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Introductie
◼

Het Nederlandse fietslandschap is aan het veranderen.

◼

Verschillen tussen fietspadgebruikers (o.a. t.a.v. snelheid) worden naar verwachting
steeds groter en de fietspaden worden naar verwachting steeds drukker.

◼

Bredere fietspaden zijn goed, maar zorgen ook voor ‘uitwaaieren’.

◼

Snellere fietspadgebruikers moeten óf wachten om in te halen, óf nemen meer risico.

Hoe zorg je ervoor dat langzamere fietspadgebruikers minder uitwaaieren over de
fietspadbreedte en er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat rondom de wegas om
inhaalacties minder risicovol te maken?
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De opdracht
◼

Verkennende stageopdracht: leveren van beginpunt voor toekomstige (pilot)studies en
(deels) ook bedoeld als discussiestarter.

◼

Juist vanwege de vraag of een middenstrook wel/niet moet worden toegepast leek het
een goed idee om eerst intenties en de begrijpelijkheid te meten, vóórdat er in de
praktijk getest wordt.
◼

Als het conceptontwerp niet wordt begrepen en de intenties niet het gewenste
gedrag benaderen is het beter om geen praktijkstudies te doen en/of moet het idee
terug naar de tekentafel.
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Het onderzoek:
• Literatuurstudie
• Deskresearch data
• Enquête

Enquête:
• 16 hypothetische
situaties (4x4)
• 119 respondenten
• Focus op intenties:
inhaalintentie en
intentionele
laterale positie
• Indirecte meting
van begrijpelijkheid
conceptontwerpen
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Hoe veilig zou je het fietspad beoordelen?
Geen andere fietsers in beeld (n=119)
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Verandering in inhaalintentie
Het aandeel “Ja” en “Misschien”
stemmers neemt toe bij de drie
conceptontwerpen.
Géén significant verschil in situatie
zonder tegenliggers (p=.491).

Wel significante verschillen in situatie
met één tegenligger (p<.001) en met
duo tegenliggers (p<.001).
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Conclusies (op hoofdlijnen)
◼

De bredere asmarkering (de middenstrook) leidt tot een naar rechts verschoven intentionele positie,
waardoor er meer ruimte ontstaat rondom de wegas. Het heeft een kanaliserend effect.
◼

◼

Respondenten beoordelen verkeerssituaties anders door de middenstrook, met name ten aanzien
van de inhaalintentie.
◼

◼

De grijze strook lijkt barrièrewerking in de hand te kunnen werken; handig als de focus ligt op het
scheiden van tweerichtingsverkeer.

De middenstrook biedt extra visuele geleiding om de beschikbare (inhaal)ruimte beter in te
kunnen schatten, dit wordt als prettig ervaren.

Respondenten lijken het concept ‘middenstrook’ te begrijpen: ze hebben de intentie om er niet op te
fietsen als er niet wordt ingehaald, terwijl men tijdens het inhalen juist vaker kiest voor het midden
van de strook in plaats van de andere weghelft.
◼

Het getoonde symbool lijkt sturend te werken: de inhaalintentie stijgt en de intentionele positie
verschuift naar het midden van de strook.
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Andere opties?
Wisselstrook:
◼

Schets: Gaat men wel netjes wachten
totdat de extra strook in de eigen rijrichting
ligt, of zal men gaan spookrijden?

◼

Beijing: Wat als je tegen de dominante
stroom in rijdt? Wat als beide richtingen
rustig of druk zijn?

Verlengde invoegstrook na kruispunt:
◼

Blijkt bij autoverkeer gelijke effecten te
creëren als een wisselstrook (Hegeman, 2013)
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Discussie / stellingen
1) De intentie tot inhalen is een goede maatstaf voor het meten van de
veiligheidsbeleving van inhaalacties.
◼

De intentie tot inhalen is daarmee een goede voorspeller van uiteindelijk gedrag.

2) De intentie van de respondent om…
a) meer rechts te houden wanneer men niet van plan is in te halen en
b) op de middenstrook te gaan fietsen tijdens het inhalen (i.p.v. de andere
weghelft)
…zijn resultaten die de potentie van de middenstrook weergeven.
3) Het gestelde probleem is niet groot genoeg om ons ermee te bezig te houden;
de fietser kan zich prima zelf redden.
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De volledige rapportage wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.

Meer weten?
Marco.van.der.Linde@rhdhv.com

