakteristieken 
van de infrastructuur en de karakteristieken van het milieu. De persoonlijke karakteristieken zijn 
onder andere de leeftijd, grote, gezondheid en geslacht van een persoon. Deze kwalificaties 
kunnen invloed hebben op de snelheid van een persoon, zo loopt een man gemiddeld sneller dan 
een vrouw. Daarnaast wordt gesteld dat vrouwen meer aandacht besteden aan hun omgeving. 
Wat invloed heeft op de interactie tussen andere voetgangers, zoals bijvoorbeeld een 
coöperatiever houding.  
De karakteristieken van de reis kunnen ook invloed hebben op het gedrag van wandelaars. Het 
doel, de lengte, de mate van vertrouwdheid van de gekozen wandeling kunnen allemaal aanjager 
zijn van een bepaald gedrag. Derhalve kan een wandelaar die erg bekend is met de route de 
infrastructuur en omgeving anders gebruiken dan iemand die de omgeving nog niet zo goed kent.  
Een wandelaar die een bepaalde route elke dag loopt, zal sneller de aangewezen infrastructuur 
omzeilen dan iemand die daar nog nooit gelopen heeft. 

Desondanks hebben de karakteristieken van de infrastructuur wel degelijk impact. Een brede 
stoep of de aanwezigheid van groen creëert een plezante wandelomgeving, wat meer mensen kan 
aanmoedigen om een bepaalde route te wandelen. 

Ipek Sener et al. (2009) hebben ongeveer dezelfde conclusie voor de route keuze van fietsers. Net 
als voetgangers moedigt fietst vriendelijke infrastructuur aan om te fietsen.  Een enkel aspect 
waar wel informatie over bekend is, is de route keuze van fietsers. Voor fietsers zorgt 
aanwezigheid of afwezigheid van stoplichten, (gevaarlijke) kruispunten en maximale snelheden 
voor auto’s voor een fietsvriendelijke omgeving, wat invloed op de genegenheid om bepaalde 
routes te fietsen. Daarnaast stellen Ipek Sener et al. (2009) dat fietsers hun route ook baseren op 
de reistijd en hoeveelheid auto’s in de omgeving. Dit zijn wederom aspecten die te beïnvloeden 
zijn door infrastructuur te faciliteren waar de fietser wordt geprioriteerd. Tot slot stellen Daamen en 
Hoogendoorn (2003) dat de aanwezigheid van een bepaald milieu of weersomstandigheden ook 
effect heeft op de houding van voetgangers. Mensen zijn eerder geneigd om sneller te lopen en 
een kortere route te nemen als het slecht weer is. 


Fietsbeleving

De fysieke omgeving waar iemand fiets kan invloed hebben op de manier hoe iemand het fietsen 
zelf beleeft. De fietsbeleving op haar beurt kan invloed hebben op het fietsgedrag van de 
betreffende persoon. Zo stellen George Liu et al. (2021), dat een positieve fietsbeleving invloed 
kan hebben op de snelheid die iemand fiets. Daarnaast kan de indeling van de fysieke ruimte 
invloed hebben op de hoeveelheid interacties die iemand heeft terwijl hij/zij op de fiets zit. Dit kan 
ook invloed hebben op de forens patronen van mensen. Khademi (2022) besprak tijdens een 
onderzoekspresentatie de mogelijkheden om de fietsbeleving te meten. Aan de hand van een 
sensorenonderzoek (eye tracking en real time metingen van hartslag en huid), is het mogelijk om 
de beleving van een fietser te meten. Dit onderzoek is uitgevoerd in Breda, om te achterhalen hoe 
fietsers zich voelen in verschillende omgevingen op hun route. Aan de hand van dit onderzoek kan 
in samenwerking met de gemeente Breda een fietsroute gerealiseerd worden die zo veel 
mogelijke positieve belevingen van de fietsers stimuleert en daardoor een fietsvriendelijke 
omgeving ontstaat.


Stimuleren van de fiets

Het stimuleren van de fiets is een vanzelfsprekende stap voor steden in Nederland, met name 
door het landelijke uitgaanspunt van de halvering van de uitstoot van CO2 in het jaar 2030 
(Rijksoverheid, 2019). Een vraagstuk is echter, hoe krijg je mensen zo ver om de auto te laten 
staan en de fiets te pakken. Uit een artikel van John Pucher en Ralph Buehler (2007) blijkt dat het 
stimuleren van het gebruik van de fiets vooral neerkomt op het faciliteren van fietsvriendelijke 
infrastructuur. De aanwezigheid van genoeg fietsrekken, aparte fietspaden en een goede 
integratie met het openbaar vervoer zijn onder andere factoren die een positieve invloed hebben 
op het gebruik van de fiets. Daarnaast wordt ook de invloed van een drukke (gevaarlijke) autoweg 
op het gebruik van de fiets belicht. Angela Huth en Craig O’Holleran (2014) betrekken dezelfde 
soort resultaten om het fietsgedrag van mensen positief te kunnen beïnvloeden. Zij stellen dat een 
goede opbouw van de fietsinfrastructuur inwoners van steden aanmoedigt om vaker de fiets te 
pakken.  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Beleid

Het faciliteren van een fietsvriendelijke infrastructuur ligt voor een groot deel in de handen van de 
gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende locatie. Het beleid dat een gemeente voert 
heeft invloed op de fysieke uitvoering en regels die van kracht zijn in een stad. Echter is het beleid 
niet in elke gemeente hetzelfde. Ondanks dat er landelijke kaders en richtlijnen zijn aangegeven 
zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor onder andere het maken van bestemmingsplannen 
en het aanleggen en onderhouden van straten, wegen, voetpaden en fietsroutes (Rijksoverheid, 
nd.). De manier hoe dit wordt aangelegd wordt dus in de meeste gevallen door de gemeente zelf 
bepaald. Het huidige beleid van een gemeente heeft dus aanzienlijk veel invloed op de 
uitvoeringen van infrastructuur en dus indirect het stimuleren van bepaalde mobiliteitspatronen 
(Huth & O’Holleran, 2014)(Pucher & Buehler, 2007). 

Een voorbeeld van een ingreep die de gemeente kan nemen die invloed heeft op een sturen van 
de gewenste mobiliteitspatronen is een verkeerscirculatieplan (VCP). Een verkeerscirculatieplan 
heeft als doel om het betreffende grondgebied van een stad of dorp beter bereikbaar en 
leefbaarder te maken voor de voetganger, fietser en openbaar vervoer (Soltani, 2010) (Tsubohara, 
2007). Een VCP is dus geen doelstelling, maar een middel om tot het bovenstaande doel te 
komen. 

Bij de aanleg van een verkeerscirculatieplan wordt de omgeving in verschillende sectoren 
(taartenmodel) onderverdeeld. Deze sectoren zijn van elkaar gescheiden aan de hand van 
barrières, hierdoor is het niet meer mogelijk om gemakkelijk van sector naar sector te bewegen in 
de auto. Een dergelijke barrière wordt ook wel een ‘knip’ genoemd. Een knip houdt dus in dat aan 
de hand van een verboden in te rijden bord, of een fysieke barrière het niet meer mogelijk wordt 
om als automobilist door te rijden. Als mensen met de auto van sector naar sector willen, dan zijn 
ze dus genoodzaakt om ontsluitingsweg (ringweg) te gebruiken om van sector naar sector te 
bewegen. Deze barrières gelden dus alleen voor autoverkeer en zijn dus niet van kracht op 
voetgangers of fietsers. De automobilisten worden dus naar buiten geduwd, om extra ruimte te 
creëren voor de fietsers en voetgangers in de omgeving. Deze doelstelling van een VCP is ook in 
lijn met het eerder besproken artikel van Graeme Lindsay et al. (2010). Verschillende gemeenten in 
Nederland hebben mobilitietsprogramma’s opgesteld waar de noodzaak van duurzame mobiliteit 
wordt benadrukt (zie bijvoorbeeld: Agenda, Amsterdam Autoluw (2022), Rotterdamse 
Mobiliteitsaanpak (2020), Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030 (2013)). Lindsay et al. benadrukken 
dat een grote hoeveelheid uitstoot CO2 emissies door autoverkeer kan worden terug gedrongen 
door de korte autoritten te elimineren. De invoering van een VCP zou betekenen dat het voor 
automobilisten niet meer gunstig is om korte afstanden in de stad af te leggen. Doordat de 
omgeving dermate auto-onvriendelijk is en in plaats daarvan een stuk fietsvriendelijke is 
geworden, wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Het concept van een verkeerscirculatieplan is in verschillende steden in binnen- en buitenland al 
gerealiseerd. Echter wordt een VCP niet als enige middel gebruikt. In Gent is sinds 2017 een VCP 
van kracht gegaan. Frederik Mehler (2019) beweert dat sinds de invoering van het VCP in Gent de 
mobiliteitscultuur is verandert. Omdat het autoverkeer aan de hand van knips via andere routes in 
en uit de stad worden geleid is de stad een stuk vriendelijker geworden voor de fietser en 
voetganger (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, 2016). Er zijn meer mensen gaan fietsen met als resultaat 
een binnenstad waar de fietser de dominante mobiliteitsvorm is (Mehler, 2019).  
Ondanks dat een VCP een goede methodiek is om een omgeving autoluw te maken, zijn er nog 
andere middelen die hand in hand gaan met de invoering van een VCP. Ingrepen als fiets- en één 
richtingsverkeerstraten worden ook gebruikt om een zo autoluw mogelijke stad te kunnen 
bewerkstelligen (Agenda Amsterdam Autoluw, 2022). 

In het artikel van Soltani (2010) omtrent de invoering van een verkeerscirculatieplan in Groningen 
werd duidelijk dat het doorvoeren van het VCP erg veel te maken had met de toenmalige 
voornamelijk linkse gemeenteraad. Aangezien veel linkse partijen toentertijd (1977) voorstander 
waren van zo een plan. De rechtse partijen daarentegen waren minder grote supporters van het 
concept. Er zijn echter nog meer factoren rondom beleid die invloed kunnen hebben op de 
invoering en vorm van uitvoering van een VCP. Zo speelt pad-afhankelijkheid een rol in planning 
interventies (Moulaert et al., 2007). Een voorbeeld is de stad Rotterdam. Deze stad is in de 
Tweede Wereldoorlog gebombardeerd, met als gevolg de wederopbouw van de stad in een 
modernistische tijd. In deze tijd was de auto het dominante vervoersmiddel, wat ervoor zorgde 
dat de stad zo werd ingedeeld dat de hele stad bereikbaar was met de auto. Dit maakt dat 
Rotterdam er nu nog steeds anders uitziet dan andere steden in Nederland en onder andere 
daardoor ook anders functioneert. Dit laat zien dat elke casus anders is, hierdoor is niet elke 
interventie of aanpak overal generaliseerbaar (Betsill & Bulkeley, 2006). Door te achterhalen wat 
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de precieze prioriteiten en principes van een gemeente zijn, is te verklaren hoe de huidige fysieke 
omgeving eruit ziet en waarom welke beleidskeuzes gemaakt worden. 


Methoden 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek nader toegelicht. De keuze voor een 
kwalitatief onderzoek is gebaseerd op verschillende kenmerken. Hieronder wordt de gekozen 
onderzoeksstrategie onderbouwt aan de hand van de benodigde ‘analytic approach’, 
onderzoekseenheden, ‘research design’ en vorm van de ‘case study’. Om vervolgens de 
toegepaste methoden en soorten bronnen te bespreken in de dataverzameling. Tot slot worden 
mogelijke punten van kritiek op de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie erop los 
gelaten. 


Onderzoeksstrategie (GEEN GOEDE KOP)


Zoals hierboven is besproken, is de dominante onderzoeksstrategie een kwalitatief onderzoek.  
Om tot deze strategie te komen is allereerst bepaald welke vorm van analytic approach 
aangehouden wordt. Dit is gebaseerd op de vorm van theorie die gebruikt wordt. In dit onderzoek 
wordt zowel gebruik gemaakt van zowel deductieve als inductieve theorie. Omdat over 
fietsgedrag zelf en de relatie daarvan met de aanwezigheid van verkeerscirculatieplannen relatief 
weinig wetenschappelijke bronnen te vinden zijn, neigt dit onderzoek naar een inductief 
uitgangspunt en zodoende analytic induction. Echter is het onderzoek niet puur inductief, omdat 
over verkeerscirculatieplannen zelf relatief veel wetenschappelijke bronnen te vinden zijn. Er wordt 
dus zowel gebruik gemaakt van al bestaande theorieën om tot observaties en bevindingen 
(deductief) te komen, als observaties en bevindingen om tot nieuwe theorie te komen (inductief) 
(Bryman, 2016). 

De steden Amsterdam en Rotterdam worden op verschillende niveaus met elkaar vergeleken. 
Zoals in het theoretisch kader naar voren kwam, zijn er verschillende kenmerken die invloed 
hebben op het (fiets)gedrag van de betreffende inwoners. Derhalve wordt niet alleen het gedrag 
van de inwoners van de steden met elkaar vergeleken, maar ook de steden zelf. Hierdoor is de 
keuze gemaakt om de steden Amsterdam en Rotterdam als onderzoekseenheden aan te houden. 

Omdat het verschil tussen twee verschillende situaties met elkaar wordt vergeleken en het gevolg 
ervan op het fietsgedrag van mensen, is het zaak om intensief de betreffende milieus te 
observeren en bestuderen. Dit is goed uitvoerbaar aan de hand van een case study (Bryman, 
2016). Het gebruik van twee verschillende schaal niveau binnen de casusgebieden Amsterdam en 
Rotterdam (er vanuit gaande dat fietsgedrag een kenmerk van de inwoners van de stad is en niet 
de stad zelf), maakt dat dit onderzoek een embedded multiple casestudy is. Hierdoor is niet alleen 
mogelijk om het verschil in beleid tussen beide steden te herkennen, ook de gevolgen en het 
gebruik van de interventies omtrent verkeerscirculatieplannen zijn goed te onderscheiden.  
De criteria waar de casusgebieden aan moeten voldoen is dat het beleid in beide steden stuurt 
richting een stad die de fietser boven de automobilist plaatst. Een verkeerscirculatieplan is een 
voorbeeld van een ingreep die de gemeente kan doen om een fietsvriendelijke omgeving te 
bevorderen. Echter doet elke stad dit op een andere manier. In Amsterdam wordt al een geruime 
tijd gebruik gemaakt van een verkeerscirculatieplan, terwijl Rotterdam nu naar een dergelijk plan 
wil toewerken. Ondanks dat het beleid omtrent fietsen redelijk overeenkomt, zien de (fysieke) 
uitvoering er in beide steden anders uit, deze uitvoering kan een interessant perspectief bieden op 
een mogelijk verschillend fietsgedrag van de inwoners van Amsterdam en Rotterdam.


Dataverzameling


Zoals hierboven als besproken is wordt er zowel gebruik gemaakt van deductieve als inductieve 
theorie. Voor de benodigde achtergrond informatie over verkeerscirculatieplannen, verschillende 
vormen van gedrag in het verkeer en de verschillende vormen en invloed van (mobiliteit)beleid 
wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke (literaire)bronnen. Daarnaast zijn ook diepte 
interviews gehouden met beleidsmakers en/of experts op het gebied van mobiliteit en 
verkeerscirculatieplannen. Voor de inductieve kant van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
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diepte interviews met beleidsmakers binnen de casusgebieden. De intentie van deze interviews is 
om een beeld te kunnen schetsen van de huidige uitvoering van het beleid van de gemeenten 
binnen de casusgebieden. Vervolgens wordt ook gebruik gemaakt van observaties in combinatie 
met small-talks binnen de casusgebieden, om een verschil in fietsgedrag tussen inwoners van 
Amsterdam en Rotterdam te kunnen herkennen. 


Diepte interviews


Het verschil in uitvoering van een verkeerscirculatieplan tussen de twee casusgebieden komt 
onder andere naar voren aan de hand van diepte interviews. De diepte interviews die zijn 
afgenomen zijn vooral met beleidsmakers. Deze mensen zijn geschikt, omdat ze over veel kennis 
beschikken wat betreft het dominante beleid binnen hun gemeente. Door informatie te verzamelen 
over de fysieke uitvoering van het VCP en de prioriteiten van het beleid van de betreffende 
gemeente is het mogelijk een genuanceerd beeld te schetsen van het beleid van deze gemeente. 
Deze dimensies van beleid zijn lastig te formuleren, daarom is gekozen om de dimensies te 
bepalen aan de hand van de diepte interviews zelf. Door vragen te stellen over de verschillende 
factoren die invloed kunnen hebben op het beleid van de beleidsmakers is in combinatie met 
verscheidene beleidsdocumenten omtrent verkeer en mobiliteit in Nederlandse steden 
( bijvoorbeeld Agenda Amsterdam Autoluw, 2022) geprobeerd de verschillende dimensies van 
beleid te formuleren. Er zijn zowel interviews uitgevoerd met beleidsmakers binnen en buiten de 
casusgebieden. Door eerst beleidsmakers te interviewen van andere gemeenten dan Amsterdam 
en Rotterdam, is het mogelijk om een dimensies duidelijk te hebben voordat de interviews met 
beleidsmakers binnen de casusgebieden plaatsvinden. De diepte interviews met experts buiten 
de casusgebieden hebben dus eerst plaatsgevonden.  
	 

Interviews buiten de casusgebieden

De interviews die zijn uitgevoerd buiten de casusgebieden zijn meneer Dijks (senior adviseur 
stadsontwikkeling bij de Gemeente Groningen) en meneer Kwantes van het advies bureau 
Goudappel. Het interview met Kwantes is buitengewoon nuttig, omdat hij de enige geïnterviewde 
is die niet bij een gemeente werkt. Zijn inzicht als mobiliteit strateeg bij een adviesbureau hielp om 
niet alleen de effecten van mobiliteitsplannen op nationaal of regionaal niveau te bekijken, maar 
creëert ook een extra bewustzijn om kritisch te kijken naar de verschillende standpunten en visies 
van de gemeenten binnen de casusgebieden.  
Het interview met Dijks heeft een andere insteek. Hij is net als de geïnterviewde van de gemeente 
Amsterdam en Rotterdam een beleidsmaker. Hierdoor was het mogelijk om aan de hand van zijn 
antwoorden de vragen voor de aankomende interviews te verbeteren en aan te passen. Naast het 
optimaliseren van de interview vragen kon Dijks ook goede achtergrond informatie geven over de 
uitvoering van een verkeerscirculatieplan in Groningen. Zoals in het theoretisch kader ook al naar 
voren kwam, is Groningen de eerste stad in Nederland die een VCP heeft gerealiseerd. Hierdoor is 
het VCP al lang van kracht en is het mogelijk om een beeld te krijgen van de langdurige invloed 
van zo een plan. Doordat Dijks zelf meewerkt aan de uitbreiding van het huidige VCP in 
Groningen, is hij de geschikte persoon om te interviewen voor dit onderzoek. 


Interviews binnen de casusgebieden

Er zijn twee expert interviews per casusgebied afgenomen. In Rotterdam zijn meneer Guit en 
meneer Leurs gesproken. Beiden hebben dezelfde functie bij de gemeente Rotterdam, strateeg 
mobiliteit. In hun eigen woorden houdt dit in dat alles wat met mobiliteit te maken heeft op hun 
bordje wordt gegooid, om vervolgens met oplossingen te komen die in lijn zijn met de wil van de 
Rotterdammer. Ze houden zich dus heel erg bezig met de transitie die de stad probeert te maken 
en hoe verschillende vormen van mobiliteit bij kunnen dragen aan deze beweging. Vandaar dat de 
interviewees een goed omschrijving kunnen geven over de huidige situatie van Rotterdam omtrent 
Verkeerscirculatieplannen en/of alle stappen die daartoe moeten leiden. Vooral omdat de opgaven 
uit de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (2020) aandacht bieden aan de verdichting en 
verduurzaming van de stad, zijn interviews met Guit en Leurs geschikt om de toepassing van 
mobiliteitsingrepen te bespreken. 

In het casusgebied Amsterdam zijn meneer Kupers en Van Gelder geïnterviewd. Kupers is senior 
project manager en Van Gelder werkt als adviseur voor het ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam. Tezamen met andere collega’s werkte zij aan de uitbreiding van het VCP van 
Amsterdam. Deze uitbreiding vond plaats in de vorm van een knip op Muntplein (zie figuur, moet 
nog komen). Kupers kan door zijn functie bij de gemeente meer vertellen over het achterliggende 
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beleid van mobiliteitsingrepen als een VCP. Van Gelder is hier ook van op de hoogte, maar heeft 
meer een expertise in de verschillende soorten ingrepen en hun invloed op het verkeer. Door de 
verschillen in expertise is het mogelijk om zowel een veelomvattend beeld te krijgen over het 
beleid achter de ingrepen en de voelbare effecten ervan. 


Observaties

Om een volwaardige analyse te kunnen genereren over het fietsgedrag in Amsterdam en 
Rotterdam is gebruik gemaakt van verschillende vormen van observatie. Allereerst is aan de 
geïnterviewde beleidsmakers geïnformeerd naar interessante locaties om fietsgedrag te 
observeren. In zowel Amsterdam als Rotterdam is hieruit een selectie gemaakt van een aantal 
plaatsen om te observeren. Over het algemeen belichamen de locaties, vanuit het perspectief van 
de betreffende gemeente, een fietsvriendelijke omgeving. Voor een extra genuanceerd beeld van 
het fietsgedrag in beide steden kort geobserveerd naar fiets onvriendelijke locaties. Hiervan is er 
per stad één locatie gekozen. 

De geselecteerde locaties in Rotterdam zijn de volgende: Rotterdam Centraal Station, Hofplein, 
De Coolsingel, kruispunt Schiedamsedijk/Vastenland en Eendrachtsplein (zie figuur ?????).

De geselecteerde locaties in Amsterdam zijn de volgende: Prinshendrikkade (ter hoogte van 
Amsterdam Centraal Station), Muntplein, de omgeving rondom het Weteringscircuit en de 
Stadhouderskade en tot slot de Ferdinandbolstraat (zie figuur ?????).

In beide casusgebieden zijn de geselecteerde locaties in zowel de ochtendspits als de avondspits 
bestudeert. Aangezien het moeilijk is om per stad bij alle verschillende locaties zowel de 
ochtendspits als de avondspits te observeren, is een gedeelte van de locaties per stad in het eind 
van de middag bestudeerd en de andere helft in de ochtend. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om 
op dezelfde tijdstippen te bestuderen en ook in eenzelfde soort weersomstandigheden, Daamen & 
Hoogendoorn (2003) stellen immers dat milieu karakteristieken ook invloed kunnen hebben op het 
wandelgedrag van mensen. 

De vormen van observatie die toegepast zijn, zijn zowel participatieve observatie als non-
participatieve observatie. De participatieve observatie in dit onderzoek houdt in dat ik zelf ook als 
fietser gebruik maak van de uitgezette infrastructuur en omgeving in Amsterdam en Rotterdam. 
Deze vorm van observatie maakt het gemakkelijker om een praktisch beeld te krijgen van hoe een 
persoon gebruik zou kunnen maken van de betreffende ruimte. Vervolgens zijn er plekken 
gekozen om vanuit een positie met overzicht de geselecteerde locaties te kunnen observeren. 
Deze non-participatieve observatie is ongestructureerd uitgevoerd, om het gedrag van groepen en 
individuen zo specifiek mogelijk te kunnen noteren. Er is geen bindend observatieschema 
opgesteld, desondanks zijn de uitingen van wandelgedrag uit het onderzoek van Daamen & 
Hoogendoorn (2003) gebruikt om extra oriëntatie te bieden. Er wordt echter geen aandacht 
gegeven aan andere factoren die invloed kunnen hebben op fiets/wandelgedrag dan de fysieke 
kenmerken van de omgeving en infrastructuur. De persoonlijke kenmerken die Daamen en 
Hoogendoorn ook aandragen als mogelijke variabelen zijn lastig te observeren en worden dus niet 
toegepast in dit onderzoek.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het observeren van specifieke locaties of 
situaties erg subjectief is. De observaties heb ik alleen uitgevoerd, dus er is geen tweede mening 
of opvatting die mijn perspectief kan tegenspreken of erkennen (Bryman, 2016). Mijn perspectief 
kan anders zijn dan die van een andere onderzoeker. Zelf ben ik student in het begin van mijn 
twintiger jaren die is opgegroeid in Amsterdam met Nederlandse ouders zonder een migratie 
achtergrond. Deze persoonlijke kenmerken kunnen onbewust een gekleurd perspectief geven op 
de geobserveerde locaties. Echter is geprobeerd om het observeren zo objectief mogelijk uit te 
voeren. Er is geprobeerd om zo veel mogelijke verschillen in externe variabelen tussen de 
casusgebieden te elimineren. Om zo interne betrouwbaarheid (internal reliability) van het 
onderzoek te waarborgen. Een voorbeeld is de dagen die zijn uitgekozen voor het observeren. Er 
is op een dinsdag geobserveerd in Amsterdam en de woensdag daarna in Rotterdam. Dit zijn 
twee dagen in het midden van de werkweek. Hierdoor zullen de verschillen in woon-werk verkeer 
in de ochtend- en avondspits zo min mogelijk van elkaar verschillen. Daarnaast waren de 
weersomstandigheden op deze dagen zo goed als identiek. Het was in beide steden relatief koud, 
wat mogelijk invloed heeft op het fietsgedrag van de participanten, maar omdat het in allebei de 
steden koud was zal dit hoogstwaarschijnlijk geen verschil uit maken tussen de beide 
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casusgebieden. Tot slot zijn de gekozen locaties geselecteerd door de beleidsmakers van de 
betreffende gemeente. Aan de hand van hun kennis van de stad hebben zij interessante 
observatie locaties aangewezen. De volgorde van locaties en routes die gefietst zijn, zijn wel 
grotendeels zelf bepaald. De routes zijn opgesteld door de verschillende plekken van de 
casusgebieden te vergelijken. In zowel Amsterdam als Rotterdam ligt de eerste locatie naast of 
nabij het centraal station om daar vanuit steeds iets verder de stad in te trekken. Deze keuze is 
wederom gemaakt om de observatie locaties zo objectief mogelijk te kunnen observeren.

Hieronder staan de geselecteerde locaties op een rijtje met een foto en een korte uitleg over de 
keuze die gemaakt is om deze specifieke locatie te observeren. 


 
Rotterdam




Rotterdam Centraal Station 
De locatie op foto ? is naast een fietspad voor 
de hoofdingang van Rotterdam Centraal 
Station. Deze kant van het station is moeilijker 
te bereiken met de auto wat meer ruimte biedt 
voor de fietser. Het fietspad op de foto komt 
recht uit op de fietsenstalling en ov-
fietsverhuur van het station. Als gevolg van 
deze kenmerken is dit een drukke plek voor 
fietsers en is het mogelijk om het gedrag van 
fietsers te observeren als er sprake is van 
tijdstress of drukte (ivm de nabijheid van het 
station) In Amsterdam is ook de keuze 
gemaakt om naast het Centraal Station te 
observeren (Prinshendrikkade). Door deze 
twee locaties beide te observeren is wellicht 
een duidelijk verschil in fietsgedrag tussen 
twee overeenkomende locatie te herkennen. 




	Hofplein

Het Hofplein was volgens Guit een echte 
aanrader om te observeren. Er ligt namelijk 
een plan bij de gemeente om dit hele plein om 
te bouwen tot een volwaardige plein waar veel 
openbare ruimte is voor interactie. Er zal meer 
ruimte vrij komen voor groen en duurzame 
mobiliteitsvormen, zoals voetgangers, fietsers 
en de tram. Dit plan is een uiterste van de 
huidige situatie van het Hofplein (vierbaans 
rotonde). Dit is de verbinding tussen de 
Coolsingel en de weg naar Rotterdam 
Centraal Station (Weena). Het is dus een 
voorbeeld van een locatie waar de auto erg 
dominant is ten opzichte van de fiets en 
andere mobiliteitsvormen. Toch is het een 
belangrijke route om vanaf het station dieper    
de stad in te fietsen.  
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Coolsingel 
De Coolsingel is een interessante locatie om 
te observeren, omdat deze straat sinds kort 
heringericht is. Na de heropening van de 
Coolsingel in 2021 is de autobanen terug 
geschroefd van een vier naar naar twee. Als 
gevolg hiervan is er meer ruimte voor de 
fietser en voetganger vrijgekomen. Uit de 
diepte interviews met de beleidsmakers van 
de gemeente Rotterdam kwam het belang van 
deze herinrichting duidelijk naar voren. Ze zijn 
erg te spreken over de nieuwe straatindeling 
van de nieuwe Coolsingel. Ondanks dat ze 
allebei erg tevreden, meldt Guit wel dat het bij 
nader inzien toch nog radicaler in het voordeel 
van de fietser ingedeeld had kunnen worden. 
Al met al is het een voorbeeld van kwalitatief 
hoge en fietsvriendelijke infrastructuur.




Kruispunt Schiedamsedijk/Vasteland 
I n f o t o ? i s h e t k r u i s p u n t v a n d e 
Schiedamsedijk en het Vasteland  te zien. Dit 
kruispunt is een verzamelplek van verkeer uit 
verschillende delen van de stad om via de 
Erasmusbrug de Maas over te steken (zie 
figuur? kaartje). Volgens Guit komen hier de 
grootste hoeveelheid fietsers in Rotterdam bij 
elkaar, namelijk 15.000 fietsers per dag. Dit is 
dus een locatie waar grote verkeersstromen 
bij elkaar komen en met elkaar in aanraking 
komen. Er komen mensen vanuit Rotterdam 
zuid en noord over de brug, daarnaast fietsen 
er ook mensen via het Vasteland vanuit 
Rotterdam oost en west. Door hier te 
observeren mogelijk om het gedrag van een 
grote en diverse groep fietsers vast te leggen.




Eendrachtsplein 
De locaties die de beleidsmakers van de gemeente 
Rotterdam aangaven zijn vooral straten waar de auto 
en de fietser gescheiden gebruik maken van de weg. 
Het is echter ook interessant om te observeren hoe 
het fietsgedrag in uiting komt als ze het wegdek 
moeten delen met andere vormen van verkeer. 
Vandaar dat het Eendrachtsplein als extra locatie 
geselecteerd is. Fietsers, auto’s en openbaar vervoer 
kruizen elkaar op dit kruispunt. Daarnaast ligt links 
buiten de foto de oude binnenweg. Dit is een autovrije 
straat, wat betekend dat automobilisten via de Blaak 
moeten rijden om het oosten van Rotterdam te 
bereiken. Op papier is dit de locatie die de meeste 
kenmerken van een mogelijke interventie voor een 
verkeerscirculatieplan heeft. Alles bij elkaar maakt dit 
een interessante plek om de invloed van de omgeving 
op het fietsgedrag te kunnen observeren. 
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Amsterdam


 

Prinshendrikkade

D e P r i n s h e n d r i k k a d e i s d e e e r s t e 
o o r s p r o n k e l i j k e k n i p v a n h e t 
verkeerscirculatieplan van Amsterdam in de 
jaren 80. Door hier een knip aan te leggen is 
het voor automobilisten niet meer mogelijk om 
ten zuiden van het Centraal Station door te 
r i j d e n . H i e r i s n u s p r a k e v a n é é n 
richtingsverkeer voor auto’s. De fietsers en de 
tramlijn naar centraal station kunnen uiteraard 
wel in twee richtingen van en naar het station 
rijden. Deze knip zou een veiligere en rustigere 
route voor fietsers moeten waarborgen. Dit 
maakt het een interessante plek om te 
observeren en small-talks uit te voeren, om te 
achterhalen of de aanwezigheid van deze knip 
invloed heeft op het gedrag van de fietsers 
rond de Prinshendrikkade. 





Muntplein 
Bij het Muntplein is in 2016 een extra knip 
uitgevoerd om het verkeerscirculatieplan van 
Amsterdam uit te breiden. Deze knip heeft als 
gevolg dat de auto’s het Muntplein niet 
kunnen kruisen (behalve laad- en losverkeer in 
de ochtend). Dit creëert een situatie waar de 
auto’s niet door mogen rijden en de fietsers en 
trams wel. Ik sta op een plek waar ik goed 
overzicht heb over het hele plein. Vanaf mijn 
positie heb ik goed zicht op de situatie waar 
zowel de voetgangers oversteken en de auto’s 
en fietsers bij elkaar komen op hetzelfde 
wegdek. Het is interessant hoe de fietsers 
a n t i c i p e r e n o p d e z e s a m e n k o m s t 
mobiliteietsvormen. 




Weteringscircuit/Stadhouderskade  
De plek waar foto 6 genomen is, is tussen een 
grote rotonde (Weteringscircuit) en de 
ontsluitingsweg van het VCP van Amsterdam 
(Stadhouderskade). Deze kenmerken zijn 
interessant, om te observeren, omdat hier veel 
meer autoverkeer is dan op de eerder 
bezochte locaties in Amsterdam. Het is hier 
dus interessant om te zien of een toename 
van auto’s ook invloed heeft op het gedrag 
van fietsers.  
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Ferdindandbolstraat 

Ondanks dat de Ferdinandbolstraat niet officieel 
deel uitmaakt van het verkeerscirculatieplan van 
Amsterdam is dit wel een soort verlengstuk ervan. 
Het is in deze straat niet toegestaan om met de 
auto of brommer door te rijden. Hierdoor delen de 
fietsers de weg alleen met de tram. Doordat de 
auto hier helemaal uit het straat beeld is 
geëlimineerd is het interessant om te observeren of 
dit invloed heeft op het gedrag van de fietsers in de 
Ferdinandbolstraat. 


Small-talks

Tijdens het observeren zijn een aantal mensen gevraagd om antwoord te geven op een paar korte 
vragen. Ondanks dat niet elk gesprek hetzelfde verliep en ook niet altijd precies dezelfde vragen 
gesteld zijn, was er wel een rode draad die aangehouden is. De intentie van deze small-talks, is 
het achterhalen of de weggebruikers zelf een verschil merken van planologische ingrepen zoals 
een VCP en de ingrepen die daarbij horen. Om vervolgens te vragen of dit verschil invloed heeft 
op hun gedrag en/of gebruik van de huidige situatie. Allereerst werd er een hele globale vraag 
gesteld, of de gesprekspartner zijn fietsgedrag aanpast aan de omgeving. Daarna werd de vraag 
gesteld over wat zij beschouwen als een fietsvriendelijke omgeving. Om vervolgens te vragen hoe 
zo een fietsvriendelijke omgeving invloed uitoefent op hun fietsgedrag. Aan de hand van deze drie 
vragen is het mogelijk om uiting van fietsgedrag die aan het hand van alleen observeren nog niet 
naar voren kwamen. 


Analysemethoden

Er zijn verschillende methoden gebruikt om de informatie die uit de bovenstaande 
onderzoeksmethode komen te analyseren. Voor dit onderzoek is uitsluitend gebruik gemaakt van 
een thematische analyse. In deze sectie wordt de uitvoering van de analyse van de vergaarde 
informatie nader toegelicht.

De diepte interviews zijn na toestemming van de participanten allemaal opgenomen en naderhand 
getranscribeerd. Om het analyseren van de transcripten behapbaar te maken is gebruik gemaakt 
van het programma Atlas.ti. De transcripten zijn terug te vinden in de bijlage.

De observaties en small-talks zijn genoteerd in een notitie blok en vervolgens uitgetypt. Deze 
manier van het vastleggen van de observaties en small-talks zijn specifiek gemaakt om niet te 
veel ethische aspecten te overschrijden. De uitgewerkte versies van de observaties en small-talks 
zijn terug ook terug te vinden in de bijlage. 
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Operationalisering


Ethiek

Door het gebruik van observaties, diepte interviews en small-talks zijn er een aantal ethische 
aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. In de onderstaande tekst zullen de 
gebruikte onderzoeksmethoden getoetst worden aan de hand van de door Bryman (2016) 
opgestelde ethische principes van onderzoek doen.

Allereerst bespreekt Bryman (2016) het onderdeel schade toebrengen aan participanten (harm to 
participants). Deze schade kan in verschillende vormen, denk bijvoorbeeld aan fysieke en 
emotionele schade, of het creëren van een stressvolle situatie. In de diepte interviews zal dit niet 
het geval zijn. Ondanks dat er geen duidelijk script is voor de interviews, zal er een duidelijk 
onderwerp wordt besproken, namelijk de invloed van verkeerscirculatieplannen op fietsgedrag. 
Voorafgaand aan de interviews hebben de participanten hier over ingestemd. Wat betreft de 
observaties is geprobeerd zo min mogelijk aandacht te trekken. Tijdens de participerende 
observatie maakte ik deel uit van de forenzende fietser, hierdoor viel mijn aanwezigheid niet meer 
op dan een andere weggebruiker. Bij de non-participatieve observatie was ook geen sprake van 
het toebrengen van schade aan de participanten, want ik stond op de achtergrond notities te 
maken van de situatie. Er was geen sprake van een enkele vorm van interactie met de 
participanten. 
Als tweede ethische principe bespreekt Bryman (2016) gebrek aan toestemming (lack of informed 
consent). In het geval van de diepte interviews en de small-talks is aan elke participant gevraagd 
of het interview opgenomen mocht worden en/of gebruikt kon worden in het onderzoek. Echter is 
er geen toestemming gevraagd aan alle participanten die geobserveerd zijn binnen de 
casusgebieden. Om een realistisch beeld te kunnen krijgen van het fietsgedrag van mensen is het 
belangrijk dat de participanten niet weten dat ze geobserveerd worden. Anders kan dit invloed 
hebben op de uiting van het fietsgedrag.  
Vervolgens behandeld Bryman (2016) de schending van de privacy (Invasion of privacy) van de 
participanten. Voor de diepte interviews en de small-talks geldt dat doordat de participanten 
toestemming hebben gegeven om hun antwoorden te gebruiken in het onderzoek, zo ook tot op 
bepaalde hoogte hun privacy inleveren (Bryman, 2016). Wat betreft de observaties, is er wel 
sprake van een vorm van schending van privacy. De participanten zijn geobserveerd, en de 
resultaten die daar uitkwamen zijn gebruikt in het onderzoek. Echter is de observatie niet gefilmd, 
maar is er enkel gebruik gemaakt van notities. Hiermee is geprobeerd de privacy van mensen zo 
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veel mogelijk te waarborgen. Daarnaast worden participanten uit de small-talks of observaties niet 
intensief beschreven of bij hun naam genoemd.  
Als laatste ethische principe bespreekt Bryman (2016) het fenomeen van misleiding (Deception). 
Hiermee bedoeld hij dat een onderzoeker niet eerlijk is over het onderzoek dat hij of zij doet over 
de betreffende participant. Hier is geen sprake van in dit onderzoek, want zoals al eerder 
besproken is bij het onderdeel Harm to participants waren de participanten van de diepte 
interviews en small-talks van te voren bekend met het onderzoek dat gehouden werd. Vervolgens 
zijn er alleen maar vragen gesteld die antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag. Voor de 
observaties doet zich ook geen misleiding voor, omdat de participanten niet weten dat ze 
geobserveerd worden. 

Om ervoor te zorgen dat dit onderzoek zo ethisch verantwoord mogelijk is uitgevoerd, is er zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de bovenstaande ethische principes. Echter was is het in 
het geval van de observaties niet altijd mogelijk om alle ethische principes aan te houden. 
Aangezien dit invloed kan hebben op de validiteit van het onderzoek. Als de participanten weten 
dat ze geobserveerd worden, kunnen ze ander gedrag vertonen dan dat ze normaal zouden 
vertonen. Dit komt de schending van privacy en gebrek aan toestemming niet ten goede. 


Resultaten 
Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen worden de resultaten per stad besproken. 
Allereerst wordt aan de hand van de resultaten van het observeren en de small-talks het fiets 
gedrag per casusgebied behandeld. Vervolgens worden de diepte interviews met de 
beleidsmakers van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam gebruikt om het beleid per stad vast 
te stellen. Nadat het beleid bekend is, wordt de invloed van het betreffende beleid op het 
fietsgedrag vastgelegd. Tot slot wordt per casusgebied antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag. 


Amsterdam


Intro

Om 07:15 sta ik bij de eerste locatie om te observeren, de Ferdinandbolstraat. Het is kouder dan 
normaal buiten, vijf graden onder nul. Dit soort temperaturen kunnen niet alleen invloed hebben 
op de hoeveelheid fietsers op de weg, maar ook op het gedrag van de fietsers (Daamen & 
Hoogendoorn, 2003). Met deze gedachte in het achterhoofd begin ik met observeren. 

In Amsterdam zijn er een aantal opvallende factoren, allereerst valt het op dat in alle locaties, 
behalve Weteringscircuit/stadhouderskade, de fiets aanzienlijk in de meerderheid is. Op het 
Muntplein en de Prinshendrikkade is het zelfs zo extreem, dat de eerste 10 minuten op locatie 
geen enkele personenauto langs reed. Op het Muntplein waren vooral busjes en vrachtwagens die 
de nabije winkels moesten bevoorraden. Bij de Prinshendrikkade reden vooral busjes van 
ondernemers en gemeente voertuigen, in verband met de wegwerkzaamheden die in de straat er 
naast plaatsvinden. Daarnaast valt het ook op dat er behoorlijk wordt gesurveilleerd door politie 
rondom de verschillende locaties. Bij de Ferdinandbolstraat staan politieagenten en handhaving 
opgesteld om brommers en autoverkeer dat door de straat rijdt te beboeten. Eén van de 
handhavers vertelt mij dat ondanks dat het verbod van brommers en autoverkeer al bijna vijf jaar 
verboden is in de straat, nog steeds aanzienlijk veel mensen het alsnog proberen. De gemeente 
houdt echter voet bij stuk, en blijft regelmatig onverwachts handhaven om boetes uit te delen. 
Ook bij Muntplein rijdt regelmatig een politieauto langs. Er rijdt twee keer een personen auto 
volledig door de aangegeven knip heen, als ik goed kijk zie ik dat in deze auto’s politie agenten 
zitten. Het weren van de auto uit de binnenstad staat duidelijk op de prioriteiten lijst van de politie 
en de gemeente.


Fietsgedrag

Naast de meerderheid aan fietsers op de weg, valt het ook op dat de snelheid van de fietsers 
relatief laag is. Er zijn maar weinig mensen die gebruik maken van een fiets met een sportief 
model, zoals een race fiets of mountain bike. Er zit een enkeling tussen die met een hogere 
snelheid door of langs een peloton fietsers fietst, maar over het algemeen ligt het tempo voor 
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iedereen laag. Uit verschillende small-talks is een weten fietsers een verklaring te geven voor de 
lage fietssnelheid. Zo zegt een meneer op een inklap fiets dat hij wel sneller kan fietsen bij een 
fietsvriendelijke omgeving, maar dat hij juist vaak langzamer gaat fietsen omdat hij zich 
comfortabel voelt. Vervolgens zegt hij dat de route die hij fietst (langs Muntplein en 
Prinshendrikkade) voor hem een erg fietsvriendelijke route is. Een mevrouw met een roze bak op 
haar fiets geeft bijna een identiek antwoord. Er is nog één andere groep mensen die een sneller 
bewegen dan de rest, dat zijn de fietsen met elektrische ondersteuning. Er waren zeker een aantal 
van dit soort voertuigen per golf fietsers. 

Daarnaast valt het op dat er zo goed als geen interactie is tussen de verschillende fietsers. Vooral 
bij het Muntplein valt dit op. Op deze locatie komen fietsers uit vier verschillende richtingen met 
elkaar in aanraking, toch kijkt niemand op of om naar elkaar. Dan zou je zeggen dat het zorgt voor 
gevaarlijke situaties of irritaties onder de fietsers, dit is niet het geval. Zowel als fietser zelf en als 
observant vanaf de zijlijn is al snel te merken dat de fietsersstroom echt een geoliede machine is. 
Mensen voegen in zonder te kijken en de andere fietsers anticiperen hier op. Zonder elkaar aan te 
kijken of aan te spreken fietst iedereen in zijn eigen bubbel. Gek genoeg is dit niet het geval als de 
fietsers in aanraking komen met andere vormen van verkeer. Als een auto of een tram in de weg 
staan, is meteen irritatie van de gezichten af te lezen, in sommige gevallen zelf wegwerp gebaren. 
Op de Prinshendrikkade rijdt een auto met een Italiaans nummerbord een fietspad op, wat 
resulteert in een hele groep fietsers die hem geïrriteerd de andere kant op wijzen. In tegenstelling 
tot de ochtendspits is het in de eind van de middag erg vol met wandelende toeristen. Het valt 
direct op dat dit niet te goede gaat van de veiligheid van de situatie. De fietsers passen hun 
gedrag niet aan, maar er lopen erg veel toeristen over de de weg, wat veel ergernis bij de fietsers 
naar boven haalt met als gevolg veel momenten die bijna leiden tot een botsing. De fietsers 
hebben echt het gevoel dat de ruimte die ze gegeven is, of het nou gedeeld moet worden met 
andere mobiliteitsvormen of niet, van hun is. 

Dit is ook terug te zien in het gedrag wat betreft het houden aan de regels. Vooral bij de 
Prinshendrikkade valt op dat zeker 2/3 van de fietsers door rood fietst en in sommige gevallen 
echt tot gevaarlijke situaties resulteert met het aanwezige autoverkeer. Er zijn zelfs mensen die het 
kruispunt diagonaal oversteken om alle stoplichten te omzeilen. Dit zijn veelal ook de fietsers die 
in een hoger tempo fietsen dan de gemiddelde fietser. Als gevolg van al deze mensen die zich niet 
aan de regels houden, ga ik in gesprek met een verkeersregelaar. Hij zegt dat hij in elke grote stad 
in Nederland als verkeersregelaar heeft gewerkt, maar Amsterdam verre weg het lastigste is om 
onder controle te houden. In zijn eigen woorden: “Amsterdam krijg je niet tam”. Ook beweert hij 
dat studenten één van de grote aanstichters van dit gedrag zijn. In het bijzonder, omdat de 
studenten elkaar allemaal volgen. Als één student door rood fietst doen ze dat allemaal. 

Tot slot is het interessant om het gedrag van de fietsers bij het weteringscircuit/stadhouderskade 
te bespreken. Deze plek is namelijk, in tegenstelling tot de andere locaties, een stuk drukker wat 
betreft autoverkeer. Het is hier dan ook een stuk lawaaiiger. Het valt op dat de fietsers zich veel 
netter aan de regels houden en ook een geduldigere houding laten zien. Zo goed als alle mensen 
fietsen heel geordend en proberen niet door elkaar heen te manoeuvreren, iets wat wel het geval 
is bij de andere locaties. Dit verschillende gedrag lijkt te maken te hebben met het feit dat er meer 
auto’s zijn. Het fietspad is gescheiden van de weg, wat ervoor zorgt dat de fietsers niet in 
aanraking komen met andere vormen van mobiliteit, tenzij ze bij een kruising staan. Uit veiligheid 
wacht iedereen voor het stoplicht bij dergelijke kruispunten, in tegenstelling tot de andere locaties.  
Er is dus wel degelijk een verschil te herkennen in fietsgedrag tussen variërende infrastructuren en 
omgevingen. 


Beleid


TOERISTEN WANDELEN, GEBRUIKEN WEINIG DE AUTO, DUS NOG MEER RUIMTE 
VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS NODIG 
Het beleid van de Gemeente Amsterdam rondom mobiliteit is voor een deel terug te vinden in 
verschillende openbare rapporten. In de Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030 staat een aantal 
aandachtspunten die gericht zijn op het stimuleren van de fiets. Eén daarvan is het creëren van 
meer ruimte in het centrum van de stad. Het belang van dit punt komt ook naar voren uit de 
interviews met Kupers en Van Gelder. Zij zeggen dat een groot probleem in Amsterdam de 
schaarste aan ruimte is. De auto neemt te veel ruimte in en zal dus deels terug gedrongen moeten 
worden. Een manier om dit te doen is om andere vormen van mobiliteit te stimuleren, echter is er 
in velen gevallen te weinig ruimte om verschillende verkeersvormen met elkaar te combineren. Dit 
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zorgt voor een lastige opgave om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen. Kwantes van 
adviesbureau Goudappel zegt echter dat de schaarste in ruimte ook een aanzienlijk voordeel met 
zich meebrengt:


“Amsterdam heeft het eigenlijk veel moeilijker, want het is een compacte stad, maar ik denk wel 
dat in Amsterdam het is duidelijker dat je moet kiezen. In Rotterdam is dan de verleiding om goede 
fiets infrastructuur te maken met behoud van de auto infrastructuur. Terwijl je in Amsterdam 
genoodzaakt bent om een keuze te maken. Het aantrekkelijker maken van de fiets wordt dan 
gecombineerd met het terug dringen van de auto. Dus je kan het beschouwen als een nadeel, 
maar het kan ook een voordeel zijn. (Kwantes, 2022)” 

Kupers en Van Gelder vermelden ook dat het controleren van de groei van de stad een groot 
aandachtspunt is. Uit een onderzoek van de gemeente is een prognose gemaakt van de bevolking 
van Amsterdam. Dit komt erop neer dat in 2033 Amsterdam een miljoen inwoners telt (Gemeente 
Amsterdam Onderzoek en Statistiek, 2020). Echter wil de gemeente zo veel mogelijk 
binnenstedelijk bouwen. Een voorbeeld van een project dat de ‘compacte stad’ als model 
aanhoudt is in Gebied Sloterdijk Centrum. Dit gebied wordt van een monofunctioneel 
kantoorgebied omgebouwd tot een levendige stadswijk. In de nieuwe wijk zal de auto zo veel 
mogelijk geweerd worden, mede door een al bestaande goede openbaar vervoer verbinding 
(Station Sloterdijk), maar ook omdat het in lijn is met de verduurzaming van de stad en het 
compacte stad model. De fiets wordt gestimuleerd, onder andere omdat het minder ruimte in 
neemt. In nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten zal net als in Gebied Sloterdijk Centrum genoeg 
fietsvriendelijke infrastructuur worden aangelegd. De groei van inwoner aantallen creëert ook meer 
druk voor de al bestaande infrastructuur. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om nieuwe 
infrastructuur aan te leggen, maar is het zaak om de bestaande infrastructuur te verbeteren.


“Doordat we de groei van de auto hebben weten te remmen, is er een explosieve groei van het 
fietsverkeer geweest, dus waar wij nu mee zitten is het faciliteren van die groei. In andere woorden, 
het op peil houden van de kwaliteit van het fiets netwerk. We proberen natuurlijk ook te investeren 
in nog meer kwaliteit voor het fiets netwerk, maar het is op zo veel plekken zo druk geworden dat 
we te lang wachttijden voor de fiets hebben. Wat we eigenlijk proberen is het kwaliteitsniveau van 
de fiets gelijk houden, met de enorme toename aan fietsers. (Van Gelder, 2022)” 

Een ingreep die de gemeente kan nemen om een fietsvriendelijk milieu te creëren is het 
implementeren van een verkeerscirculatieplan. Kupers werkte aan de uitbreiding van het vcp in 
Amsterdam, de knip bij Muntplein, waardoor hij een duidelijk doel wist te formuleren van zo een 
dergelijk plan: “Meer ruimte voor de voetganger en fietser. Het tegengaan van doorgaand verkeer, 
want dat wil je principieel niet in een binnenstad hebben.”

Wat Kupers wil zeggen met deze uitspraak, is dat het gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad 
moet zo veel mogelijk worden geweerd, om zo meer ruimte te creëren voor de voetganger en 
fietser. Toch stapt de gemeente nog niet helemaal af van de auto, de binnenstad is immers niet 
autovrij. Ondanks dat de fietser, voetganger en openbaar vervoer op 1 staan, blijft de auto nog 
steeds in het straatbeeld. Het gevolg hiervan is dat de fietser en automobilist de weg moeten 
delen, maar de automobilist zal zich moeten aanpassen aan de fietser. In de Mobiliteitsaanpak 
Amsterdam 2030 staat dan ook dat ze het centrum autoluwer willen maken en de invoering van 
een 30 km p/u gebied. Als gevolg van onder andere het verkeerscirculatieplan is de 
bereikbaarheid van het centrum met de auto een stuk lager en is het in sommige gevallen niet 
eens mogelijk om met de auto van a naar b te komen. Dit creëert een situatie waar de auto niet 
meer dominant is in de binnenstad. De indeling van de straten passen zich hier ook op aan. In 
plaats van straten indelen waar fietsers en auto gescheiden zijn is het mogelijk om de weg te 
delen. De auto’s moeten immers 30 km p/u gaan rijden. 


Invloed van beleid op fietsgedrag

Het huidige beleid van de Gemeente Amsterdam komt er op neer dat aan de hand van ingrepen 
zoals een verkeerscirculatieplan het centrum van de stad autoluwer wordt, om vervolgens een 
wegindeling te faciliteren waar de auto zich moet aanpassen aan de fietser (auto te gast) of 
helemaal niet meer welkom zijn. De houding die de gemeente aanneemt is ook terug te zien in het 
eerder besproken gedrag van de fietsers in Amsterdam. De fietsers trekken zich niet of nauwelijks 
aan van het verkeer om zich heen. Ze maken gebruik van de ruimte die ze gegeven is en als er 
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iemand is die deze ruimte blokkeert of afneemt, dan wordt dat niet geaccepteerd. Zelf in situaties 
waar de fietsers moeten wachten voor een stoplicht om bijvoorbeeld een autoweg over te steken 
rijdt een groot aandeel van die fietsers door rood. Alleen als de fietsers in de minderheid zijn ten 
opzichte van de auto, kiezen de fietsers de veilige optie en stoppen ze geduldig voor het stoplicht.   
Uit de Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030 en de interviews met Kupers en Van Gelder kan ook 
opgemaakt worden dat de toename van de hoeveelheid fietsers een trend is die graag wordt 
voortgezet. Deze trend, tezamen met het afremmen van de groei van het autogebruik, faciliteert 
een situatie waarin fietsers een steeds dominantere rol aannemen in het straatbeeld, wat mogelijk 
het individualistische gedrag van de fietsers kan versterken. 


Rotterdam


Intro

De observatie in Rotterdam vindt plaats op 14 december. Ik kom aan op Rotterdam Centraal 
Station om 07:00 in de ochtend. Het is koud buiten, vier graden onder nul. Allereerst worden 
Rotterdam Centraal Station, Hofplein, Coolsingel en Churchillplein geobserveerd en behandeld, 
om vervolgens het Eendrachtsplein te belichten. Het Eendrachtsplein wordt los behandeld, omdat 
dit een heel andere locatie is dan de rest van de plekken die geobserveerd worden. 

Allereerst valt het in Rotterdam op dat de openbare ruimte erg groot is opgezet. Er is wel degelijk 
groen op straat, maar dit valt een beetje op de achtergrond door de betonnen massa er omheen. 
Op veel plekken is een groot deel van deze ruimte weggelegd voor de auto. Het Hofplein is een 
vierbaansrotonde en bij veel kruispunten, zoals Churchillplein, zijn er minimaal drie rijbanen voor 
auto’s. Het is voor automobilisten dan ook mogelijk om naar elke gewenste richting te rijden. Dit 
gaat echter niet persé ten kosten van de bereikbaarheid voor de fietser. De fietspaden lopen 
namelijk parallel aan de autoweg. Het zijn allemaal lange en rechte straten, wat een makkelijke en 
overzichtelijke situatie voor de fietser creëert. De Coolsingel is ook zo een straat, echter is daar 
sinds de recentelijke nieuwe wegindeling veel minder ruimte voor de auto weggelegd. Er ligt een 
breed fietspad dat bestemd is voor beide fietsrichtingen. Het trottoir naast het fietspad is lijkt bijna 
een boulevard op zichzelf. Het is relatief druk op de weg. Er zijn lijkt een meerderheid van auto’s 
op straat, maar er zijn zowel veel fietsers als automobilisten. De poule van fietsers is erg divers. Er 
zijn zowel veel mannen als vrouwen op het fietspad. Ook de leeftijd van de fietsers verschilt erg, 
alleen mensen van een oudere leeftijd zijn minder vertegenwoordigd. 

Wat ook opvalt tijdens het fietsen is het lawaai dat de auto’s en de trams produceren (alarm van 
sluitende deuren). Ondanks dat de wegindeling heel overzichtelijk is opgezet creëert dit toch een 
onrustige situatie.

Het Eendrachtsplein is heel andere situatie dan de bovengenoemde locaties. Hier komen 
verschillende vormen van mobiliteit samen op het wegdek. Er is dus geen sprake van een 
gescheiden fietspad of stoplichten. Het gemotoriseerde verkeer mag hier 50 km p/u rijden, maar 
het valt op dat dat niet gebeurd. 


Fietsgedrag

Het fietsgedrag is heel erg in lijn met de inrichting van de openbare ruimte, het ziet er allemaal 
heel geordend en netjes uit. Het fietspad op de Coolsingel is relatief druk, maar mensen fietsen 
heel statisch en geordend van A naar B. 

Er wordt niet buitengewoon veel ingehaald, maar het gemiddeld tempo van de fietsers lijkt relatief 
hoog. Er ontstaat een soort pelotonvorming, wat ervoor zorgt dat de fietsers niet in een constante 
stroom, maar in golven langs fietsen. Ondanks dat het meerendeel van de fietsers in grote 
groepen fietsen, is er niet of nauwelijks interactie. Dit is wellicht te verklaren door de fysieke 
kenmerken van het fietspad. Het grootste gedeelte van het fietspad gaat rechtdoor en is van 
begin tot eind bedekt met strak asfalt. Deze probleemloze maar ook eentonige omstandigheden 
roept bij de fietsers waarschijnlijk weinig emoties op. Daarnaast is er ook weinig interactie nodig 
om veilig te kunnen fietsen. Het fietspad is helemaal rechtdoor, dus als iedereen op hetzelfde 
tempo blijft fietsten is er geen noodzaak voor interactie. Toch wordt deze situatie door veel 
fietsers gezien als een erg prettige fietsroute. Zo zegt een mevrouw met een groene bak op haar 
fiets dat ze merkt dat ze vaker is gaan fietsen door de veilige infrastructuur:  
“Ik heb ook een aantal jaar in Berlijn gewoond en daar werd geen rekening gehouden met de 
fietser. Dit zorgde voor onveilige situaties. Nu ik weer in Rotterdam woon ben ik weer meer gaan 
fietsen en voel ik me ook meer op mijn gemak.” 
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De fietsers fietsers hebben veel lange stukken waar constant door gefietst kan worden, echter zijn 
er ook relatief veel plekken waar ze moeten stoppen voor een stoplicht. Het valt op dat in zowel 
de ochtend spits als de avond spits maar één fietser op de specifieke observatie locaties door 
rood gefietst is. De rest van de fietsers houden zich netjes aan de regels en de aangewezen 
infrastructuur. Bij het meerendeel van de stoplichten is dit ook een verstandige keuze, omdat er 
veel auto over de kruisende wel rijden. Als mensen hier door rood zouden fietsen, zou dit 
hoogstwaarschijnlijk resulteren in veel gevaarlijke situaties voor zowel fietser als automobilist. 
Echter valt het ook op dat bij stoplichten voor rustige autowegen ook alle fietsers stoppen. 
Iedereen wacht geduldig tot het groen is om vervolgens weer verder te fietsen. Volgens 
verschillende fietsers heeft dit gedrag te maken met de fysieke opbouw van de infrastructuur. Een 
blonde mevrouw op een omafiets vindt dit een groot voordeel aan Rotterdam ten opzichte van 
Amsterdam: 
“Door de brede straten is het in Rotterdam goed geregeld. De extra ruimte creëert duidelijkheid, ik 
denk dat Rotterdammers zich hierdoor meer aan de regels houden. In Amsterdam is minder 
ruimte, waardoor soms gekke manoeuvres naar boven komen”. 
Weer een andere fietser bouwt hierop voort. Hij beweert dat dergelijke fietsinfrastructuur ervoor 
zorgt dat je rekening houdt met je mede fietser:

“Dit soort fietspad (gescheiden fietspaden) zorgt ervoor dat ik meer bezig ben met de regels en de 
mensen om mij heen. Je past je echt aan elkaar aan.” 
Dit gedrag veranderd erg bij het Eendrachtsplein. Omdat de fietsers, automobilisten en trams hier 
de weg moet delen is meteen een ander fietsgedrag te herkennen. Het lijkt erop dat de fietsers 
hier hun ruimte meer proberen te claimen. Ze stoppen niet voor ander verkeer, alleen voor 
voetgangers bij zebrapaden. Het fiets tempo ligt wat lager dan op bijvoorbeeld de Coolsingel en 
doordat de fietsers hun ruimte meer pakken voelen veel automobilisten zich ook snel geneigd om 
langzamer te gaan rijden. Maar ook hier komt loopt een meneer die zich buitengewoon netjes aan 
de regels houdt. In plaats van het kruispunt schuin met de bakfiets over te steken, loopt hij met de 
bakfiets aan de hand over het zebrapad, om aan de overkant pas op te stappen. Na een kort 
gesprek over het fietsgedrag rondom het Eendrachtsplein vertelt hij mij dat hij zich hier niet 
helemaal op zijn gemak voelt, hij fietst liever op een los fietspad dan dat hij de weg moet delen 
met auto’s en trams: 
“Zelf vind ik een los fietspad veel prettiger, anders moet ik zo tussen de auto’s door slingeren. Ik 
zoek wel altijd een route met zo min mogelijk stoplichten.”


Beleid

Het beleid omtrent mobiliteit in Rotterdam is voor een deel terug te vinden in de Rotterdamse 
Mobiliteitsaanpak (2020). In deze aanpak zijn een aantal prioriteiten te herkennen. De twee 
opgaven die zowel in deze aanpak als in de interviews met Guit en Leurs vaak naar voren komen 
zijn de afname van CO2 emissies en de opgave van groei en verdichting. De Gemeente 
Rotterdam acht de afname van CO2 emissies van groot belang. Ondanks dat de hoeveelheid 
fietsers in de binnenstad de afgelopen jaren blijft groeien probeert de gemeente deze trend nog 
verder door te trekken in combinatie met een afname van het autogebruik (Guit, 2022). Auto’s die 
korte- of middellange (tussen de 0 en 15 km) autoritten in de stad maken moeten zo veel mogelijk 
geweerd worden. Met name het autoverkeer dat de stad doorkruist moet terug gedrongen worden 
(Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, 2020). Volgens Guit en Leurs kan een verkeerscirculatieplan een 
mogelijk middel zijn om de bovenstaande opgaven tegemoet te komen. 


“Als wordt geredeneerd vanuit gezondheid en milieu, dan kan je de huidige automobiliteit niet 
aanhouden. We moeten er anders naar gaan kijken. Fietspaden worden te smal en er komen nog 
meer mensen bij. Een verkeerscirculatieplan is 1 op 1 een mooi middel om al die verplaatsingen of 
het nou fietsers zijn, scooters, het OV,  voetgangers of auto’s per groep op een goede manier te 
laten afwikkelen en daarmee geef je sturing aan hoe je het systeem kan veranderen. Nu zijn alle 
straten twee richting verkeer, enkele zijn eenrichtingsverkeer. Ik zeg niet dat je de hele stad één 
richting voor auto's moet maken, maar als je dat doet ontstaat er misschien heel veel ruimte voor 
de fietsers. (Guit, 2022)” 

Guit beweert dat de huidige situatie in Rotterdam nog te veel gericht is op de auto. Ondanks dat 
er nog geen verkeerscirculatieplan van kracht is, is hij van mening dat het zeker een positieve 
invloed kan hebben op de afname van CO2 emmissie en het controleren van de groei van 
Rotterdam. De reden dat dergelijke plannen nooit zijn uitgevoerd in Rotterdam heeft te maken met 
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het punt dat Kwantes eerder ook al maakte, Rotterdam heeft nooit een probleem gehad met 
schaarste in ruimte. Leurs zegt dan ook dat Rotterdam achter loopt ten opzichte van steden als 
Utrecht en Amsterdam, waar de de fiets, voetganger en het openbaar vervoer een hogere prioriteit 
hebben dan het autoverkeer.


“Amsterdam en Utrecht lopen daarop vooruit, maar dat heeft ook te maken met de opzet van de 
stad. De ruimte is veel schaarser en die hebben al jaren geleden bepaalde keuzes gemaakt. In 
Rotterdam is die druk nooit zo sterk geweest of nooit zo gevoeld en dan komen we nu eigenlijk op 
een punt dat we in Rotterdam ook veel sterker dergelijke keuzes moeten gaan maken.” (Leurs, 
2022)  

Er is dus wel degelijk een beweging vanuit de gemeente om de fiets boven de auto te plaatsen in 
het stratenplan. Echter zijn er een aantal opgaven waar rekening mee gehouden moet worden. 
Allereerst is er de kwestie van het aanwezige budget. Volgens Leurs zijn de middelen van de stad 
Rotterdam schaars. Het is niet zo een rijke stad, dus als er een plan ligt om een bepaalde straat te 
herinrichten, dan moet dit aansluiten met bijvoorbeeld een opgave voor riolering, klimaat of 
vergroening. Een goed voorbeeld is de Coolsingel. In 2021 is deze straat weer open gegaan, met 
twee rijbanen in plaats van de voormalige vier rijbanen. Dit heeft de gemeente 75 miljoen euro 
gekost.

Volgens Leurs heeft de Gemeente Rotterdam per vier jaar ongeveer 20 miljoen te besteden, terwijl 
het aanpakken van een gemiddelde stadssttraat in Rotterdam ongeveer 10 miljoen euro kost.  
Door een lager budget dan in andere steden moet er dus effectief gewerkt worden. Daarnaast 
zegt Leurs dat het van belang is dat bij elke ingreep of herinrichting een effect te voelen is over de 
hele stad. Er is een schaalsprong nodig, maar de vraag is of dat altijd (financieel)haalbaar is. 

Een andere opgave is de aanwezigheid van de Haven van Rotterdam. Dit brengt veel voordelen 
met zich mee voor de hele stad, denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid. Echter zorgt dit ook 
voor grote spanningen tussen de stad en de directe regio. Er ontstaan namelijke grote verschillen 
in mobiliteitsprofielen. In de stad is de vraag naar fiets en voetganger infrastructuur groot, terwijl 
buiten de stad de auto als noodzakelijk wordt gezien. “Van de mensen die in de haven werken is 
er eentje zo gek dat die met de fiets gaat, maar die andere 25.000 niet, die gaan met de auto.” 
(Guit, 2022). Om ervoor te zorgen dat de hele stad niet dichtslibt met auto’s moet er dus heel 
goed gekeken worden waar de auto wel en waar de auto niet geweerd kan worden. 

De haven creëert ook onzekerheden voor de toekomst. De rol van de haven en de stad in de 
toekomst is moeilijk te bepalen. Vorig jaar waren de wegen door de lage waterstand vol met 
vrachtwagens. De vraag is of dit soort gebeurtenissen één keer gebeuren, of dat dit in de 
toekomst vaker voor gaat komen en dus de infrastructuur van de stad hierop aan te laten passen.  
Ondanks dat de Gemeente Rotterdam de dominante rol van de auto probeert aan te pakken, zijn 
er een aantal opgaven die de snelheid van dit proces tegenzit. 


Invloed van beleid op fietsgedrag

In de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (2020) wordt het stimuleren van de fiets gezien als een 
goede methoden om de opgaven groei en opgave klimaat tegemoet te komen. Dit is te zien op de 
Coolsingel, waar de autoweg van een vier naar twee rijbanen is gereduceerd. Hierdoor is er meer 
ruimte vrij gekomen voor de voetganger en fietser. Doordat de stad Rotterdam erg groot is 
opgezet, is fietsvriendelijke infrastructuur vaak in de vorm van een losstaand wegdek alleen 
gereserveerd voor fietsers. Los van het overvloed aan ruimte in de stad, is een dergelijke manier 
om de straat in te delen ook een veilige optie. Er rijden namelijk relatief veel auto’s in Rotterdam. 
Dit fenomeen wil de gemeente wel degelijk aanpakken, maar door bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van de Haven van Rotterdam en een duidelijk budget blijft dit een moeilijke opgave. Om ervoor te 
zorgen dat de stad niet dichtslibt, is het niet mogelijk om overal interventies zoals een 
verkeerscirculatieplan toe te passen. Het gevolg is dat de aanwezige ruimte gebruikt wordt om 
zowel plaats te maken voor de automobilist (als dit moet) als de fietser. Dit resulteert in situaties 
zoals de Coolsingel. Het fietsgedrag wat zich hier voor doet is erg duidelijk. Mensen houden zich 
door de duidelijk aangegeven infrastructuur netjes aan de regels en geven hun mede fietser de 
ruimte op het fietspad. Ondanks dat er weinig interactie is tussen fietsers, is het een gemoedelijke 
situatie. Door de drukke autowegen neemt niemand het risico om door rood te fietsen of de 
voorrangsregels te overtreden. Wat wel interessant is, is dat als het wegdek gedeeld wordt door 
fietsers, autoverkeer en openbaar vervoer, dan verandert het gedrag ook mee. De fietser stopt 
minder voor ander verkeer en eist zijn ruimte op. Met de geplande verdichting van de stad, zal de 
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gemeente wellicht vaker de richting uitgaan van een wegindeling waar minder ruimte voor nodig 
is. In dat geval is het mogelijk dat het fietsgedrag steeds meer zal verschuiven van een beleefde 
en ordelijke houding naar een meer egoïstische en individualistische mentaliteit. 


Casusvergelijking


Fietsgedrag

Uit de observaties en de small-talks met fietsers in Amsterdam en Rotterdam is wel degelijk een 
verschil in fietsgedrag te herkennen. In Amsterdam is duidelijke individualistische houding te 
herkennen. Ondanks dat zich in de meeste gevallen geen gevaarlijke situaties voordoen, is er niet 
of nauwelijks interactie onder de fietsers. Men heeft het idee dat de ruimte die is vrij gemaakt voor 
de fietser, of het nou een gedeelde ruimte is of niet, hun persoonlijke ruimte is. Deze mentaliteit 
creëert brengt veel irritaties naar boven, als ‘hun’ ruimte wordt geblokkeerd. 

In Rotterdam is een heel ander gedrag te herkennen. De fietsers zijn erg geduldig en kijken om 
naar elkaar. De fietsers komen niet of nauwelijks in aanraking met andere verkeersvormen, wat er 
ook voor zorgt dat veel ergernissen die zich regelmatig voordoen in Amsterdam niet echt 
voorkomen onder de fietsers in Rotterdam. Wat wel interessant is, is dat in beide steden, de 
fietsers aangeven blij te zijn met de aanwezige (fiets)infrastructuur in hun stad. In Amsterdam zijn 
de fietsers tevreden met een wegdek waar de auto te gast is, terwijl de fietsers in Rotterdam een 
duidelijke voorkeur voor gescheiden fietspaden aangeven. Desondanks is er een kans dat fietsers 
in Rotterdam ook moeten geloven aan een gedeeld wegdek, omdat de gemeente dat stad graag 
wil verdichten. In Rotterdam was hierdoor al een verschil in fietsgedrag te herkennen bij het 
Eendrachtsplein. De houding van de fietsers naar andere weggebruikers veranderde van een 
beschaafde naar een relatief egoïstische houding. Wellicht zal het gedrag van fietsers in de hele 
stad veranderen, als er meer wegindelingen zoals bij het Eendrachtsplein worden toegepast. 


Beleid

Het beleid in beide steden komt in veel opzichten erg overeen. Bij zowel de Gemeente 
Amsterdam als de Gemeente Rotterdam wordt het stimuleren van de fiets gezien als een middel 
om de groeiende inwoner aantallen te controleren en CO2 emissies te reduceren. Echter zitten 
beide steden in een andere fase binnen dit proces. Beide steden proberen de groeiende inwoner 
aantal te controleren, door binnenstedelijk te bouwen en toepasselijke infrastructuur in te voeren. 
Echter zal Rotterdam hiervoor de huidige infrastructuur flink moeten aanpakken. Amsterdam heeft 
door de schaarste in ruimte al jaren geleden de keuze gemaakt om die fiets te prioriteren, wat ook 
heel gunstig is voor het binnenstedelijk bouwen en het reduceren van CO2 emissies. In Rotterdam 
is deze urgentie nooit echt gevoeld. Er was altijd genoeg ruimte voor zowel de fiets als de auto. 
Als gevolg hiervan moet de Gemeente Rotterdam nog een flinke slag slaan om de bovenstaande 
opgaven op te lossen. De Gemeente Amsterdam is er ook zeker nog niet, maar door bijvoorbeeld 
de invoering van een verkeerscirculatieplan in de jaren 80 is de binnenstad minder afhankelijk van 
de auto. Voor de gemeente is het nu essentieel dat het huidige fietsnetwerk wordt uitgebreid waar 
het nodig is, maar het is met name belangrijk dat de huidige infrastructuur wordt verbeterd en 
onderhouden om de groeiende stroom fietsers aan te kunnen. 

Hoe heeft het beleid omtrent fietsbeleid invloed op fietsgedrag in Amsterdam en Rotterdam?


Al met al is er een duidelijk verschil in fietsgedrag tussen Amsterdam en Rotterdam. Dit is tot op 
bepaalde hoogte te verklaren door een verschil in beleid tussen beide gemeenten. De fysieke 
kenmerken en ingrepen die in Rotterdam van kracht zijn uiten een vorm van orde en rust, wat ook 
terug te zien is in het gedrag van de fietsers. In Amsterdam acht de infrastructuur dat mensen het 
wegdek met elkaar delen, wat tot een bijna arrogante houding van de fietsers resulteert. Dit 
verschil in gedrag kan door verscheidende factoren komen, maar door te kijken naar het 
fietsgedrag op een locatie in Rotterdam die vergelijkbaar was met de infrastructuur in Amsterdam 
(Eendrachtsplein) kon een vergelijking gemaakt worden. In een situatie waar de fietsers in 
Rotterdam het wegdek delen met andere verkeersstromen ontstaat een individualistischere 
houding onder de fietsers. Hierdoor kan de conclusie getrokken worden dat het fietsbeleid wel 
degelijk invloed heeft op het fietsgedrag in Amsterdam en Rotterdam. 
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Conclusie 
Voorafgaand aan dit onderzoek was nog geen wetenschappelijke literatuur bekend over het 
fietsgedrag van mensen en de mogelijke factoren die hier invloed op kunnen hebben. Om de 
verschillende gedragingen van fietsers te kunnen afbakenen is gebruik gemaakt van de al 
bekende informatie omtrent wandelgedrag (Daamen & Hoogendoorn, 2003). Aan de hand hiervan 
is het fietsgedrag geobserveerd in de casusgebied Amsterdam en Rotterdam, op specifiek 
uitgekozen locaties. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een verschil is in gedrag tussen 
fietsers uit Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam is het overgrote deel van de fietsers erg op 
zichzelf gericht. Er wordt weinig naar de mede fietser of andere weggebruikers omgekeken. Toch 
loopt het verkeer op straat soepel en ontstaan er weinig onveilige situaties. Dit soort situaties 
doen zich echter wel voor als de fietsers de regels overtreden, een fenomeen wat relatief veel 
voorkomt. De fietsers zelf geven aan dat ze erg tevreden zijn met de aanwezige 
(fiets)infrastructuur in Amsterdam. Men voelt zich comfortabel, een gevoel dat zich volgens velen 
uit in de vorm van een lager fiets tempo en minder interactie met andere verkeersgebruikers.

In Rotterdam is een heel ander fietsgedrag te herkennen. Hier fietst men op een ordelijke manier 
over het fietspad. Er wordt weliswaar niet met elkaar gepraat op het fietspad, maar er vindt wel 
degelijk meer interactie plaats dan in Amsterdam. Daarnaast houden de Rotterdammers zich veel 
beter aan de aangegeven infrastructuur en regels. Dit gedrag wordt ook bevestigd in gesprekken 
met verschillende fietsers. Veel fietsers beweren dat de duidelijke en veilige opbouw van de 
fietsinfrastructuur in Rotterdam de oorzaak is voor beschaafde gedrag van de fietsers.  
Uit de interviews met beleidsmakers uit beide casusgebieden blijkt dat de huidige doelstelling van 
het beleid van de Gemeente Amsterdam en Rotterdam erg overeenkomen, alleen is de fase 
waarin de gemeenten zich bevinden anders. Rotterdam heeft in het verleden niet of nauwelijks 
werk gemaakt van compacte en duurzame vormen van mobiliteit, zoals de fiets. De auto heeft 
auto een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. Amsterdam daarentegen, moest door 
een schaarste aan ruimte al snel keuzes maken over de indeling van het stratennetwerk. De auto 
neemt veel meer plek in dan de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ingrepen als het 
verkeerscirculatieplan in de binnenstad van Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat grote delen van 
de binnenstad autoluw zijn. Er rijden veel minder auto’s op de weg ten opzichte van fietsers. Waar 
de auto’s wel mogen rijden, delen ze de weg met andere verkeersvormen, of zijn ze zelfs te gast. 

Dit verschil in beleid heeft dus een steentje bijgedragen aan de huidige indeling van de 
(fiets)infrastructuur, wat op haar beurt invloed heeft op het gedrag van mensen tijdens het fietsen. 
Deze conclusie wordt ook onderbouwt door de observaties bij het Eendrachtsplein in Rotterdam. 
De indeling van de infrastructuur op deze locatie is meer in lijn met de indeling van het overgrote 
deel van de infrastructuur in Amsterdam. Het gedrag van de fietsers op en rondom deze locatie 
leek meteen een stuk individualistischer. In plaats van echt rekening houden met andere fietsers 
en weggebruikers, zoals wel gebeurt op andere locaties in Rotterdam, valt het hier op dat mensen 
echt hun ruimte opeisen en hun mede mens niet echt in acht nemen. Er is dus wel degelijk sprake 
van een relatie tussen de uitvoering van fietsbeleid en het fietsgedrag dat mensen vertonen. 


Discussie en reflectie 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, 
echter zijn niet alle onderdelen van deze methoden altijd effectief uitgevoerd. Voor onderzoeken 
die in de toekomst worden uitgevoerd die aansluiten op het onderwerp van fietsgedrag wordt in 
deze sectie een aantal kritische punten op het onderzoek besproken.  
In de beginfase van het onderzoek werd de invloed van verkeerscirculatieplannen op het 
fietsgedrag in Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Echter is gebleken dat een 
verkeerscirculatieplan, in tegenstelling tot wat wetenschappelijke literatuur vermeld, enkel een 
middel is om tot bepaalde doelstellingen te komen. Een verkeerscirculatieplan dat op zichzelf 
staat voegt maar weinig positiefs toe aan het straatbeeld van een stad. Vandaar dat de richting 
van het onderzoek is bijgesteld naar een breder begrip, namelijk fietsbeleid. Hierbij is de 
aanwezigheid of afwezigheid van een verkeerscirculatieplan uiteraard wel een factor geweest.

Om tot een volwaardige conclusie te komen is gebruik gemaakt van zowel diepte interviews, 
small-talks en observaties. Ondanks dat de diepte interviews goed zijn verlopen en dat de 
antwoorden die uit deze interviews kwamen uitermate nuttig waren, is het voor toekomstige 
onderzoeken wellicht interessant om nog meer interviews te doen. Mensen die wellicht 
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interessant zijn om te interviewen zijn wethouders of vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. De 
mensen die deze functies bekleden zitten nog dichter op het beleid zelf, in plaats van alleen de 
uitvoering van het beleid. 

Wat de observaties betreft in de casusgebieden, zijn er ook een aantal verbeterpunten aan te 
wijzen. Allereerst waren de weersomstandigheden niet ideaal. Doordat het erg koud was op de 
dagen dat geobserveerd is, is het mogelijk dat zich er een ander fietsgedrag voordeed dan op 
andere dagen. Wellicht fietsen er wel minder mensen dan normaal, of fietsen de mensen sneller 
zo snel mogelijk naar hun bestemming. Voor een ander onderzoek is het misschien interessant om 
ook in de zomer het fietsgedrag te observeren, of het gedrag van fietsers in verschillende 
seizoenen met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het hoe dan ook interessant om iemand anders 
hetzelfde onderzoek te uitvoeren, omdat het een erg subjectief onderzoek is. Zoals ook in de 
sectie WELKE SECTIE is besproken, zijn de observaties vanuit mijn eigen perspectief, het zou 
dus kunnen zijn dat een andere onderzoeken dezelfde situatie heel anders opvat of juist de focus 
legt op heel andere aspecten. 

Tot slot is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er nog andere externe factoren 
kunnen zijn die invloed hebben op het fietsgedrag van mensen. Wellicht heeft het gedrag van de 
fietsers niet zo zeer te maken met het beleid of de fysieke uitvoering van het beleid van de 
gemeente, maar eerder de persoonlijke kenmerken van de inwoners van de steden. Het inkomen, 
het beroep of afstand die een fietsers af legt op een dag is moeilijk af te lezen tijdens het 
observeren. Terwijl dit wel degelijk invloed kan hebben op het gedrag van een fietser. 


Een interessant vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de impact die gemaakt kan worden om 
fietsers te stimuleren om zich aan de regels te laten houden. De fietsers in Amsterdam en 
Rotterdam geven allebei aan dat ze erg tevreden zijn met de huidige fietsinfrastructuur in hun 
stad. Echter houden vooral de Rotterdammers zich echt veelvuldig aan de regels. Hoe is het 
mogelijk om een indeling te faciliteren waar de fietser als de belangrijkste weggebruiker wordt 
gezien, maar men zich toch aan de regels blijft houden.
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