
 

 
  

Fietsnetwerk 

Fietsstraten en zoveel mogelijk 

30 km/u in woonstraten 

Stoplichten gelijkwaardig 

met voldoende opstelruimte 

binnenring voorrang 

capaciteit spoorkruisingen 

Fietsveiligheid 

Ruimte op de fietspaden 

Fiets en auto 

gelijkwaardige 

verkeersdeelnemers 

Goede verlichting 

Goede belijning 

Twee richting paden 

Fietsenstallingen 

Centraal en decentraal 

Met ruimte voor alle 

fietsen 

 

1ste keus 
80% ritten =  



 

 

 

Inleiding 
Hoe mooi zou het zijn als Hilversummers vaker denken: 

“Kom, ik pak de fiets!” , als ze wat vaker de auto 

thuislaten. Wij gaan voor 80%! 

Hilversum is een dorp, ook al willen we graag een stad zijn.  

Onze buitenring ligt niet echt buiten, onze binnenring is 

smal, auto’s en fietsers komen elkaar veel tegen. Daar waar 

ze elkaar tegenkomen, ontstaan de risico’s. Risico’s op 

ongevallen waarvan de gevolgen voor de fietser doorgaans 

groter zijn dan voor de automobilist. 

Om die 80% fietsritten (tegen 20% auto- en OV ritten) te 

halen in 2030 is wel wat nodig.  

Wat wij denken dat nodig is, leest u in deze notitie. 

Waarom 80% fietsritten? 
• De fiets is hoogcapaciteitsverkeer. 

• Fietsen is gezond. 

• Fietsen is goedkoop. 

• Er passen minstens 8 fietsen op 1 autoparkeerplaats. 

• Fietsen veroorzaken geen files. 

• Fietsen is gewoon fijn! 

Wat is er nodig om (meer) Hilversummers de fiets te laten pakken? 

1. Veilig fietsen 
Om veilig te kunnen fietsen heeft de fietser ruimte nodig. Er zijn veel soorten fietsen: 

transportfietsen, snelle fietsen, bakfietsen, kinderfietsen (al dan niet naast de ouders fietsend) om er 

maar een paar te noemen. Al die fietsers willen op het fietspad in hun eigen tempo hun eigen ruimte 

innemen. 

Fietsers willen graag zo min mogelijk autowegen oversteken en dus het liefst fietspaden met twee 

richtingen. Goede belijning is dan ook essentieel. Zo ziet een fietser meteen waar het fietspad loopt. 

Goede verlichting draagt natuurlijk ook bij aan de fiets (en sociale) veiligheid. 

Wegens ruimtegebrek is in Hilversum de neiging om de ontwerpnormen voor de auto overeind te 

houden, waarna de ontwerpnormen voor breedtes van fietspaden het onderspit delven. Dit lijkt het 

resultaat van een technisch proces, maar is in feite het resultaat van dat  de politiek  de auto 
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prioriteit geeft. Uit de participatie is heel duidelijk naar voren gekomen dat de inwoners van 

Hilversum meer ruimte voor de fiets en meer ruimte voor groen willen.  En dan ook gelijk normen 

voor spelende kinderen, ontmoeten op straat en groen hierbij betrekken. Bij het ontwerpen van 

wegen zie je dat steeds meer gemeenten het STOP prioriteringsprincipe  hanteren bij het toedelen 

van de beperkte ruimte. STOP staat voor Stappen – Trappen – Openbaar Vervoer – Particuliere auto.  

Om fietsen veiliger te maken, zouden fietsers en gemotoriseerd verkeer gelijkwaardige 

verkeersdeelnemers moeten zijn in het beleid en in de uitgevoerde praktijk. 

 

2. Lekker fietsen via een fietsnetwerk 
Je pakt liever de fiets dan de auto als je met die fiets ook daadwerkelijk sneller bent. Om dat te 

bereiken is een slim fietsnetwerk essentieel.  

Elke stad worstelt met de bereikbaarheid voor o.a. noodzakelijk autoverkeer. De trend is om 

onorthodox scherp ruimte te scheppen voor alternatieven en om hard in te grijpen in ingesleten 
mobiliteitsgedrag. De trend is de omslag in denken en beleid ten gunste van de leden van de 
‘fietsfamilie’ en collectieve vervoerswijzen. Voorbeelden daarvan zien we in Parijs, Barcelona en 

andere Europese steden die dreigden te verstikken door autoverkeer en in de fiets een oplossing 
vinden. Gezien de trend tot lichte toename van het autobezit is deze omslag keihard nodig wil 

Hilversum leefbaar en bereikbaar blijven. Steden als Leiden, Zutphen, Delft, Utrecht, Amsterdam 
laten zien dat dit Nederlandse exportproduct gewilde en economisch gezonde steden oplevert, ook 

in Nederland zelf. 

 

Een slim fietsnetwerk heeft zo min mogelijk gelijkvloerse kruisingen met auto- en spoorwegen en 

heeft gelijkwaardige stoplichten, waar de fietsers zich goed kunnen opstellen. Op een slim 

fietsnetwerk fiets je niet om en vind je makkelijk je weg de wijken in. 

Een goed fietsnetwerk heeft geen steile hellingen, geen hoekige bochten, geen gevaarlijke randen en 

heeft een goed, glad wegdek. 

Hilversum is in feite een 15 minutenstad. Grote steden kiezen hier ook voor: binnen 15 minuten fiets- 

en loopafstand zijn alle noodzakelijke voorzieningen bereikbaar. Hilversum voldoet hier vrijwel aan 

dankzij  de ruimtelijke compactheid, maar het comfort op de loop- en fietsroutes is nu nog van dien 

aard dat we dit gegeven onvoldoende benutten. 

Een slim fietsnetwerk is vanzelf de logische keuze voor de fietser. 

Zie ons voorstel voor een slim fietsnetwerk op de kaart, waarbij we diverse voorstellen doen fiets- en 

autoverkeer te ontvlechten. 

slimme fietsnetwerk op de kaart. 

3. De fiets handig en veilig stallen 
Je kunt nog zo lekker fietsen, als je de fiets niet goed kunt stallen, laat je hem liever thuis.  

Grote bewaakte stallingen zoals de huidige aan de Herenstraat/Zeedijk en onder het station bieden 

voor veel fietsers een goede oplossing.  

Dit is een goed begin van een fietsbare stad, waar we meer van nodig hebben. Als je snel een 

boodschapje wilt doen, als je slecht ter been bent, als je met je supermarktkarretje bij je fiets wilt 



 

kunnen komen, als je een bakfiets hebt dan is een dergelijke stalling niet wat je zoekt. Dan wil je een 

plek dicht bij de winkel en/of met genoeg ruimte. Een plek ook waar je je fiets goed vast kunt maken. 

Naast de grote stallingen zijn ook slim geplaatste handige fietsenrekken in de buurt van winkels 

nodig. 

 

Kansengelijkheid en inclusiviteit 
Fysieke aspecten rond mobiliteit hebben wel degelijk invloed op sociale rechtvaardigheid en 

tweedeling van de maatschappij. Hilversum heeft ongeveer evenveel voordeuren als auto’s, 

ongeveer 50.000, echter deze zijn niet evenredig verdeeld over de voordeuren. Vele hard werkende 

Hilversummers beschikken niet over een auto. Ze hebben er geen of de huisgenoot is ermee weg. 

Maar we beschikken samen wel over 120.000 fietsen. Alleen al i.v.m. de tweedeling van de 

maatschappij en sociale rechtvaardigheid zou de fiets op nummer 1 moeten staan. 

Logisch ook dat de meerderheid van de Hilversummers bij de omgevingsvisie aangaf meer ruimte 

voor de fiets te willen. 

Fietsen: het is zo logisch! 
Zet de fiets centraal als vervoermiddel, denk vanuit de fietser bij het aanpassen van de openbare 

ruimte. Stel normen bij het bouwen van woningen en andere gebouwen: hoe je er komt met de fiets 

en waar je je fiets kunt stallen. Geef standaarden aan bij het aanpassen en aanleggen van 

voorzieningen voor auto’s om zo altijd door te rekenen wat die voorzieningen betekenen voor de 

fietsers. 

De gemeente moet de fiets systematisch en met prioriteit inbedden in haar verkeersbeleid. Het 

Fietsnetwerk Hilversum moet concrete uitvoeringsdata krijgen. 

Fietsen raakt aan alles en alles raakt de fietser. Het is tijd om deze logica planmatig in te bedden in 

elk beleid van de gemeente Hilversum. 

2040? 
Beleid maken we voor de lange termijn, vooral als er grote veranderingen noodzakelijk zijn.  

Dat is begrijpelijk, je verbouwt een dorp (of stad…) niet zo maar even.  

Toch is het zaak ook nu al knelpunten aan te pakken die het fietsgeluk van veel Hilversummers in de 

weg staan. Het kan niet de bedoeling zijn dat sommige Hilversummers 2040 niet halen juist door die 

knelpunten… 

De prioriteitenlijst voor de verkeersveiligheid moet dus ook de fietsknelpunten gaan bevatten.  

Uiteraard is het dan handig om de toekomstplannen helder te hebben, zodat een aanpassing straks 

naadloos past in die plannen. 

Onze knelpuntenkaart is een handig en democratisch hulpmiddel. 

Nog even verder lezen? Zie onze fietsvisie. 

 

 

https://hilversum.fietsersbond.nl/fietsgelukpunt-of-knelpunt-zet-t-op-de-kaart/
https://files.fietsersbond.nl/wp-content/uploads/sites/99/2022/02/06180758/FV-Hsum-1.0.pdf

