
Fietsen wordt a( )live! 

Fietsvisie Hilversum totaan de jaren dertig

Fietsersbond afdeling Hilversum 

In deze Fietsvisie denken we als Fietsersbond mee over de fietstoekomst van Hilversum. 
We willen fietsgeluk voor iedereen. We willen keuzes die een goede doorstroom voor alle veelge-
bruikte vervoerstypen realiseren. 
Ons doel: een betere gezondheid voor alle Hilversummers en bedrijven.

Hilversummers nemen vaak de fiets in plaats van in de auto te stappen. Zo klein, zo mooi en zo 
alive als Hilversum is, is dat eigenlijk heel logisch. Er is geen vervoermiddel – soepel, schoon, 
gezond, stil – dat zo goed in de tijd van nu past en zo geschikt is voor de stedebouwkundige opzet 
die Dudok in Hilversum heeft neergelegd in het stratenplan. 
In de komende jaren zal de fiets nog belangrijker worden. Meer soorten fietsen, meer functies die 
fietsen als modaliteit gaan gebruiken, een steeds grotere vraag naar ruimte in de binnenstad en een 
steeds groter gewicht voor gezondsheids- en klimaatbeleid, zijn allemaal vragen die als het 
antwoord “fiets” kennen. 

Fietsbeleid en daarbij behorende investeringen brengen op meerdere gebieden winst, voor nog eens 
relatief weinig geld ook. Een betalen, meer halen, dat klinkt als een goede deal. Dat is fietsen dan 
ook.
Met (relatief) bescheiden investeringen kan veel winst gemaakt worden voor mensen en bedrijven. 
Steden als Amsterdam en Utrecht laten zien dat hieruit vaak opties voor nieuwe bedrijvigheid 
voortkomen. Geen wonder dat ook ondernemers om fietsfaciliteiten vragen aan de gemeente.

Onze fietspaden zien eruit alsof de fiets nog steeds geen vaste plaats heeft in het denken van 
ambtenaren over wegen, ruimtelijke ordening, onderwijs, wonen, klimaat, WMO en diverse lopende
projecten van de gemeente. 

Als Fietsersbond Hilversum blijven we daar niet over mopperen. Daar willen we gewoon mee aan 
de slag. We beginnen met meedenken, vanuit deze Fietsvisie Hilversum
totaan de jaren dertig, bij processen gelinkt aan de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie; ‘Welke verandering ziet u voor u, voor de toekomst in
2040?” Antwoord nummer 1, 55% van de respondenten, zegt “Fietsen”

Over deze fietsvisie 

In deze fietsvisie kijken we eerst naar Hilversum als fietsstad van de
toekomst. Daarna belichten we een aantal knelpunten in het Hilversum van nu en inventariseren we 
het fietsgeluk van verschillende typen fietsers. Tot slot kijken we mee met vraagstukken voor nu en 
straks en geven we een toekomstbeeld. 

Ondertussen … De landelijke Fietsersbond bracht in 2018 de Fietsvisie 2040 uit, met centrale 
thema’s  als Ruimte en leefbaarheid, Mobiliteit, Gezondheid en veiligheid en fietsgeluk. De fiets als
middel om ons land gezond en leefbaar te houden. Het STOP-principe is leidend, en moeten 
verschillende veilige fietsroutenetwerken ruimte gaan maken voor de diversiteit van fietsers en 
fietsen. Fietsvisie 2040 is te downloaden op www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040. 



A. Naar de fietsstad van de toekomst 

Hilversum (alive!) gaat veranderingen tegemoet. Nu wonen er veel ouderen en expats. Nieuwe 
inwoners, steeds vaker Amsterdammers, komen er bij. Voor al deze Hilversummers is de fiets een 
belangrijk vervoermiddel. Een vervoermiddel dat voor Hilversum als gemeente op bijna alle 
beleidsterreinen al grote en positieve impact heeft. Voor al deze groepen, én voor kinderen en 
jongeren, is een veilig, comfortabel en intuitief fietspadennetwerk heel belangrijk.
Nu wordt fietsgeluk helaas te weinig gefaciliteerd in de fietsinfrastructuur. 
Ouders zijn extra tijd kwijt, omdat ze hun kind niet alleen durven laten fietsen. Maar ze kunnen ook 
regelmatig niet veilig naast hun kind fietsen door de vaak smalle fietspaden of langsrijdende auto’s. 
Oversteken vereisen snelle reacties en superieur verkeersinzicht, ook op schoolroutes en op de 
doorfiets- en hoofdfietspaden. Voor ouderen, kinderen en onervaren fietsers is oversteken daarmee 
een hachelijke onderneming die hun mobiliteit belemmert.
Bij een nieuwbouwproject en appartementencomplexen wordt altijd gedacht aan het parkeren van 
auto’s, maar missen we regelmatig voldoende, veilige en snel toegankelijke stallingen voor fietsen. 

De fiets en de stad zijn voor elkaar gemaakt. Dat is de stedenbouwkundige realiteit van vandaag en 
het perspectief voor morgen aan de gezondheids-, klimaat- en ruimtelijke ordening horizon. Op vele
vragen die ambtenaren hebben, klinkt een antwoord als ‘fiets’. In de stad van nu zijn we mobieler 
dan ooit en is de ruimte schaarser dan we zouden willen. 
Er komt een moment dat we terugkijken en ons verbazen over de tijd waarin het verplaatsen van 
één enkel persoon nog vaak 7 vierkante meter wegruimte innam en daarbij de lucht bedierf met een 
wolk afvalstoffen en fijnstof, het milieu belastte met CO2 en aan de veiligheid van 
verkeersdeelnemers knaagde. De tijd waarin de auto de maat der dingen was. Die tijd is niet meer 
van nu. We zien een kantelpunt in het denken over mobiliteit in de stad. En wat fijn dat de oplossing
al bij iedere Hilversummer in de schuur of op de stoep staat: de fiets.
Voor de benodigde ruimte op de weg moet de fiets nu nog vaak de
strijd aangaan met de auto, die een onevenredig groot deel van de weg
en het inrichtingsbudget opeist. Het is tijd voor andere keuzes. We
moeten dan wel het lef hebben om die shift te maken. Diverse steden
hebben ons laten zien wat er gebeurt als we durven, ondernemen en
doen. Die steden floreren op vele vlakken.

Het STOP-principe Wat is bij de inrichting van de stad
de ideale rangorde van te kiezen vervoermiddelen? 
Wat de Fietsersbond betreft is dat het STOP-principe: 
• Stappen 
• Trappen 
• Openbaar vervoer
• Personenauto 

Waar denken we als Fietsersbond aan? Aan het centraal stellen van de fiets als vervoermiddel bij 
ruimtegebruik en bij de inrichting van wegen en wijken. Die zijn nu nog ingericht rond autoverkeer 
en parkeergelegenheid voor auto’s. 
Centrale noties zijn: 
• maak fietsen in de stad makkelijker en leuker dan autorijden. We zien veilige, brede en goed 
ingerichte fietspaden voor ons en autoluwe straten.
• richt woonwijken zó in dat je met de fiets gemakkelijker en sneller in het centrum bent. Een 
autoluw centrum, dat roept toch overduidelijk “fiets!” voor alle mensen die daar van, naar en 
omheen reizen. Ook voorzieningen als bibliotheek, winkelgebieden, scholen en sportvelden moeten 
makkelijker met de fiets te bereiken zijn dan met de auto. 

Concreet vertaald: 



• maak versneld 30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom. Voor goede in-, door- en uitstroom 
van de auto’s komt er een beperkt netwerk aan ontsluitingswegen die door hun inrichting veilig 
genoeg zijn voor 50 km/uur, zoals de Diependaalselaan, Kamerling Onnesweg, etc. Oversteken 
verzekeren de wijkbewoners met andere modaliteiten voldoende doorstroom naar de rest van 
Hilversum. 
• vorm de straten in binnenstad en woonwijken om tot shared spaces en fietsstraten, waarin de 
voetganger en de fiets het primaat hebben en de auto te gast is. Biedt extra ruimte voor bomen,  
kunstwerken en ontmoetingsruimten. Wegen door de wijken zijn fietsstraten. Op steeds meer 
plaatsen waar eerst auto’s stonden, is het nu groen of kunnen kinderen spelen. De straat is rustiger 
en is een veiliger plek voor (spelende) kinderen. Bomen, struiken en bloemen geven de wijk een 
prettiger aanblik dan gekleurd metaal, en zijn ook gunstig voor waterberging en tegen hittestress. 
Dudok’s stratenplan is hier al helemaal mee in lijn; 
• zorg voor doorstroming op de snelfiets en hoofdfietsroutes van het fietsnetwerk 2040 (zoals de 
Utrechtseweg en de spoorovergang bij de Mussenstraat). Ongelijkvloerse overgangen hebben de 
voorkeur, anders moet vrijwaring danwel voorrang op het autoverkeer gerealiseerd worden. Al deze 
(voldoende brede) fietspaden zijn van voldoende en duidelijke bewegwijzering voorzien; 
• zorg steeds voor voldoende veilige en toegankelijke stallingsmogelijkheden voor fietsen in woon- 
en appartementengebouwen, bij winkels en bij openbare gebouwen; 
• richt nieuwe woonwijken in rond de fiets als vervoersmodaliteit. Het parkeren van auto’s gebeurt 
niet langer voor de deur, maar op geconcentreerde parkeerterreinen, liefst aan de rand van de wijk.
Deelauto’s krijgen voorrang bij de overblijvende parkeerplaatsen. 
• Alle wijken hebben voldoende veilige oversteken naar de rest van Hilversum zodat kwetsbare en 
onervaren fietsers, zoals kinderen en senioren zich in de praktijk zonder hindernissen bewegen.
• bij winkelgebieden (Centrum, Nieuwe Haven, Gijsbrecht) zijn deelbakfietsen beschikbaar.
• De uitvoering van het fietsennetwerk 2040 wordt deze collegeperiode met de eerste segmenten 
aangepakt. Bij de uitvoering van de werken rondom het Centraal Station wordt rekening gehouden 
met een soepele doorstroming op de toekomstige fietspaden en alle spoorovergangen voor de fiets 
(incl. tunnels) faciliteren de verwachte capaciteit. Het verkeersmodel wordt geactualiseerd en 
fietsen als modaliteit geincludeerd. De optie voor een ongelijkvloerse kruising bij de A. Fokkerweg 
wordt financieel mogelijk gemaakt.

Omdenken 

Maatregelen als hierboven zijn ingrijpend, zeker als je gewend bent vanuit de auto te denken. Ze 
vragen meer ruimte voor de fiets en voor bewoners, ruimte die onherroepelijk moet worden 
ingeleverd door het auto’s. Het klinkt haast als het doorbreken van een taboe – maar waarom? De 
bijna onaantastbare positie van de auto stamt uit de tijd dat het bezit ervan gelijk stond aan status en
vrijheid. Waar eerst de automobiel was voorbehouden aan de welgestelden, werd deze door de 
groeiende welvaart in de naoorlogse decennia ook haalbaar voor de modale burger – die daarmee 
ook onafhankelijkheid kocht.

De positie van de auto als vrijheidsvehikel is aan het verdwijnen. Vrijheid en autonomie zijn in de 
files van vandaag ver te zoeken, en Hilversum zit daar letterlijk middenin. Met de fietsen van nu 
ben je in de spits net zo snel in Utrecht, Almere Amersfoort of Amsterdam als met een auto. Elke 
autokilometer knaagt aan de luchtkwaliteit, draagt bij aan schadelijke uitstoot en brengt ons weinig 
meer dan parkeergedoe, onvoorspelbare reistijden en file-ergernis. Auto’s nemen daarnaast veel van
de beperkte ruimte op de straat en op de weg in. Een probleem dat groeit met het steeds langer en 
breder worden van auto’s. Volgens TNO beslaan de meeste verplaatsingen een afstand van 15 
kilometer of minder. Daar hebben de meesten van ons geen auto voor nodig. Op de fiets heb je altijd



de autonomie die we vroeger in de auto zochten. Die doodenkele keer dat je niet van de zon of de 
wind geniet, is er de technologische oplossing van een (regen)jas.1

Vanuit de steden zelf klonk in december 2021 niet voor niets een dringende oproep om de 30 km/h 
standaard te maken omdat leefbaarheid topprioteit is, en fietsers en voetgangers meer bescherming 
verdienen.2

Een ander perspectief: Hoe traditioneel we tegen mobiliteit aankijken merk 
je pas na het lezen van Het recht van de snelste van Thalia Verkade en Marco
te Brömmelstroet. Een boek dat je “…op een andere manier laat kijken naar 
dingen die je dacht te kennen. Zoals je eigen straat, fiets of leven.” 

Hier worden we blij van. Een voorsorteervak dat helpt bij het veilig linksaf slaan op een druk 
fietspad. De foto ernaast, kruising Havenstraat-Koningsstraat, maakt ons niet blij. Je ziet hier goed 
dat het altijd de fietsers die ruimte moeten inleveren, lastige (dus gevaarlijke) wegranden krijgen of 
minder overzicht hebben. 

Dit groeiende besef dat een andere inrichting van stad en ruimte de toekomst heeft, past ook 
naadloos bij de filosofie van Dudok met zijn wijkgerichte opbouw en groene longen die zich richtte 
op een behoorlijke levenskwaliteit van elke inwoner.  De mobiliteituitvoering was de laatste 
decennia anders gericht, en een omslag vraagt om lef en ondernemingszin. Wij denken dat 
Hilversum zo’n ondernemende geest heeft. We zouden ons in goed gezelschap bevinden: Eindhoven
is begonnen om nieuwe wijken in te richten op ander vervoer dan de auto, en ontvangt delegatie na 
delegatie om haar fietsinfrastructurele werken te mogen zien. In vele wijken van Amsterdam, 
Utrecht of Antwerpen is het niet hebben van een auto al de norm. Amsterdammers die tegenwoordig
steeds vaker verhuizen, ook naar Hilversum.

“In Amsterdam fietste ik ontspannen, maar sinds we hier wonen, 
voel ik me regelmatig onveilig op de fiets” Opmerking van een 
jonge vrouw die sinds 6 maanden in Hilversum woont.

Hilversum groeit ook langzaam naar meer samenwerking met Amsterdam toe, deze omslag zou de 
synergie vergroten. Fietsstad Hilversum heeft dus de toekomst. 

Solidair 

Niet iedereen kan voor de fiets kiezen, zelfs niet met alle nieuwe varianten die de laatste jaren het 
levenslicht zien. Een aantal mensen dat slecht ter been is of een beperking heeft, zal afhankelijk 
blijven van maatwerkvervoer dat meer ruimte nodig heeft soms. Daar moet ruimte en aandacht voor
blijven, de stad is er voor iedereen. De Fietsersbond is solidair met deze stadsgenoten en vindt dat 
voor hen regelingen moeten worden getroffen.

1 Het spreekwoord “Er is geen slecht weer, alleen slechte kleding” komt uit Zweden.
2 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5270935/amsterdam-rotterdam-den-haag-utrecht-30-kilometer-

uur



Dat is niet de solidariteit die anno 2020 de basis lijkt te zijn voor de
inrichting van de openbare ruimte: solidariteit met gemakzucht. Zo heeft
Dudok nooit gewerkt, en het blijkt ook in andere steden geen recept voor
langdurige groei te zijn.  De Fietsersbond Hilversum gaat uit van een
definitie van ‘solidariteit’ waarin we streven naar een stad waarin iedereen
veilig is , florereert en gelukkig kan leven.

B. Knelpunten in de fietsstad van nu 

In de fietsstad van nu behoort het fietsgeluk centraal te staan. Waarom?
Omdat het daar allemaal mee begint. Je kunt nog zo overtuigd zijn van de pluspunten van het 
fietsen, als de wegen gevaarlijk zijn, op fietspaden onvoldoende ruimte is en fietsen naar je werk 
gedoe is laat zelfs een verstokt fietser z’n tweewieler staan. Fietsen moet leuk zijn, dan doe je het 
“gewoon”. Regelmatige fietsers zijn vervolgens gemiddeld gelukkiger dan automobilisten (en 
gezonder). 

Wat staat ons fietsgeluk in de weg? Met een breed uitgezette enquête3 lieten we Hilversummers 
hierover zelf aan het woord. Uit de grote respons die we hierop kregen bleek dat het fietsgeluk van 
Hilversummers een stuk groter wordt wanneer onder andere: 
• de maximumsnelheid van 30 km/uur is op alle wegen zonder vrijliggend fietspad; 
• bestaande fietspaden worden verbreed en van bochten worden voorzien die voor alle 
fietsfamilieleden comfortabel te fietsen zijn; 
• verkeerslichten zodanig worden afgesteld dat de wachttijd voor fietsers minder dan 20 seconden is
en/of dat alle fietsers tegelijk groen krijgen; 
• oneffenheden op fietspaden worden aangepakt: putdeksels, tegelranden, barsten en scheuren; 
• woongebouwen, algemene voorzieningen en winkelgebieden worden voorzien van goede 
fietsbergingen en stallingsmogelijkheden. 
• er bij elk project rekening wordt gehouden met fietsers, bij het ontwerp en tijdens de uitvoering; 
(hiertoe het verkeersmodel aanpassen)
• woonwijken autoluw worden; 

Bij foto
De kleine spoorbomen bij het Centraal station is 
een berucht fietsknelpunt.

 Enquête Fietsersbond, 2021. “Eigenlijk alle 
kruispunten rond het station, ik vind het er chaos
en het geeft me een onveilig gevoel. Ik zie veel 
fietsers anders oversteken dan bedoeld, soms 
zelfs een stuk over de bus- of rijbaan rijden. Dat 
duidt erop dat het niet goed in elkaar zit. “ 

3Volledige uitleg en samenvatting op onze website: hilversum.fietsersbond.nl



Beschamend voorbeeld 

Het gaat niet alleen om knelpunten. Hilversummers vragen hun gemeente om bij de inrichting van 
wegen en wijken vanuit de fietser te denken. Het gebeurt nog  op teveel plaatsen dat de auto als 
enige of belangrijkste weggebruiker wordt gezien. Dat past  niet meer in deze tijd. We willen één 
beschamend voorbeeld geven.

Waar de Kleine Drift uitkomt op de Minckelaerstraat, gebeuren al jarenlang ongelukken. We praten 
over ook ernstige ongelukken, incl. traumahelicopter en bezoek van de wethouder achteraf.
De bewoners leveren al jarenlang informatie hoe het fout gaat en waar het fout gaat, ook over de 
grote aantallen bijna-ongelukken. 

Er is afgelopen jaar een herinrichting geweest
van de Kleine Drift – aan de andere kant van de
Kleine Drift, bij het station. En een
herinrichting is gepland van de Kleine Drift,
maar dat gaat over het pleintje verderop op de
Minckelaerstraat, naast Villa Industria.
Juist het punt waar auto’s hun
maximumsnelheid halen tijdens het sprinten op
de Minckelaerstraat (regelmatig boven de 100
km/h), wil de gemeente geen meetapparatuur
neerzetten.  Er worden wel ultrasterke hekjes op
de middenberm neergezet, maar de auto’s
maken daar nog steeds tientallen keren per dag een U-bocht.
Even verderop, bij de in 2021 aangelegde, en alreeds veranderde, oversteek van de Pelikaanstraat 
naar Villa Industria, is de oversteek nog steeds ronduit gevaarlijk.
Ondertussen is dit kruispunt voor veel fietsers onderdeel van hun route van en naar het centrum. 
Logisch gezien het grote aantal fietsers dat de stationstunnel gebruikt, wat helemaal past binnen de 
netwerkvisie van de gemeente. Maar de oversteek Minckelaerstraat moet dan ook veilig zijn. Verder
ligt dit kruispunt vlak bij enkele lagere scholen, dus op de schoolroute van veel kinderen. Allemaal 
redenen dat een herinrichting van dit pleintje grote positieve bijdrages zou gaan leveren aan de 
buurt en alle wijken hier rondomheen.

C. Fietsers-typen en hun fietsgeluk

De ene fietser is de andere niet. Allemaal hebben we onze eigen redenen om te fietsen en onze eigen
voorwaarden om dat met plezier te kunnen doen. 

De fietsforens neemt de fiets om gezond en zonder files naar het werk te kunnen fietsen. Hilversum
ligt op speedpedelecafstand van Amsterdam, Utrecht, Almere, alle andere plaatsen in het Gooi en 
Amersfoort. Dat werkt alleen als je niet op meerdere plaatsen moet wachten of moet omrijden. Het 
fietsgeluk voor de fietsforens wordt daarom veel groter wanneer: 
• je gebruik kunt maken van een samenhangend netwerk van snel- of doorfietspaden. Zo’n fietspad 
gedraagt zich als een fietssnelweg en kruist doorgaande wegen via fietstunnels of fly-overs. Waar 
dat de veiligheid ten goede komt is het snelfietspad verlicht. Waar mogelijk loopt het fietspad niet 
direct naast de stroom auto’s. Borden en wegmarkeringen geven richtingen en afstanden duidelijk 
aan. Hilversum participeert al in projecten voor SFR’s richting Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. 
Naar Soest en Almere missen nog routes, en fietsers ervaren de paden rondom het station en de 
routes naar Laren en Bussum nog niet als fijn.



• de verbindende schakel tussen al die doorfietsroutes, de tunnel onder het Centraal Station, moet 
dus voldoende capaciteit hebben voor alle bestaande toekomstplannen. Wij pleiten dus nog steeds 
voor capaciteitsvergroting van de Centraal Station tunnel.
• de aansluiting van stad op snelfietspad via logische, goed aangegeven uitvalswegen gaat. 
Bewegwijzering langs alle hoofd- en snelfietspaden is noodzaak voor de korte termijn, want het 
wegennet van Hilversum is niet intuitief.
• snelfietspaden zijn voorzien van een duidelijk gemarkeerde fastlane die uitsluitend bestemd is 
voor doorgaand fietsverkeer met een hogere snelheid. Dit vergroot de veiligheid voor iedereen en 
verbetert de doorstroming voor fietsforensen.
• snelle fietsers kunnen onder voorwaarden terecht op de rijbaan (waar 30 km/uur de norm is). Daar 
rijden ook alle scooters, brommers en vrachtfietsen. 

Enquête Fietsersbond, 2021: “Als je daar fietst 
rammelen je nieren uit je lijf. Er zijn heel veel 
klinkerwegen die zeer beslist een gevaar voor de 
gezondheid zijn... “ 

Voor de recreatieve fietser is Hilversum de uitvalsbasis voor toeren in de mooie, gevarieerde 
landschappen die onze stad omringen. Maar hoe kom je als recreatieve fietser die stad uit? Aan 
fietsgeluk valt veel te winnen door: 

• De fietsroute “Rondje Hilversum” uit archief halen en concreet implementeren, door alle 
oversteek veilig te maken, te markeren met bordjes, en met fietslogo’s en pijlen op het wegdek.  

De minder vaardige fietser – het jonge kind, de senior of de onervaren fietser – fietst met plezier 
wanneer hij of zij zich veilig voelt. Dat is met de weginrichting van nu vaak niet het geval. 
Fietsgeluk voor die kwetsbare groep betekent: 
• schoolomgevingen en fietsroutes naar scholen zijn veilig aangelegd, autoluw op de haal- en 
brengtijden. Alle basisscholen hebben vanaf 2026 veilige routes naar school, dus alle kinderen 
vanaf acht jaar kunnen hierdoor zelfstandig naar school fietsen en ouders voelen zich vertrouwd 
hierbij. Routes naar het voortgezet onderwijs worden in de collegperiode erna gerealiseerd (2030).
• veilige oversteken van wegen waar auto’s sneller rijden (gebiedsontsluitingswegen en 
netwerkradialen), met voldoende facilteiten zoals een middengeleider en vrij uitzicht naar alle 
kanten of een stoplicht. Bestaande verkeerslichten moeten fietsvriendelijk afgesteld staan, bijv. via 
alle fietsers gelijk groen, zodat fietsers goed kunnen doorstromen.
• vrijliggende fietspaden langs deze drukkere wegen, met voldoende capaciteit voor het fietsverkeer
(snel en langzaam) dat hier fietst.
• een verkeersmodel dat al deze fietsstromen (snel, langzaam en vracht) modelleert, zodat beleids- 
en projectbeslissingen ook fietsers in hun besluitvorming meenemen.
• een herkenbaar fietsnetwerk waarvan de inrichting gericht is op kwetsbare fietsers: 

geen paaltjes, 
geen hoge stoepranden, 
geen bochten die extra handigheid vereisen en het bakfietsen moeilijk maken; 
niet harder dan 20 km/uur op onverplichte fietspaden; 

• 30 km/uur is de norm voor alle verkeersdeelnemers op alle andere wegen en straten waar auto’s en
fietsers dus de weg delen.
• Fietspaden bij voorkeur direct naast de voetgangersstrook. Parkeerstroken zouden buffergebied 
richting het autoverkeer moeten zijn. Dit vergroot de veiligheid voor de langzamere 
verkeersdeelnemers.

Enquête Fietsersbond, 2021: “alle ! auto's (ook van 
pakketdiensten) actief weren van fietspad en stoep ....”



D. Actief meedenken

De fietstoekomst is al begonnen. Het gebruik van fietspaden is heel anders is dan tien jaar geleden, 
sinds de komst van e-bikes, speedpedelecs en fietskoeriers. We fietsen bovendien meer. Nadenken 
over deze en andere fietstrends komt dus geen moment te vroeg. Bijvoorbeeld over: 
• de grote verschillen in snelheid tussen fietsers en de onveiligheid die deze met zich meebrengt; de 
indeling van fietspaden in rijstroken voor snel- en langzaamverkeer op eerst enkele, later alle 
radialen van en naar het centrum lijkt een logische stap; 
• horen speedpedelecs altijd op het fietspad? Waar horen de brede vrachtfietsen (met soms zware 
lading), scootmobielen en ‘mini-auto’s’ met bromfietskenteken?
• Hoe ga je om met (brede) gehandicaptenfietsen?
Op sommige drukke plekken is het wijs ruimte te scheppen om ongelukken te voorkomen.

En dan gaat het alleen nog maar over fietspaden. Ook de fiets-inclusieve inrichting van woonwijken
en een eerlijker verdeling tussen de ruimte voor auto’s en fietsen op de wegen staat de komende 
jaren op onze agenda.

Als Fietsersbond denken we niet alleen mee, we dóen ook mee, als gesprekspartner van de 
gemeente Hilversum bij diverse projecten en over de Mobiliteitsvisie, de invulling daarvan en 
verder gemeentelijke fietsgerelateerd beleid.
 

Bedankt voor je aandacht voor deze Fietsvisie Hilversum totaan de jaren 30.
In Hilversum willen we een toekomst met meer ruimte en aandacht voor de
fiets, en meer fietsgeluk voor iedereen.  

Voor mensen die nog even willen dromen van die toekomst: nog 1 pagina
verder



En wat krijg je dan voor Hilversum in de jaren dertig?

Dudok zou genieten van alle mensen die in Hilversum vol vertrouwen wonen. Die blakend van 
energie en vertrouwen leven en groeien, in de wetenschap dat ze het meeste dat ze nodig hebben en 
willen, makkelijk en plezierig kunnen doen, hier in Hilversum.

Doordat veel mensen thuiswerken en veel meer in en rond hun huis willen doen, is het lokale 
verkeer toegenomen. Dat zijn vooral fietsers geworden. De toegenomen lokale vraag heeft een 
toegenomen lokaal antwoord gekregen vanuit de vele ondernemende Hilversummers. Er zijn 
nieuwe winkels gekomen, in het autoluwe centrum en in de wijken, geheel in lijn met de 
stedebouwkundige architectuur en uitvoering van Dudok. 
De straten hebben alleen publieke parkeerruimte voor zorgbehoeftigen, dus zijn regelmatig autovrij 
en voorzien van groene hoekjes en parkjes. Kinderen spelen dus vrijuit, volwasennen genieten van 
de architectuur en markten en terrassen bieden producten, lering ende vermaak en contacten. Geheel
ontspannen zoeven dus door heel Hilversum de fietsers naar hun vrienden, werk of school, 
boodschappen, sport, ontmoetingspunten en reparatie- en afhaalpunten via het snel-, hoofd- en 
basisfietspadennetwerk. De vracht-, bak- en andere brede of snelle fietsers delen hun parallele 
netwerk met brommers, zodat ze meestal sneller dan auto’s zijn. De aangepaste fietsers van de vele 
ouderen zien er niet alleen divers (en stijlvol!) uit, maar gebruiken ook beide netwerken, afhankelijk
van de snelheid van de gebruiker. Dit fietsgeluk maakt ook ouderen gelukkig, zelfstandig en 
gezonder, met minimale kosten voor de gemeenschap. 
Hilversum is meegegaan in de trend van de grote steden en heeft dus ook 30 km/h op bijna alle 
straten voor alle partijen. Dus auto’s zijn eigenlijk alleen nog handig voor verkeer naar en van 
verdere bestemmingen. Ze parkeren in de bedrijvenwijken, de parkeerhubs in de woonwijken of in 
de parkeergarages rondom het centrum en aan de buitenring. Het beperkte aantal in, uit- en 
doorstroomwegen blijkt hiermee ruim genoeg capaciteit te hebben, zeker omdat het lokale verkeer 
deze capaciteit nauwelijks nodig heeft.
Alle parkeerlokaties bieden altijd huurfietsen, de formule van de OV fiets blijkt zeer besmettelijk. 
Al kiezen een flink aantal mensen voor lopen in het gezellige centrum Hilversum met al die mooie 
gebouwen. De toeristen blijven met genoegen aan de buitenrand met z’n heerlijke natuur. Forenzen 
zoeven samen met hen langs de doorfietsroutes naar alle windstreken. Utrecht, Amersfoort en 
Amsterdam als historische trekpleisters, Almere om zijn moderne input. Hilversum is meegegaan in
de trends van de grote steden en vaart daar wel bij, laten ook de huizenprijzen van de uiterst 
gewilde woningen zien. Wonen met het comfort van een stad, en nooit meer dan 10 minuten fietsen 
van de natuur, dat wil iedereen ook wel.

Het station en busstation zijn het centrum van het fietsnetwerk en iedere Hilversummer ziet dit dan 
ook regelmatig van alle kanten. In Hilversum betekent dat zelfs de onder- en bovenkant, want de 
tunnels en bruggen onder en over het spoor zorgen ervoor dat alle wijken goed verbonden zijn.

De leefbaarheid is ook opgeknapt doordat veel meer ruimte voor fietspaden en bomen is gemaakt. 
Fietsen is ook in de lange zomers van tegenwoordig heerlijk, en de hittestress is in Hilversum, 
ondanks de toenemende temperaturen, afgenomen. De jonge generatie neemt dus langzamerhand 
intrek in de grote huizen, vanuit deze leefbaarheid, goede verbindingen naar meerdere grote steden 
en in de wetenschap dat ook de toenemende overstromingen in Nederland, het hoge Hilversum 
voorlopig niet zullen deren. Het toenemend inwoneraantal geeft de gemeente een stabiele en stevige
voor de toekomst, die ze dan ook vol vertrouwen tegemoet ziet.
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