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Fietsbeleid kan overeind
blijven
ook het fietsbeleid bij gemeenten de gevolgen van

op onderhoudswerkzaamheden of meer het accent

gedragsbeïnvloeding is ook een optie, mede omdat
daar in een volgend programma ‘Beter Benutten’
het accent op wordt gelegd.

2

Fietsverkeer 32

18
Verder met de e-fiets
Omdat er in de huidige statistieken nog geen onderscheid
wordt gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen,
weten we nog niet zo heel veel over de elektrische fiets.
Maar via omwegen komt er toch steeds meer informatie
boven tafel. Bijvoorbeeld op basis van de data die de fietscomputers van de e-fietsen verzamelen. Die geven een
goede indicatie van de afstanden die e-fietsers rijden en met
welke snelheid ze dat doen. Aangevuld met markt- en andere
informatie wordt het beeld van de e-fietser zo duidelijker. Ook dat er nog
een grote potentie ligt voor het woon-werkverkeer.

dossier

Mobiliteitsmanagement

26
Mobiliteitsmanagement
helpt fietser in het zadel
In een tijd waarin gemeentelijke verkeersbudgetten drastisch krimpen, lijkt mobiliteitsmanagement meer dan ooit
een geschikte optie om de bereikbaarheid te verbeteren.
Vooral fietsprojecten zijn populair. Maar zetten die ook
zoden aan de dijk?
De deskundigen denken van wel, als je tenminste de
doelgroep goed in het oog houdt. Met name projecten
rond de elektrische fiets leveren sprekende resultaten op.

44
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Gladheidsbestrijding
begint al in de zomer

En de winter was lang… Maar we hebben wel veel
geleerd als het gaat om gladheidsbestrijding op fietsroutes. Nu is de tijd om de opgedane ervaring om te
zetten in maatregelen om het volgende winter weer
beter te kunnen doen. Het stappenplan van het Fietsberaad is daarbij een handig hulpmiddel. En ook
kunnen we het een en ander opsteken van de diverse
pilotprojecten die afgelopen winter zijn gehouden.

Nieuws

4

Trekkers verdwijnen van
parallelwegen in Friesland

6
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We fietsen verder

Wat wil een fietser nu eigenlijk?

De Nieuwe Fietser rijdt 10 tot 15 kilometer

Fietsers gaan altijd voor de kortste

Voor de veiligheid van fietsers

naar zijn werk, heeft minimaal HBO en is de

weg, concludeert geograaf Jan van

wil de provincie landbouwver-

40 net gepasseerd. Dat profiel lijkt naar voren

Duppen op basis van een onderzoek

keer zoveel mogelijk verplaatsen

te komen als je een paar recente onderzoeken

in Utrecht. Maar een onderzoek van

naar de hoofdrijbaan.

naar het profiel over de woon-werkfietser

Mark van Hagen leidt tot de con-

naast elkaar legt. Statistisch is deze conclusie

clusie dat een aangename route de

nog niet te onderbouwen, maar feit is wel dat

voorkeur verdient boven een snelle

het bereik van de woon-werkfietser toeneemt.

route.
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Cumula experimenteert met een speciale bumper op
tractoren die letsel bij aanrijdingen moet beperken.

Trekkers
verdwijnen
van parallelwegen
in Friesland
Trekkers verdwijnen steeds meer van de parallelwegen in Friesland. Voor de
veiligheid van fietsers wil de provincie landbouwverkeer zoveel mogelijk verplaatsen naar de hoofdrijbaan. Daarom worden meer N-wegen opengesteld
voor landbouwvoertuigen.

De verwachting is dat landbouwvoer-

Zeeland, dat een vergelijkbare problema-

brengen.’ Officieel mogen trekkers niet

tuigen steeds meer gebruik gaan maken

tiek kent. Beide provincies willen wel aan-

harder dan 25 kilometer per uur, maar

van wegen, door schaalvergroting in de

passing van de Wegenverkeerswet waar-

in de praktijk rijdt 95 procent harder. In

landbouw en inzet voor niet-agrarische

door de maximumsnelheid voor trekkers

Fryslân reageert men net zo. ‘We zijn

activiteiten. Waar het kan wil de provincie

naar 40 kilometer per uur wordt opge-

positief over de kentekenplicht’, laat

landbouwvoertuigen en fietsers van

trokken. Hierdoor is gemakkelijker trek-

woordvoerder Else van der Meer weten,

elkaar scheiden. Friesland wil trekkers

kers naar de hoofdrijbaan te verwijzen.

‘maar het zou bij voorkeur gecombineerd

verder zoveel mogelijk uit dorpskernen

‘Voor die kentekenplicht hebben we op

moeten worden met wijzigingen in de

halen. Ook gaat men op scholen voorlich-

de achtergrond hard gestreden’, zegt

Wegenverkeerswet die het voor wegbe-

ting geven zodat kinderen leren omgaan

Kees van Beveren, gedeputeerde van de

heerders mogelijk maakt om onderscheid

met trekkers. En er is een veiligheidstrai-

provincie Zeeland. ‘Het grote voordeel

te maken in verschillende zware lang-

ning opgezet voor gebruikers van land-

is natuurlijk dat trekkers geregistreerd

zame voertuigen. Als we nu de hoofdrij-

bouwvoertuigen?

kunnen worden bij incidenten of onge-

baan vrijgeven (opheffen gesloten verkla-

In Friesland is men ook blij met de aan-

vallen, dat er gehandhaafd kan worden,

ring C9), betekent dit namelijk dat we ook

gekondigde invoering van een kenteken-

maar belangrijker is dat het nu logisch

brommobielen moeten toelaten, lang-

plicht voor trekkers. Datzelfde geldt voor

is de maximumsnelheid omhoog te

zame zelfrijdende werktuigen en ouderwetse tractoren die maar 15 kilometer per
uur kunnen.’
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Fryslân en Zeeland zijn de eerste provincies die werken aan ‘een kwaliteitsnet
voor het landbouwverkeer’. In overleg
met de landbouwsector zijn de belangrijkste routes en knelpunten in beeld
gebracht. In nauwe samenwerking met
gemeenten en waterschappen worden
per gebied die knelpunten aangepakt.
In beide provincies stuurt men nu al
zoveel mogelijk trekkers naar de hoofdrijbaan van 80-kilometerwegen. Belangrijke voorwaarde daarbij is de intensiteit

Nieuws

Proeven met
fietsparkeervakken
wisselend succes
Verschillende gemeenten beproeven het fietsparkeervak. De resultaten zijn wisselend. In Utrecht wordt een deel van de vakken weer
verwijderd.
Bij de Stadhuisbrug en op delen van de Neude staat de hoeveelheid
gestalde fietsen succes in de weg, aldus de gemeente Utrecht. Daar
worden de fietsparkeervakken opgeheven en de destijds verwijderde fietsenrekken worden teruggeplaatst. In de Twijnstraat wordt
het fietsparkeervak gehandhaafd, maar er worden wel aanpassingen
doorgevoerd om de doorgang voor voetgangers en omwonenden te
verbeteren en omvallende fietsen te verminderen.
In Zaandam heeft de gemeente ook een aantal fietsrekken uit het
centrum verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn blauwe fietsparkeervan het autoverkeer. Het maximum ligt

vakken gekomen. De gemeente hoopte zo langparkeerders te weren.

zo rond de 7000 à 8000 mvt per etmaal.

Maar nu de blauwe vlakken ruim een jaar in gebruik zijn, blijkt dat

Liggen de intensiteiten hoger dan zoekt

de fietsen in de blauwe vakken weinig rouleren. Om de plaatsen ook

men alternatieve routes voor fietsverkeer

daadwerkelijk voor het winkelend publiek vrij te houden, mogen

of landbouwverkeer. Een van de laatste

fietsen er voortaan tussen 07.00 uur en 19.00 uur niet langer dan

opties is het aanleggen van aparte land-

vier uur staan. Dat wordt in de gaten gehouden door een label aan

bouwpaden naast een hoofdrijbaan en

de fiets te hangen. De fietsparkeervakken die al een aantal jaren in

fietspad. Beide provincies hebben inmid-

Amsterdam worden gebruikt voldoen daar over het algemeen goed.

dels dergelijke paden. In Friesland liggen

Alleen als er te veel fietsen komen werken ze minder, aldus eerder

ze naast provinciale wegen tussen Stiens

onderzoek. Ook in het Belgische Leuven zijn inmiddels fietsvakken

en Hallum en Terwispel en Gorredijk.

te zien in het straatbeeld. Op enkele faculteiten van de universiteit
is proefgedraaid met fietsvakken. De KU Leuven stelde vast dat ze

Landbouwpad

zeker een bijdrage leveren tot ordelijker fietsparkeren.

De provincie Zeeland heeft een landbouwpad naast de rondweg van Tholen
aangelegd, waardoor trekkers niet meer
door de kern van dit dorp hoeven.
Ook Cumula, de branchevereniging van
de loonwerkbedrijven, heeft positief gereageerd op de invoering van de kentekenplicht. Directeur Jan Maris van Cumula:
‘Wij zijn er buitengewoon blij mee.’ De
leden van Cumula willen graag op de
doorgaande wegen kunnen rijden en
beschouwen dit als een belangrijke stap.
De organisatie probeert onder meer met
voorlichtingsprojecten zelf een steentje
bij te dragen aan de verkeersveiligheid.
Ook experimenteert men met een speciale bumper om de gevolgen van botsingen met andere weggebruikers minder
ernstig te laten zijn.
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De woon-werker legt grotere afstanden af door de komst van de
elektrische fiets maar ook door schaalvergroting.

We fietsen verder
De Nieuwe Fietser rijdt 10 tot 15 kilometer naar zijn werk, heeft
minimaal HBO en is de 40 net gepasseerd. Dat profiel lijkt naar
voren te komen als je een paar recente onderzoeken over de woonwerkfietser naast elkaar legt. Statistisch is deze conclusie nog niet
te onderbouwen, maar feit is wel dat het bereik van de woon-werkfietser toeneemt. Evenals zijn leeftijd.

Ging men er tot nu vaak vanuit dat de gemiddelde fietsfo-

bant, die door middel van tellingen en enquêtes een beeld

rens 7,5 km wel een maximum vindt, verschillende onder-

opbouwde van de gebruikers van de route. De non-stop

zoeken wijzen erop dat voor veel fietsers de grens een stuk

fietsroute van circa 31 km loopt parallel aan de HST-spoor-

hoger ligt. En dat komt niet alleen door de elektrische fiets.

lijn, door een aantal gemeenten en langs enkele stations, en

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) constateert

sluit aan op het fietsroutenetwerk van het Brussel Hoofdste-

in de Mobiliteitsbalans 2012 al dat we verder fietsen dan een

delijk Gewest.

jaar of tien geleden. Dat zie je vooral terug bij woon-werkfietsers en scholieren. Vooral 40-plussers leggen langere fietsaf-

Racefietsers

standen af. Als oorzaak noemt KiM de schaalvergroting en het

Eén van de conclusies is dat het bereik van de woon-werk-

ruimtelijk steeds verder uiteen liggen van wonen enerzijds

fietser op de route aanzienlijk is, namelijk 18,71 km gemid-

en werken, onderwijs en voorzieningen anderzijds. Ook de

deld. De meerderheid van de ondervraagden legt meer dan

12- tot 25-jarigen fietsen verder (moeten verder fietsen). Dat

10 km af. 44,4% van de respondenten legt een afstand boven

heeft ook te maken met de grotere verzorgingsgebieden van

de 20 km af. ‘Misschien ligt de verklaring in het feit dat

scholen en voorkeuren voor bijzondere onderwijsvormen.

fietsen in Vlaanderen minder aantrekkelijk is dan in Nederland en dat er daarom in Vlaanderen relatief meer fanatieke

Snelfietsroutes

fietsers zijn’, veronderstelt Leo Deleu van provincie Ant-

Een onderzoek van adviesbureau SOAB op een aantal tra-

werpen. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben, gezien het

jecten die worden omgebouwd tot snelfietsroute wijst ook

feit dat 27% rijdt op een racefiets. Hoeveel dat er in Neder-

in die richting. In totaal zijn gegevens van ruim 2800 fietsers

land zijn, blijkt niet uit het SOAB-onderzoek, wel dat 9 pro-

meegenomen in het onderzoek. Eén op de zes fietst maxi-

cent op een elektrische fiets rijdt en dat is evenveel als in

maal 10 kilometer naar het werk, een kwart tussen de 11 en

Vlaanderen.

15 kilometer en ongeveer 15% meer dan 15 kilometer. Daarbij

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn het vaker hoger

zit men in de meeste gevallen tussen één en drie kwartier op

opgeleiden die voor de lange afstand gaan (60% HBO/WO in

de fiets.

Nederland en 78% in de ‘hogere beroepen’ in Vlaanderen).

Een Vlaams onderzoek meldt zelfs dat de gemiddelde woon-

Wat ook ongeveer overeenkomt is dat de meeste fietsers wat

werkfietser op de snelfietsroute tussen Leuven, Brussel en de

ouder zijn. In Vlaanderen ligt de piek tussen 33 en 44 jaar, in

luchthavenregio een afstand aflegt van ruim 18 km. De cij-

Nederland zijn de categorieën 40-49 jaar en 50-59 jaar het

fers komen uit een onderzoek van de provincie Vlaams-Bra-

grootst.
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Fietsdiefstal
voor negen procent reden
om niet te fietsen
De angst dat de fiets gestolen wordt is voor 9%
van de ANWB-leden reden om de fiets te laten
staan. In totaal is voor 17% de angst voor fietsdiefstal een motivatie om de fiets wel eens te
laten staan, al gebeurt dit niet frequent (bij 66%
gebeurt dit maximaal een paar keer per jaar).
De ANWB vroeg deelnemers aan het onderzoekspanel van de vereniging naar hun ervaringen met fietsdiefstal en keek verder wat er
op de sociale media over gezegd wordt. Leden
laten de fiets vooral staan bij het ontbreken
van een veilige plek om de fiets te stallen.
Slachtoffers van fietsdiefstal laten de fiets
vaker staan uit angst voor fietsdiefstal (20%
versus 8% onder niet-slachtoffers). 10% is in
de afgelopen drie jaar slachtoffer geweest van
fietsdiefstal. Fietsen worden vooral gestolen
bij winkelgebieden (30%), treinstations (18%)
en de eigen woonomgeving (16%). 70% van de
slachtoffers doet aangifte van fietsdiefstal.

LONDEN goes Dutch
Burgemeester Boris Johnson van Londen wil ruim een miljard
euro investeren in de fiets. Zijn inspiratiebron is Nederland.
Via de Nederlandse Ambassade in Londen en met inbreng van
Nederlandse fietsdeskundigen is de afgelopen tijd veel bekendheid gegeven aan de Nederlandse aanpak.

In het Londense fietsplan wil Johnson de vele miljoenen
onder andere uitgeven aan ‘Dutch Style’ gesegregeerde
fietspaden, ‘Mini-Hollands’ (een soort proefgebieden die
volledig worden ‘vernederlandst’) en ‘Cyclehubs’ bij stations zoals de grote fietsenstallingen die in Nederland
gewoon zijn. Belangrijk element in de plannen is de Crossrail for the bike, een 15 km lange vrijliggende fietsroute
dwars door de stad. Het moet de langste vrijliggende route
van Europa worden en het hart vormen van het nieuwe
Tube network. Dat zijn fietsroutes die parallel lopen aan
metrolijnen en buslijnen, en ook dezelfde naam meekrijgen zodat iedereen ze weet te vinden. Dat geef ook aan
dat het ontlasten van de metro – naast het terugdringen
van het autoverkeer – een belangrijke reden vormt om in
de fiets te investeren.
Verder krijgt de OV-fiets in Engeland vaste voet aan de
grond. Opzet is dat de Engelse versie van de fiets op zo’n
50 stations wordt uitgerold. De Engelse dochtermaatschappij van NS, Abellio, gaat het concept nu op ruime
schaal introduceren, onder meer in Londen en in het
noorden van Engeland.

Londen gaat fors investeren in de fiets, naar Nederlands voorbeeld.
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Wat wil een fietser nu
eigenlijk?
Fietsers gaan altijd voor de kortste weg, zo concludeert geo-

routekeuzegedrag van fietsers tussen het Centraal Station in

graaf Jan van Duppen op basis van een onderzoek in Utrecht.

Utrecht en de Ravellaan, waar het gemeentekantoor is gehuis-

Maar eveneens in Utrecht deed Mark van Hagen een onder-

vest. De route langs de Weg der Verenigde Naties is onaange-

zoek dat tot de conclusie leidt dat een aangename route de

naam, maar wel 200 meter korter dan de aangename route

voorkeur verdient boven een snelle route.

langs het water via de Leidseweg. Toch kiest 85% van de res-

Mark van Hagen van de NS deed zijn onderzoek in het kader

pondenten voor de lange route. Gevraagd naar de reden van

van een promotieonderzoek naar wachttijdbeleving op sta-

hun routekeuze geeft 60% van de respondenten aan dat ze

tions. Maar ook binnen het mobiliteitssysteem als geheel

menen dat dit de snelste route is en 40% meent dat het ook

kan bewust worden gestuurd op het veraangenamen van de

de kortste route is. Ten aanzien van de ingeschatte reistijd ver-

reis om reistijdbeleving te beïnvloeden, aldus Van Hagen.

toonden de antwoorden een brede range van 5 tot 20 minuten:

Een minuut fietsen over een comfortabele, aantrekkelijke en

men heeft geen idee hoe lang het duurt.

afwisselende fietsroute zal als korter worden ervaren dan een

Inzetten op veraangenaming van de fietsroutes als strategie

minuut fietsen langs een drukke saaie hoofdweg. Door fiets-

zou dus aanmerkelijke winst kunnen opleveren in de reistijd-

routes bewust langs een afwisselende omgeving te leiden kan

beleving van fietsers en daarmee van het gebruik, aldus Van

de reistijdbeleving van de route naar het station aanmerke-

Hagen.

lijk worden bekort. Hiermee kan de keuze voor de fiets worden
Lekker doorrijden

bevorderd.

Daarmee in tegenspraak lijkt het onderzoek van Jan van
Langere route

Duppen. Van Duppen fietste maandenlang mee met fietsers

Om zijn punt te illustreren deed Van Hagen samen met Goud-

die vanuit Leidsche Rijn naar de binnenstad reden. Hij vroeg ze

appel een klein veldonderzoek naar de reistijdbeleving en het

naar hun beleving, hun gewoontes en keek met ze naar de barrières die een fietser onderweg tegenkomt. Fietsers gaan altijd
voor de kortste weg, zo ontdekte hij. ‘Fietsers zijn erg bezig
met het lekker door kunnen rijden. Elke onderbreking op de
route proberen ze te vermijden. Sprekend voorbeeld van dat
laatste is de waardering voor de rustige, groene Cremerstraat
boven de hoofdfietsroute. De Cremerstraat is een beschutte
route door de wijk maar hij is wel hobbelig. Dat blijkt geen probleem te vormen voor de fietsers. De binnendoorroute wordt
meer gewaardeerd dan het rode fietspad aan de Vleutenseweg
dat als hoofdfietsroute is aangemerkt. Zonder onderbrekingen
van verkeerslichten kunnen doorfietsen en het rustige, groene
karakter van de straat in de woonwijk worden als redenen
genoemd.
Wie er gelijk heeft? Dat is op grond van deze summiere onderzoeken niet te zeggen, maar waarschijnlijk bestaat de ‘eendimensionale’ fietsers ook niet. Of zoals Herbert Tiemens, fietsambtenaar van Bestuur Regio Utrecht, op de website van Fietsberaad aangeeft: ‘Ik ben zo rationeel dat ik van CS naar het

Een rustige binnendoorroute wordt meer gewaardeerd
dan de hoofdfietsroute.

gemeentehuis op de heenweg de snelle, onaangename route
neem en op de terugweg de langere, aangename route langs
het water. Voor mijn woon-werkroute daarentegen neem ik ‘s
morgens een langere, saaie route waarbij ik niet veel hoef af te
slaan en op te letten en ‘s avonds juist een kortere route met
meer interactie met de omgeving.’
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Seeing is believing
Seeing is believing, dacht men bij London Cycling Campaign
(LCC), en liet deze schets van een fietsvriendelijke vrachtauto

merk van de LCC-vrachtwagen is de 60 cm lagere zitpositie van

maken. En met succes. De tekening van het conceptvoertuig

de bestuurder, waardoor deze beter zicht heeft op de omgeving.

genereerde in ieder geval veel aandacht voor het probleem.

Ook omdat het glasoppervlak aanzienlijk groter is en aan de zijkanten tot beneden is doorgetrokken. De bumper is eveneens

Bij de helft van de fietsdoden in Londen is een vrachtauto

lager uitgevoerd en er is zijafscherming aangebracht. Verder is

betrokken, hoewel ze maar een aandeel van 5 procent in het

het conceptvoertuig voorzien van camera’s die waarschuwen

straatbeeld hebben. Daarom liet men een ontwerp maken van

als er een fietsers of voetganger nabij is.

een vrachtauto die minder risico’s oplevert voor voetgangers

In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 10 doden en belanden

en fietsers. Het concept is min of meer afgeleid van de Britse

circa 25 fietsers in het ziekenhuis als gevolg van dodehoekon-

vuilniswagen. Daar zijn al veel voorzieningen aan getroffen om

gevallen. Voor een beter zichtveld van vrachtautochauffeurs zijn

het werken voor de vuilnismannen veiliger te maken. LCC com-

in de afgelopen jaren vooral eisen aan spiegels gesteld. En er

bineerde het ontwerp met het lage chassis van een ‘kiepauto’

zijn enkele ‘intelligente’ dodehoekdetectie- en -signaleringssy-

waardoor ruime laadcapaciteit beschikbaar is. Belangrijk ken-

stemen beproefd.

Gedeputeerde Remco van Lunteren geeft de
oranje Fietsberaad-fiets door aan wethouder
Kees Schouten van De Ronde Venen.

Oranje Fietsberaad-fiets naar
De Ronde Venen
Gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht won een
oranje omafiets bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Fietsberaad. Met het verzoek de fiets door te geven als zich een mooi fietsproject aandiende in de provincie. Dat gebeurde onlangs bij de afronding van het project ‘Kwaliteitsverbetering bushaltes in de provincie
Utrecht’. Behalve een betere toegankelijkheid voor mensen met een
handicap werden bijna alle haltes voorzien van nieuwe fietsklemmen
en op 20 locaties werd een overkapping geplaatst. De laatste in de
gemeente De Ronde Venen en dat was de reden dat wethouder Kees
Schouten van deze gemeente de nieuwe - tijdelijke - eigenaar werd.
De oranje fiets wordt ingezet bij de opening van nieuw gerealiseerde
fietsvoorzieningen en reist op die manier als estafettestokje door de
provincie.
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Veilige bermen
vergroten effectieve breedte fietspad
De breedte van een fietspad doet er toe.

op de twee bredere onderzochte fiets-

deert TNO dat een fietspad in de stad van

Op smallere fietspaden vinden bedui-

paden, zo bleek uit de beelden. De hoge

2,25 meter breed relatief weinig ernstige

dend meer conflicten plaats dan op

intensiteit fietsers, de geringe breedte

conflicten laat zien. Maar op basis van de

bredere fietspaden, zo luidt de conclusie

en beperkte uitwijkmogelijkheid van het

geobserveerde conflicten met snorfiet-

van TNO na onderzoek in opdracht van

fietspad zorgen ervoor dat er relatief

sers wordt een fietspadbreedte van 2,50

Rijkswaterstaat DVS. In de stad is 2,5

vaak flankconflicten ontstaan bij inhaal-

meter aanbevolen als er snorfietsers van

meter een veilige breedtemaat, buiten de

manoeuvres. Ook kruisend verkeer zorgt

het pad gebruik maken.

stad voor een tweerichtingenpad is dat

voor relatief veel conflicten.

4 meter.

Naast de beperkte breedte lijkt ook de

Fietsinvoegstroken

drukte en de aanwezigheid van voet-

Waar invoegende fietsers voor pro-

Voor het onderzoek bestudeerde TNO

gangers en objecten langs het fietspad

blemen zorgen, is het van belang extra

met camera’s het gedrag van fietsers op

hierbij een rol te spelen. Opvallend is

ruimte te creëren. Als het niet moge-

enkele drukke fietspaden in de stad en

dat onafhankelijk van de breedte van

lijk is een heel fietspad te verbreden, is

in recreatiegebieden. Met behulp van de

het fietspad mensen verhoudingsgewijs

het aanleggen van een fietsers-invoeg-

zogenaamde DOCTOR-methode (Dutch

dezelfde positie innemen op het fietspad.

stroken een oplossing, aldus TNO.

Objective Conflict Technique for Opera-

Dit betekent in absolute zin dat er op klei-

De meeste ernstige conflicten zijn door

tion and Research) werden zo de aard en

nere afstand van de fietspadrand wordt

TNO geobserveerd op recreatieve fiets-

ernst van conflicten tussen fietspadge-

gefietst op een smaller fietspad, hetgeen

paden in het weekend. Uit de camera-

bruikers in kaart gebracht.

het risico vergroot dat men in aanraking

beelden is af te leiden dat een pad van

Op het smallere fietspad (1,75 m), vinden

met de trottoirband komt.

minimaal 4,00 m (2,00 m breed voor elke

beduidend meer conflicten plaats, dan

Op basis van de bevindingen conclu-

richting) de veiligheid te goede komt,
ook als het gaat om conflicten tussen
fietsers in tegenovergestelde richting.
Vergevingsgezinde bermen

Opvallend is dat men over het algemeen
op ruime afstand van de berm rijdt,
waarschijnlijk veroorzaakt door ‘bermvrees’. Vergevingsgezinde bermen bij
recreatieve fietspaden kunnen ervoor
zorgen dat de volledige breedte van het
fietspad kan worden benut en er effectief
meer ruimte is om naast elkaar te fietsen
en te passeren. Verder zou de veiligheid
sterk vergroot kunnen worden als verschillende snelheden op de recreatieve
paden van elkaar worden gescheiden,
door middel van bijvoorbeeld twee
‘snelle fietsstroken’ in het midden van
het pad, voor beide fietsrichtingen, aldus
TNO.

Vergevingsgezinde bermen bij recreatieve fietspaden
kunnen ervoor zorgen dat de volledige breedte van het
fietspad kan worden benut.
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Doe-het-zelffietsbeleid
Een bord dat de bouw van een nieuwe brug over
het Nij Djip in Friesland aankondigt. Op zich niets
bijzonders, zij het dat Dorpsvereniging Pleatslik
Belang Grou samen met plaatselijke ondernemers tekent voor de aanleg. In tegenstelling tot de
oude (voetgangers)brug zal de nieuwe wel befietsbaar zijn. De noodlijdende gemeente Boarnsterhim
(artikel 12-gemeente) heeft zelf geen geld voor
nieuwe bruggen.

Proef met nieuwe fietsbewegwijzering
In hoeverre laten fietsers zich sturen door bewegwijzering?
Utrecht gaat het uitzoeken, zowel in de stad als richting
buitengebied.

In de stad loopt een proef met nieuwe fietsbewegwijzering vanaf
de Herenroute. Fietsers die vanaf het station naar de oostkant van
de stad willen, kiezen vaak automatisch voor de drukke route langs
Vredenburg. Alternatieve fietsroutes zijn een oplossing voor het
verminderen van de verkeersdruk. De Herenroute is één van de
alternatieven. Dankzij diverse verbeteringen, onder meer aan het
wegdek, is fietsen over de Herenroute comfortabeler gemaakt.
Op de route wordt een nieuw soort bewegwijzering voor fietsers
getest, een combinatie van bordjes en stippen op het wegdek. Aan
het begin en het eind van de route staan informatieborden. De
nieuwe bewegwijzering blijft tot september 2013. Daarna wordt de
proef geëvalueerd aan de hand van tellingen op de route en een
gebruikersonderzoek.
Verder wil Utrecht met speciale groene bewegwijzering haar inwoners laten zien dat binnen fietsafstand aantrekkelijke recreatiegebieden te vinden zijn. Groene recreatiegebieden als Amelisweerd, Haarzuilens, Nedereindseplas en Ruigenhoek liggen voor
veel bewoners van Utrecht op slechts 3 tot 7 kilometer fietsen.
Om die gebieden meer bekendheid te geven en om te laten zien
dat ze makkelijk bereikbaar zijn per fiets, zijn de routes vanuit het
centrum van de stad (Smakkelaarsveld ) nu voorzien van speciale
groene fietswegwijzers. De routes volgen niet altijd de kortste
weg, maar voeren langs aantrekkelijke en interessante plekken in
de stad.

Een nieuw soort bewegwijzering in Utrecht
moet fietsers verleiden voor een andere,
rustigere route te kiezen.
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Autostad Breda wordt

Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & partners
Van oudsher kreeg de auto altijd
ruim baan in Breda met invalswegen
en grote parkeerplaatsen in het centrum. Het autogebruik voor binnenstedelijke verplaatsingen was en is
nog steeds hoog. Toch is er flink
aan de weg getimmerd om het
fietsen in en om Breda
aantrekkelijk te
maken.

‘Het vergeten geheim van Breda’, zo typeert fietsambtenaar

verhoogd aangelegd. Automobilisten kijken er niet meer van

Rob Temme de snelfietsroute tussen het centrum van Breda

op. Het enkele stoplicht is, net zoals veel fietsverkeerslichten in

en het 9 kilometer westelijker gelegen Etten-Leur. ‘Al in 1998

Breda, uitgerust met een slim oog. Zodra je ervoor staat word

hebben we dit plan ingediend naar aanleiding van een provin-

je herkend en de wachttijden zijn inderdaad erg kort. ‘Deze

ciale prijsvraag ‘De Brabantse Voorbeeldfietsroute’. Het heeft

route is ons voorbeeld voor nieuwe routes. Graag willen we de

nog tot 2004 geduurd voordat de hele route klaar was. Sinds-

route uitbreiden in noordoostelijke richting naar Oosterhout en

dien ligt er een mooi opgeknapte directe route, comfortabel,

ook in de noord-zuid richting een soortgelijke robuuste hoofd-

op veel plekken in de voorrang en met een enkel verkeers-

fietsroute ontwikkelen.’

licht. ‘De meeste fietsers komen uit Breda maar ook vanuit
Etten-Leur is het aantal fietsers op deze route flink toege-

Meer fietsers

nomen.’ Langs de route ligt een grote scholengemeenschap,

Het fietsgebruik lijkt de laatste jaren gestaag te groeien, dat

waardoor een groot deel van de gebruikers uit scholieren

laten althans de meetpunten zien. Het is niet helemaal duide-

bestaat.

lijk of dat wijst op méér fietsers of dat fietsers vooral de hoofd-

Het concept van tweerichtingenfietspad wordt op veel plekken

routes opzoeken. Dat laatste effect is de meest aannemelijke

in Breda toegepast. Het scheelt extra oversteken en blijkt

verklaring voor de spectaculaire groei op de snelfietsroute:

amper problemen op te leveren. Op kruisingen met autover-

in de Meidoornstraat van 1.000 fietsers per dag in 2004 naar

keer ligt het fietspad consequent in de voorrang en is vaak ook

3.500 in 2011. Temeer daar de evaluatie van het Verkeerscircu-

12
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Autostad Breda wordt fietsstad

latieplan in 2009 meldde dat het aandeel fiets in de modal split

king en ook op het gebied van verkeer is er dan veel werk aan

bleek te zijn teruggelopen. Maar bundeling of groei, de fiets is

de winkel’, aldus Temme. Voor een compacte grote stad is het

alom aanwezig in het Bredase straatbeeld, vooral in het cen-

autogebruik nog steeds veel hoger dan in vergelijkbare steden.

trum. De vele fietsnietjes en -beugels staan op een doorde-

‘Als je dan ook nog een hoge ambitie hebt, een schaalsprong

weekse dag overal goed gevuld met vaak bont uitgedoste rij-

moet maken, dan moet je uit een ander vaatje tappen. Natuur-

wielen. Er is een duidelijke groep fietsers die hun praktische

lijk doen we veel aan traditionele verbetering van routes en

vervoermiddel ook gebruiken als fashion statement. Kleurrijke

stallingen, maar het vanzelfsprekende verband tussen betere

fietstassen en hippe fietsmanden, al dan niet gedrapeerd met

kwaliteit en meer fietsgebruik is niet meer zo zichtbaar. Het Ver-

de bekende bloemkransen, wedijveren om de aandacht van de

keersplan uit 2004 heeft niet de verwachtingen waargemaakt

voorbijganger. En dat ‘kijk-mij-nou-fietsen’-gevoel beperkt zich

als het om duurzame mobiliteit gaat. In het nieuwe Structuur-

niet tot de trendgevoelige jeugd.

plan en de daarmee samenhangende Binnenstadsvisie pakken
het we nu fundamenteler aan. Het Stadshart moet het exclu-

Klimaatneutraal

sieve domein van voetgangers en fietsers worden. Naar het

In 2008 heeft de gemeenteraad van Breda de ambitie uitge-

voorbeeld van Den Bosch willen we in het hele Bredase stads-

sproken om als stad in 2044 klimaatneutraal te zijn. ‘Dan moet

hart fietsers toelaten. Met minder auto’s, die aan de randen

je alle zeilen bijzetten: energiebesparing, duurzame opwek-

moeten parkeren. Dat is niet om ‘autootje te pesten’ maar om

Een fietsoog zorgt voor minder
oponthoud voor fietsers.
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Bebording naar
bewaakte stallingen.

de verblijfskwaliteit te verbeteren en de fiets in een betere,

Het besluit enkele jaren geleden om het gratis stallen in de

vanzelfsprekender positie te brengen als het gaat om centrum-

diverse bewaakte stallingen af te schaffen, werd door criticas-

bezoek. Het college heeft deze aanpak inmiddels geaccordeerd,

ters wel betiteld als ‘fietsertje pesten’. Een stallingkaartje kost

later dit jaar spreekt de raad zich er over uit.’

nu € 0,50, of € 0,35 bij een knipkaart voor 20 stallingen. Het
gebruik liep aanvankelijk flink terug maar heeft zich inmiddels
iets gestabiliseerd. Diverse stallingen kregen een opknapbeurt
want Breda wil de betalende fietser dan ook goede kwaliteit
bieden. Stalling ‘Oude Vest’ werd onlangs feestelijk heropend.
‘Ten opzichte van de gemiddelde besteding in de stad is de
prijs van de stalling niet onoverkomelijk’, verdedigt Temme,
al begrijpt hij dat het een lastig signaal is richting de burger.
De weerstand heeft niet te maken met de kosten. Het komt
minder uitnodigend over als er betaald moet worden, te vergelijken met de weerstand tegen ‘tolpoortjes’ op de snelweg.
De opbrengst van kaartjes maakt de stallingexploitatie ook niet
echt rendabel, waarmee het toch vooral op symboolpolitiek
uitdraait. Er is ook enige tijd geëxperimenteerd met een tussenvorm, waarbij de fietsers zelf mocht kiezen welk tarief zij
betaalden. Maar dat bleek ook niet goed te werken.

Fietsbeugels aan de Oude Vest worden goed gebruikt.
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Investeren in promotie

actie voor fietsende winkelbezoekers. Winkeliers gaven spaar-

De snelfietsroute naar Etten-Leur kostte destijds € 3,5 miljoen.

zegels aan klanten die op de fiets kwamen: een volle spaar-

Vanwege de gewonnen prijsvraag kreeg Breda 80 procent sub-

kaart leverde een hippe BRIETS-fietstas op, beschikbaar

sidie. Voor de komende drie jaar is in totaal € 5 miljoen aan

gesteld door de gemeente. De deelname was groter dan ver-

investeringen beschikbaar, te vermeerderen met de reguliere

wacht want binnen twee weken waren alle fietstassen weg.

subsidiebijdragen. In vergelijking met andere steden is dat niet

Ook is in samenwerking met onder andere NHTV is een smart-

heel veel. Gezien het financiële klimaat is het niet de verwach-

phone app gemaakt waarmee gewenst gedrag - fietsen -

ting dat er na 2015 beduidend meer geld beschikbaar komt.

beloond wordt met spaarpunten en verloting van prijzen: Posi-

Maar Breda verwacht ook niet dat groei van het fietsgebruik

tive Drive. De app volgt automatisch het verplaatsingsgedrag

alleen van infrastructurele investeringen afhankelijk is. ‘We

in Breda en kent op basis daarvan spaarpunten toe. Het levert

hebben vooral een achterstand in fietsgebruik, veel minder in

ook een schat aan verplaatsingsdata op, die nog wachten om

de kwaliteit van de voorzieningen’, legt Temme uit. Vandaar dat

geëxploreerd te worden. De app wordt dit jaar ook op scholen

er veel verwacht wordt van fietspromotie. ‘Hiervoor zoeken we

geïntroduceerd in het kader van verkeereducatie. De kinderen

actief samenwerking met partners in de stad en aanbieders

gaan dan samen met hun ouders naar school fietsen, met als

van consumentenproducten en -diensten.’

verwacht neveneffect dat die ouders zelf ook vaker de fiets

Een geslaagd voorbeeld van zo’n samenwerking was de spaar-

gaan gebruiken. ‘Wij vinden het belangrijk om fietsen constant

Ook in de stad veel tweerichtingenfietspaden.
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De app Positive Drive volgt fietsers.
Dat levert hen spaarpunten op, en de
gemeente veel fiets-data.

vanuit een positieve beleving onder de aandacht te brengen,

licht Temme toe. ‘Daar hoort eigentijdse marketingaanpak

niet als een offer dat mensen voor de stad moeten brengen.’

bij, waarbij social media ons inzicht geven in wat de Bredase

In de maand mei zijn er diverse grote evenementen in de

fietser wil.’ Er staat verder een programma in de steigers voor

stad, waarvan het Jazzfestival een van de bekendste is. De

lifestyle gerichte marketingacties. Daarvoor zijn de demogra-

gemeente stelt onder de noemer ‘Breda Trapt Door’ mobiele

fische kenmerken van alle wijken geanalyseerd, met als resul-

fietsenstallingen beschikbaar en de organisatoren verzorgen

taat inzicht per wijk in de segmentatie van kansrijke doel-

de promotie naar de bezoekers. ‘Wij vinden dat mobiliteit

groepen voor fietsacties. Dit najaar zullen de eerste acties

meer als een te verkopen product moet worden benaderd’,

worden uitgerold.
Mensenwerk

Een andere vorm van samenwerking is de aanpak met de
‘Fietsnetwerkers’. Breda heeft een meldpunt voor klachten over
de buitenruimte. Met een groep actieve fietsers is afgesproken
dat zij problemen die zij onderweg tegenkomen, gemakkelijk
kunnen melden. Dat kan van alles zijn, van losliggende tegels
tot scheefgezakte paaltjes of kapotte verkeerslichten. De dienst
beheer ziet erop toe dat deze meldingen snel worden afgehandeld. Er is maandelijks overleg met de Fietsersbond over allerhande onderwerpen, alledaagse meldingen hoeven daar dus
niet op te wachten.
De vorige wethouder, Wilbert Willems, heeft zich sterk gemaakt
voor korte lijnen naar zowel de ambtenaren als de bestuurders. Vanuit de gedachte dat goed fietsbeleid uiteindelijk allemaal mensenwerk is, moeten die mensen ook geregeld en
Claudius Prinsenstraat:
fietsboulevard.

Claudius Prinsenstraat: fietsbrug over de
Singel.
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De snelfietsroute Etten-Leur - Breda ligt er al bijna
tien jaar en trekt veel fietsers.

direct met elkaar praten. Dus korte lijnen tussen fietsers en
ambtenaren maar ook tussen beleidsmensen onderling. Van
het Bredase duo Rob Temme en Martijn Geervliet heeft elk zijn
accenten binnen het fietsbeleid. Rob richt zich op de samenwerking met de collega’s van de afdelingen stedenbouw en
economie, om het fietsbeleid goed te integreren en te verankeren in het ruimtelijk en economisch beleid. Martijn doet verkeerszaken en de uitwerking van promotieactiviteiten voor de
fiets in samenwerking met partners. Na het plotselinge vertrek eind vorig jaar van drijvende kracht Willems is er opvallend genoeg weinig veranderd. De nieuwe wethouder Selçuk
Akinci zet dezelfde lijn voortvarend voort, wetende dat die in
het college breed gedragen wordt. Fietsbeleid is inmiddels ver
voorbij aan het imago van linkserig milieuactivisme. In Breda
is het een van de instrumenten om de stad leefbaarder en aantrekkelijker te maken en dat is volgens de nieuwe beleidsvisie
de sleutel tot verdere economische ontwikkeling. Het nieuwe

Veel scholieren maken gebruik van de snelfietsroute.

college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal de
nieuwe plannen tot uitvoering moeten brengen. Hopelijk krijgt
de nieuwe Structuurvisie een voortvarender aanpak dan het
oude VCP uit 2004.
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Verder met de

e-fiets

Man

Vrouw

Totaal

E-fiets

Gewone
fiets

E-fiets

Gewone
fiets

E-fiets

Gewone
fiets

< 46 jr

33,3

22,2

29,6

19,3

31,2

20,7

46-60 jr

34,2

18,8

29,1

15,6

30,9

17,3

>60 jr

35,4

15,3

28,3

14,5

31,6

15,0

Totaal

34,9

19,6

28,7

16,9

31,3

18,2

Gemiddelde afgelegde afstand per week in
kilometers.
(Fietsberaad obv Accell Group 2012 en OViN, 2010)
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Verder met de e-fiets

Percentage van de Nederlandse bevolking dat
een e-fiets bezit.
(gecombineerde data TNS NIPO 2012, Accell
Group 2012)

Man

Vrouw

Totaal

< 46 jr

1%

1%

1%

46-60 jr

7%

13%

10%

>60 jr

10%

10%

10%

Totaal

4%

6%

5%

bevindt de e-fiets zich nu aan het eind
van de fase dat de ‘early majority’ een
Otto van Boggelen - Fietsberaad

e-fiets aanschaft. Dat is de groep die wel

Jolanda van Oijen - XTNT

graag meedoet met de trend, maar eerst
de kat uit de boom kijkt. De volgende

Fietsers fietsen aanzienlijk verder met een elektrische fiets. Je

groep kopers is de ‘late majority’, de

ziet dat vooral in het woon-werkverkeer en bij ‘voormalige auto-

mensen die de trend eerst helemaal op

mobilisten’. Daarnaast is de elektrische fiets een uiterst kostenef-

zich laat afkomen en dan pas aansluiten.

fectieve mobiliteitsmaatregel. De e-fiets heeft in het woon-werk-

Als je deze lijn van Rogers doortrekt

verkeer daarom nog een grote potentie.

betekent dit dat ongeveer 50 procent
van de potentiële markt nu een e-fiets
heeft aangeschaft. Volgens deze theorie

Het aantal elektrische fietsen neemt snel

fietsen op de markt. Aanvankelijk kregen

zal het aantal e-fietsen zoals we die nu

toe. Beleidsmakers hebben hoge ver-

ze nog het stempel mee van een fiets

kennen binnen vijf jaar groeien tot circa

wachtingen van de bijdrage die de e-fiets

voor ouderen, maar in 2002 komt Sparta

2 miljoen stuks en daarna vrij constant

kan leveren aan de bereikbaarheid en

met de eerste elektrische fiets die lijkt op

blijven.

leefbaarheid van steden en dorpen. Aan

een gewone fiets. En vanaf 2004 begint

de andere kant vrezen sommigen dat de

de echte opmars. Inmiddels telt Neder-

Meer kilometers

e-fiets kan leiden tot meer verkeerson-

land zo’n 1 miljoen e-fietsbezitters. Vijf

De e-fiets zelf wordt ook steeds verder

veiligheid en minder lichaamsbeweging.

procent van de Nederlanders bezit een

ontwikkeld. Vooral het bereik van de accu

Hoe het precies zit weten we eigenlijk

elektrische fiets, vrouwen van middel-

neemt toe. Inmiddels ligt die blijkens een

niet want de huidige statistieken maken

bare leeftijd en 60+-ers zijn in de meer-

test van de Fietsersbond en de Telegraaf

nog geen onderscheid tussen e-fietsen

derheid (volgens verschillende markton-

(2013) rond de 57 kilometer. Ofwel ruim

en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft

derzoeken ligt het omslagpunt al rond

2 uur fietsen en dus zeker voldoende

het Fietsberaad op basis van het wel

de 50 à 55 jaar). De trend is wel aan het

voor een woon-werkrit. Het opladen

beschikbare materiaal onderzocht wat we

veranderen. De e-fietser wordt jonger

duurt gemiddeld zo’n 4 tot 7 uur.

nu wel weten over het bezit, het gebruik

(maar onder de 25 jaar zien we ze nog

Hoeveel kilometers rijden de bezitters

en de veiligheid van e-fietsen. Daarover

weinig) en steeds meer mannen kopen

van e-fietsen in de praktijk? Om daar

verschijnt rond deze tijd een uitgebreid

een e-fiets.

achter te komen konden we gebruik

rapport (Feiten over de elektrische fiets

Er zijn geen openbare prognoses over de

maken van de gegevens die door de

- Fietsberaadpublicatie 24). In dit artikel

verwachte groei van het aantal e-fietsen

fietsenmakers worden uitgelezen uit

geven we een samenvatting van de

in de komende jaren. In de marketing-

de boordcomputers van e-fietsen als ze

belangrijkste bevindingen.

wereld wordt wel de innovatietheorie

een beurt krijgen. De data van 150.000

van Rogers gebruikt om de omvang van

e-fietsen werden daartoe beschikbaar

Naar 2 miljoen e-fietsen

de verspreiding van nieuwe producten

gesteld door de Accell Group. Op basis

In 1996 kwamen de eerste elektrische

te voorspellen. Volgens deze theorie

hiervan hebben we afgelegde afstanden
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E-fietsers gaan niet zo hard
Fietst een gemiddelde e-fietser sneller dan de gemiddelde

De kruissnelheid van een fietser ligt hoger dan de gemiddelde

gewone fietser? Volgens de publieke opinie is dit zeker het

snelheid. De kruissnelheid is de snelheid die een fietser aanhoudt

geval. Echtgenoten van vrouwelijke e-fietsbezitters blijken

als hij geen vaart hoeft te minderen vanwege andere weggebrui-

na enige tijd vaak ook een e-fiets aan te schaffen, omdat

kers, verkeerslichten of krappe bochten. Uit berekeningen van de

ze hun vrouw niet meer kunnen bijhouden.

Fietsersbond in het kader van de Fietsbalansonderzoeken blijkt
dat die 3,1 km/uur hoger is dan de gemiddelde ritsnelheid. Voor

De data uit ruim 150.000 e-fietscomputers van de Accel Group

de gemiddelde kruissnelheid van de gehele populatie e-fietsbe-

laat zien dat de gemiddelde snelheid (de snelheid inclusief

zitters kom je zo op 15,6+3,1=18,7 km/uur. En 85 procent rijdt

starten en stoppen voor verkeerslichten en dergelijke) voor alle

minder dan 21,8 km/uur (dus 15 procent rijdt harder dan 21,8 km/

e-fietsers samen ligt op 15,6 km/uur. Er zijn natuurlijk altijd e-fiet-

uur). Helaas zijn ook over de kruissnelheid van gewone fietsers

sers die aanzienlijk harder rijden. Daarom is ook gekeken welke

nauwelijks gegevens beschikbaar. Een van de weinig beschikbare

snelheid de meeste fietsers (85 procent) niet overschrijden. Die

onderzoeken betreft een snelheidsmeting op een drukke fiets-

ligt op 17,7 km/uur. Er zijn geen vergelijkbare gegevens bekend

route in Utrecht. Daar kwam men uit op een gemiddelde kruis-

over de gemiddelde snelheid van ‘gewone’ fietser, maar naar

snelheid in de spits van 17,8 km/uur. Maar dat gemiddelde zal

schatting ligt de gemiddelde snelheid van de e-fietser 10 tot 20

landelijk gezien hoger uitkomen als ook trajecten met bijvoor-

procent hoger.

beeld racefietsers worden meegenomen.

en gemiddelde snelheden berekend. Die

cluderen dat de mensen die een e-fiets

procent meer kilometers af dan hun leef-

hebben we vergeleken met de cijfers

hebben gekocht 70 procent meer gaan

tijdsgenoten in zeer stedelijk gebied. Dat

over ‘gewone’ fietsers uit het Onderzoek

fietsen. Het lijkt waarschijnlijk dat de

heeft waarschijnlijk te maken met het feit

Verplaatsingen in Nederland (OviN) van

kopers van een e-fiets sowieso al fiets-

dat in landelijke gebieden de afstanden

het CBS. Die cijfers komen voort uit dag-

minded zijn en meer fietskilometers

groter zijn, waardoor de e-fiets beter dan

boeken die mensen zelf bijhouden en die

maakten dan de gemiddelde bezitter van

de gewone fiets kan concurreren met de

zullen wel wat minder nauwkeurig zijn

de gewone fiets. En dat ze de overstap

auto. En met het feit dat de elektrische

dan de harde cijfers uit de e-fietscompu-

naar de e-fiets maken om lichamelijke

fiets vaak wordt gebruikt voor recrea-

ters, maar je krijgt zo wel een indicatie

beperkingen te compenseren.

tieve tochten.

van de verschillen.

Het recreatieve gebruiksmotief wordt

Een e-fietsbezitter legt volgens de gege-

We zien een duidelijk verband tussen het

door e-fietsers het meest genoemd, op

vens uit de fietscomputers gemiddeld 31

gebruik van de e-fiets en de stedelijkheid

enige afstand gevolgd door de motieven

kilometer per week af op de e-fiets. De

van de woonplaats van de e-fietsbezitter.

‘winkelen’ en ‘op visite gaan’. De nadruk

bezitters van gewone fietsen leggen vol-

E-fietsbezitters in landelijke gebieden

op recreatie en andere privé-doeleinden

gens het OviN aanzienlijk minder kilome-

leggen gemiddeld 12 procent meer kilo-

is logisch gezien het feit dat ouderen een

ters af, gemiddeld zo’n 18 per week. Het

meters per week af dan e-fietsers in zeer

groot deel van de gebruikers vormen.

verschil is ongeveer een factor 1,7. Hier

stedelijk gebied. En oudere e-fietsbe-

Alle e-fietsers samen leggen in Neder-

kun je echter niet zonder meer uit con-

zitters in landelijke gebieden leggen 17

land 1,3 miljard km per jaar af. Dat is tien

Steeds vaker worden in nieuwe
en bestaande fietsenstallingen
en bij recreatiecentra
oplaadpunten geïnstalleerd
voor elektrische fietsen. De
noodzaak daartoe neemt wat
af, nu het bereik van de accu
steeds groter wordt.
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Man

Vrouw

Geschatte kruissnelheid e-fietsers
in kilometers per uur. V85 is de
snelheid waar het grootste deel
(85%) van de fietsers onder blijft.

Totaal

Gemiddeld

V85

Gemiddeld

V85

Gemiddeld

V85

< 46 jr

19,8

22,9

19,5

22,6

19,6

22,7

46-60 jr

20,1

23,2

19,3

22,4

19,6

22,7

>60 jr

18,4

21,5

17,8

20,9

18,1

21,2

Totaal

19,0

22,1

18,5

21,6

18,7

21,8

(Fietsberaad obv Accell Group 2012
en Fietsbalans)

procent van het totaal aantal gereden

slachtoffers, omdat ouderen relatief

Woon-werkverkeer

fietskilometers per jaar. Bij de jongeren

kwetsbaar zijn.

Voor het verbeteren van de bereikbaar-

(onder de 46 jaar) is het aandeel van de

Daarbij speelt wellicht ook de snelheid

heid zijn vooral feiten over het gebruik

e-fiets op de totale vervoerprestatie van

van de e-fiets een rol. Die ligt in de prak-

van de e-fiets in het woon-werkverkeer

de fiets bijna verwaarloosbaar. Slechts

tijk minder hoog dan menigeen denkt:

interessant. Nog maar een klein deel van

2 procent van de fietskilometer betreft

de kruissnelheid ligt op 18,7 km/uur. Voor

de Nederlandse forenzen (circa 5 pro-

e-fietskilometers. Dat ligt heel anders

een gewone fietser ligt de kruissnelheid

cent) beschikt over een e-fiets. Uit de

bij de oudere groepen. In de leeftijds-

rond de 17,8 km/uur, maar de spreiding

beperkte beschikbare onderzoekgege-

groep boven de 60 jaar wordt een kwart

is waarschijnlijk groter. Er zijn veel lang-

vens valt af te leiden dat de gemiddelde

van alle fietskilometers gemaakt op een

zame fietsers bij, maar ook racefietsers.

woon-werkafstand van e-fietsers onge-

e-fiets. Hetzelfde geldt ook voor vrouwen

Op basis van deze gegevens kun je con-

veer twee keer zo groot is als voor de

van middelbare leeftijd. Indrukwek-

cluderen dat de snelheidsverschillen op

gewone fietsers. Verder blijken gewone

kende cijfers als in ogenschouw wordt

het fietspad anno 2012 eerder kleiner dan

fietsers die (met subsidie) een e-fiets

genomen dat dit marktaandeel in een

groter geworden zijn door de introductie

aanschaffen circa 60 procent verder

jaar of vijf gerealiseerd is.

van de e-fiets. Voor de verkeersveiligheid

van hun werk te wonen dan de gemid-

is dit een positieve conclusie.

delde fietsforens. Autoforenzen die (met

Snelheid en veiligheid

Er zijn verschillende aanwijzingen dat
een flink deel van de 1,3 miljard e-fietskilometers ‘nieuwe’ fietskilometers zijn.
Dat geldt met name voor de sterke toe-

Redenen om de e-fiets te gebruiken (van
deelnemers aan Fietsberaad onderzoek).

name van het fietsgebruik onder oudere
vrouwen, zoals die naar voren komt uit
een trendanalyse van het Fietsberaad
van de ontwikkelingen in het ‘gewone’
fietsgebruik in het eerste decennium
van deze eeuw. Door de opkomst van
de e-fiets blijven oudere vrouwen
langer fietsen. Dit kan in belangrijke
mate bijdragen aan de maatschappelijke participatie en de gezondheid van
oudere vrouwen. Anderzijds kan dit ook
gevolgen hebben voor het aantal fiets-

40%
30%
20%
10%
0%
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recreatief bezoek familie/
vrienden

Stimuleringsacties
Op veel plaatsen in Nederland worden acties gehouden om
de e-fiets te promoten. In 2012 organiseerde Twente Mobiel
een actie waarbij werknemers een elektrische fiets met 300
euro korting konden kopen. Binnen een mum van tijd was
het budget - goed voor 450 e-fietsen - op. Van de kopers
blijkt dat 59 procent vóór aanschaf van de e-fiets overwegend automobilist was. Verder blijkt dat de e-fiets gemiddeld
3 dagen in de week voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.
Daarnaast gebruikt 41 procent van de betrokken werknemers
de elektrische tweewieler ook voor zakelijke ritten. Ze leggen
gemiddeld 11 kilometer per enkele reis af. Per werkweek
scheelt dit ruim 10.000 autokilometers op de Twentse wegen.
De ervaringen in Stadsregio Arnhem-Nijmegen wijzen er ook
op dat de elektrische fietsen daadwerkelijk gebruikt worden
in het woon-werkverkeer. Vóór aanschaf van een gesubsidieerde elektrische fiets ging 65% van de 630 deelnemers
altijd met de auto naar het werk. Nu ligt dat percentage op
23%. De stimuleringsmaatregel heeft volgens de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen zeker de helft van de deelnemers over de
streep getrokken om een e-fiets aan te schaffen.
Forenzen in de regio Eindhoven kunnen zelfs tot 1000 euro
subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische fiets.
Het gaat om forensen die werkzaam zijn op een zestal bedrijventerreinen in Eindhoven. Ze moeten wel een overeenkomst
aangaan voor 2 jaar waarin geschat wordt hoeveel dagen de
deelnemer per jaar zal fietsen. De proef wordt begeleid met
uitgebreid onderzoek, de resultaten zijn eind 2013 te verwachten.

subsidie, voor een deel van de tijd) een

enzovoort.

afstand. Als het gaat om het aantal ver-

e-fiets aanschaffen, hebben een woon-

Over de vraag hoeveel nieuwe e-fietsfo-

meden autokilometers compenseert dat

werkafstand die 2,5 keer zo groot is als

renzen de overstap maakten vanuit de

(deels) de lagere frequentie. Dit is onder

de gewone fietser. Dat laatste is opmer-

auto, lopen de resultaten van de verschil-

andere van belang voor de effecten op

kelijk omdat ook op de korte afstanden

lende onderzoeken uiteen van 39 pro-

congestie, uitstoot en de gezondheid.

(<7,5 km) ook nog veel forenzen gebruik

cent tot 65 procent. Dat heeft mogelijk

maken van de auto. Deze autoforenzen

te maken met de manier waarop cam-

Minder files?

zijn kennelijk minder snel geneigd over

pagnes zijn gevoerd en subsidies zijn

Leidt dit alles daadwerkelijk tot een

te stappen op de e-fiets. Een mogelijke

ingezet. Wel blijkt dat e-fietsforenzen die

reductie van het autoverkeer in de spits?

verklaring is dat de e-fiets momenteel

uit de auto komen minder frequent de

In het recente verleden zijn daar enkele

een aantrekkelijk alternatief is voor auto-

e-fiets gebruiken. Ze blijven voor een

verkennende studies naar gedaan. Het

forenzen die graag zouden willen fietsen,

deel van de woon-werkritten de auto

Marktonderzoek 2008 is daar wat somber

maar die de afstand te groot vinden.

gebruiken. De behoefte aan parkeer-

over: ‘Het aantal fietsritten (inclusief

Voor autoforenzen op de korte afstanden

ruimte bij bedrijven zal daardoor minder

e-fietsritten) stijgt als gevolg van brede

spelen andere bezwaren een rol, die

sterk afnemen dan bovenstaande over-

beschikbaarheid van de elektrische fiets

niet opgelost worden met de elektrische

stappercentages suggereren. E-fietsfo-

met 3 à 5 procent. Het aantal autoritten

ondersteuning, zoals bagage, kinderen

renzen die uit de auto komen hebben

neemt met maximaal 1,6 procent af. De

naar school brengen, imago van de fiets,

wel een aanmerkelijk langere woonwerk-

effecten op de files zullen minimaal zijn.’
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•

Stimuleringsacties voor de e-fiets kennen meestal een

Meerdere stimuleringsacties zijn geëvalueerd.

combinatie van enkele van de volgende elementen:

Samengevat kunnen we het volgende concluderen:

Gratis of goedkoop uitproberen. Een proefrit is vaak

•

doorslaggevend voor de aankoop van een e-fiets, niet alleen

van testers een elektrische fiets.

voor forenzen, maar voor alle potentiële e-fietskopers.
•

•

–

zijn tussen 40 - 60 jaar oud;

meestal in combinatie met een fiscale regeling. Voordeel:

–

wonen op +/- 12 kilometer van het werk;

weinig administratieve rompslomp. Nadeel: het is onduidelijk

–

zijn voor 60 procent automobilisten.

•

gebruikt wordt. De evaluatie van het project Twente Mobiel

blijkt uit een berekening van het Fietsberaad op basis

matig zijn.

van de evaluaties.

Gebruiksvergoedingen, als men de e-fiets in het (woon-)

•

werkverkeer gebruikt. Bijvoorbeeld 10 cent per kilometer.
gebruiksvergoedingen. Voordeel: meer zekerheid dat de sub-

•

sidiegelden doelmatig besteed worden en mogelijkheden om
•

meer rompslomp om het gebruik te meten.

•

Bedrijven in een regio overhalen deel te nemen;
Binnen deelnemende bedrijven bekendheid geven aan de

is hangt van de specifieke situatie af. Als met de stimulering van het e-fietsgebruik is te voorkomen dat extra

Aan de deelnemers feedback geven over hun eigen

parkeerplaatsen gebouwd of gehuurd moeten worden,

gebruik en dat van andere deelnemers.

•

De jaarlijkse kosten per bespaarde autoparkeerplaats
bedragen € 540 tot € 760. De vraag of dit kosteneffectief

mogelijkheden;

•

Ter vergelijking: de overheid subsidieert 22 cent per
openbaarvervoerkilometer.

Promotie- en communicatiemaatregelen:

–

De subsidiekosten om een autokilometer te besparen
komen uit op 6 tot 10 cent.

(stimulerende) feedback te geven aan de deelnemers. Nadeel:

–

De subsidiekosten voor een e-fietskilometer bedragen 5
tot 8 cent.

Het accent lijkt te verschuiven van aankoopsubsidies naar

–

De kosteneffectiviteit van de campagnes in Twente en
de regio Arnhem-Nijmegen is hoog tot zeer hoog, zo

geeft overigens aanwijzingen dat ook aankoopsubsidies doel-

•

De testers:

Aankoopsubsidies voor de aanschaf van een nieuwe e-fiets,

of de e-fiets ook daadwerkelijk voor het woon-werkverkeer

•

Na het uitproberen van de fiets koopt 10 à 15 procent

is alleen het parkeeraspect al kosteneffectief. Volgens

Potentiële deelnemers informeren over positieve erva-

de Stichting Mobiliteit.NU zijn de jaarlijkse kosten van

ringen van deelnemers.

een parkeerplaats € 947 per autoforens, met een band-

Imago van de e-fiets verbeteren.

breedte van € 108 tot een maximum van € 2.503.

Een nadere analyse van KpVV maakt dui-

steden als Lelystad, Leeuwarden, Apel-

korte enquête uitgevoerd onder beleids-

delijk dat er grote regionale verschillen

doorn, Groningen en Assen liggen er

medewerkers bij overheden. Als

kunnen optreden. Hoe meer inwoners

nauwelijks kernen binnen het bereik van

gemeenten maatregelen nemen om het

binnen een straal van 5 tot 10 km van

een e-fiets. Hier is een groei van zo’n 5

e-fietsgebruik te bevorderen, zet men

de werklocaties, hoe groter het poten-

procent fietsgebruik mogelijk.

vaak in op het stallen en het opladen van

tieel van de e-fiets. Dat kan oplopen tot

de accu’s. Daarnaast probeert men door

30 procent rond bijvoorbeeld Schiphol of

Infrastructuur voldoet

het beschikbaar stellen van elektrische

steden als Zoetermeer en Zaandam. Bij

Begin 2012 heeft het Fietsberaad een

fietsen voor proefgebruik of door het

De elektrische fiets krijgt in de
toekomst meer koppel (trekkracht)
en meer rendement waardoor
lichter en compacter kan worden
ontworpen en ook een grotere
actieradius mogelijk is. Onder
andere van belang voor e-bak- en
e-vrachtfietsen.
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Bij een onderhoudsbeurt leest de
fietsenmaker de gegevens van
de e-fiets uit. Op basis van die
gegevens kon het Fietsberaad
de afgelegde afstanden en de
gemiddelde snelheid van e-fietsers
berekenen.

verlenen van subsidies het gebruik en

En hoe moet een oplaadvoorzieningen

worden gemaakt in doelgroepen. Want

de aanschaf te bevorderen. Sporadisch

er uitzien? Voor de meeste e-fietsen is

na de bakfietser, de fietser-met-kratje-

worden infrastructurele maatregelen toe-

een universeel stopcontact, een plank

voorop, de fietser-met-kinderzitjes meldt

gepast, zoals het aanpassen van krappe

om de accu op te leggen en enig toezicht

de e-fietser zich met zijn eigen wensen.

bochten, het verbreden van fietspaden

toereikend. Geen oplaadpaal dus wat

De e-fietsers hebben geen grote klachten

en dergelijke.

nu de gebruikelijke aanpak is, maar een

over de weginfrastructuur. Men zegt

In enkele speciale bijeenkomsten is

oplaadplank.

wat vaker in te halen en daarom vindt

aan de e-fietsers zelf gevraagd wat hun

De e-fietsers benoemen het stallen tot

men bredere fietspaden wel gewenst.

ervaringen zijn. Daaruit blijkt dat e-fiet-

het belangrijkste probleempunt. De deel-

En de e-fietsers zeggen meer hinder te

sers weinig gebruik maken van oplaad-

nemers zijn met name bang dat de fiets

ondervinden van oneffenheden in de

punten, onder meer uit angst voor

beschadigt en ze willen de fiets dan ook

infrastructuur. Maar al met al geven de

diefstal. Dat leidt tot de conclusie dat

niet overal zomaar neerzetten. Eigen-

meningen van de ondervraagde e-fiet-

oplaadvoorzieningen in de meeste open-

lijk wordt alleen het ‘nietje’ (aanleunsy-

sers geen directe aanleiding om de aan-

bare (gemeentelijke) stallingen weinig

steem) goed bevonden. Over de U-lock

bevelingen voor fietsinfrastructuur aan

feitelijke meerwaarde bieden. De actie-

(framevergrendeling) is men ook rede-

te passen. Wel vergroot de opkomst voor

radius van de elektrische fietsen is

lijk positief, mits deze wordt aangepast

de e-fiets de noodzaak om de fietsinfra-

immers groot en wordt steeds groter.

op de e-fiets. De deelnemer heeft nog

structuur vergrijzingsproof te maken.

Voor bestemmingen met langere e-fiets-

liever een open, afgebakende plek om de

Door de e-fiets blijven ouderen langer

afstanden en/of een langere verblijfstijd

e-fiets op de standaard te zetten dan één

fietsen.

zijn vaak wel oplaadvoorzieningen wen-

van de andere fietsparkeersystemen.

selijk. Het gaat dan met name om werk-

Dat maakt andermaal duidelijk dat er bij

locaties, recreatieve bestemmingen.

het fietsparkeren meer onderscheid moet
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Elektrische fiets leidt wellicht tot aanpassingen fietsnetwerk

Het bereik van de e-fietser is aanzienlijk groter dan van een
gewone fietser. In Leiden houdt men daar alvast rekening mee
bij het uitbouwen van het fietsnetwerk.
De gemeente Leiden gaat de komende jaren vooral inves-

km rond de stad waardoor fietsverbindingen tot aan Den Haag,

teren in de woon-werkfietser want daar valt de meeste winst

Alphen, Noordwijk en Zoetermeer in beeld komen. Knelpunten

te boeken. Het fietsgebruik in de Leidse regio moet groeien

op deze routes die de reistijd, comfort en directheid beperken

met 10 procent. Uit tellingen, enquêtes en modelberekeningen

worden met voorrang aangepakt. Daarbij kan men denken aan

volgt dat het fietsgebruik op de korte afstanden al zeer hoog is

nieuwe schakels, kwaliteit verharding, wachttijden bij verkeers-

en dat de meeste winst op de langere afstanden te halen valt.

lichten, kwaliteit bewegwijzering, enzovoort. De focus op de

De komende jaren werkt de gemeente Leiden daarom vooral

woon-werkfietser heeft ook het meeste effect voor de bereik-

aan de kwaliteit van hoofdroutes met prioriteit op drukke

baarheidsproblemen van Leiden en de kans op provinciale en

woon-werktrajecten. Met de komst van de elektrische fiets

landelijke subsidies is groter, aldus de gemeente.

rekent men met een bereik van de fiets tot een straal van 17

Gemiddelde verplaatsingslengte
van de (e-)-fiets in het woonwerkverkeer.

E-fietsers (voorheen automobilisten)

Alle e-fietsers

E-fietser (voorheen gewone fietser)

Gewone fietser
0

2

4

6

8

10

Ontwikkeling naar Light Electric Vehicles?
In de landen om ons heen zien we de opkomst van de
Speed Pedelecs die een maximum ondersteunde snelheid van 45 km per uur hebben met een vermogen van
500 Watt. Daarnaast zijn er diverse hybride vormen
waarbij trappen en ondersteuning van elkaar zijn losgekoppeld. Hierbij kan de ondersteuning middels een
gashendel, gasgreep of een power boost drukknop naar
believen worden geregeld.
Een voorbeeld is de superlichte, opvouwbare Bik.e
scooter van Volkswagen. Deze voertuigen worden
over het algemeen E-bikes genoemd en vallen onder
de regels van typegoedkeur. Op dit moment zijn deze
vormen van Light Electric Vehicles toegestaan in Nederland als zij worden goedgekeurd als bromfiets, snorfiets
of gehandicaptenvoertuig.
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Twee procent minder autokilometers in de spits
dankzij de fiets
In 2008 startte het offensief Bereikbaarheid in de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Naast SLIM Prijzen, waarbij deelnemers beloond
weren voor reizen buiten de spits, werd ingezet op thuiswerken,
flexibele werktijden, reiskostenvergoedingen en dergelijke. Van de
maatregelen die bedrijven zelf namen, had één op de vier betrekking op het stimuleren van fietsgebruik, zoals deelname aan
gedragsbeïnvloedingcampagne Rij2op5 en de introductie van de
elektrische fiets. Volgens het onderzoek van MuConsult leidde dit
tussen 2008 en 2012 tot een reductie van ruim 2 procent van de
spitskilometers met de auto. Het aanbod en gebruik van reiskostenvergoedingen voor de fiets nam toe en ook kwamen er meer ‘fietsen van de zaak’ en fietsvoorzieningen bij werklocaties.
Niet alle maatregelen bleken evenveel op te leveren. Het aanbieden van een fiets van de zaak leverde bijvoorbeeld nauwelijks een
aandeel in de reductie van het aantal autokilometers in het woonwerkverkeer. Alleen het aanbieden en gebruiken van fietsvoorzieningen op het werk had een duidelijke daling van het autoverkeer
in de spits tot gevolg.
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Mobiliteitsmanagement
helpt fietser in het zadel
Ron Hendriks
In een tijd waarin de gemeentelijke verkeersbudgetten

kaart zet, is goed te zien dat er vaak nog veel mogelijk-

drastisch krimpen, lijkt mobiliteitsmanagement meer dan

heden zijn om het fietsen te bevorderen.

ooit een geschikte optie om de bereikbaarheid te verbe-

Ook de mobiliteitsmakelaars die in verschillende regio’s

teren. Een werknemer op de fiets scheelt immers een plek

actief zijn geloven duidelijk in de fiets als het gaat om

in de file. En een plaats op het parkeerterrein. Bovendien

mobiliteitsmanagement. Maar dat vraagt wel maatwerk.

kan het geen kwaad in het kader van het Maatschappe-

Succes is afhankelijk van een goede kennis van doelgroep,

lijk Verantwoord Ondernemen-gezicht van het bedrijf. Van-

de locatie, het type bedrijf, enzovoort. Je moet kijken wat

daar dat fietsprojecten vaak enthousiast ter hand worden

er bij de bedrijfscultuur past. Een voorbeeld is het inzetten

genomen. Maar zet dat ook zoden aan de dijk? Het ant-

van houten deelfietsen voor de Amsterdamse Zuidas. Met

woord is dat we dat eigenlijk nog niet precies weten maar

zo’n houten fiets maak je immers een statement.

dat het wel heel waarschijnlijk is dat de fiets een relatief

Over de motieven die het beste aanslaan om de automo-

goedkope en effectieve ‘maatregel’ kan zijn in het kader

bilist op de fiets te krijgen, is overigens ook nog veel niet

mobiliteitsmanagement.

duidelijk. Gezondheid wordt vaak genoemd, maar ook

Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. Enerzijds de

helpt het als de autobereikbaarheid lastig is of - door het

resultaten van enkele wetenschappelijke studies en ander-

parkeren te beperken - wordt gemaakt.

zijds de praktijkervaringen in het veld. Zo blijkt uit onder-

Wat we bij veel mobiliteitscampagnes terugzien is de elek-

zoeken in de regio’s Arnhem-Nijmegen en Haaglanden

trische fiets. Als er één maatregel met bewezen succes is,

dat een gericht pakket aan fietsbevorderende maatre-

dan is het wel de e-fiets. Dat geldt trouwens niet alleen

gelen, waaronder fietsvoorzieningen op het werk maar ook

voor het woon-werkverkeer, zo blijkt uit het artikel ‘Verder

gericht parkeerbeleid, tot een afname leidt van spitskilo-

met de e-fiets’ in dit nummer van Fietsverkeer. Ook voor

meters met de auto. En als je de woonlocaties van werk-

andere doelgroepen, zoals ouderen of schoolgaande jeugd,

nemers die op fietsafstand van een bedrijf wonen op een

is de potentie groot.

Interview
Henk Meurs is als hoogleraar en directeur van MuConsult
betrokken bij een aantal onderzoeken naar het effect van
maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement,
onder meer in Haaglanden en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Is het effect van mobiliteitsmanagement eigenlijk wel eenduidig vast te stellen?
‘Onderzoek naar het effect van dergelijke maatregelen gebeurt
vaak met vragenlijstjes op basis van ‘wensdenken’. We hebben
bij ons onderzoek in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen gekozen
voor een andere aanpak. We hebben werknemers gevolgd
door de jaren heen, vanaf 2008. Door ze ieder jaar te onder-
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Henk Meurs:
"Het gaat bij mobiliteitsmanagement
altijd om combinaties van
maatregelen, anders zal het niet
werken."

en werkgevers moeten samen proberen in de regio tot integrale pakketten te komen. Daartoe zijn afspraken gemaakt
tussen Rijk, regio en bedrijfsleven. Eind 2014 moet dat resultaat hebben opgeleverd. In het huidige pakket zitten inderdaad
betrekkelijk weinig fietsmaatregelen. Maar er komt een nieuwe
vragen, konden we maatregelen van werkgevers koppelen

tranche Beter Benutten in 2014. Daar liggen kansen. Zorg

aan het mobiliteitsgedrag van werknemers. En dan zie je wel

ervoor dat je in de regio plannen hebt voor fietsmaatregelen.

degelijk per saldo een positief effect. Je zag ook dat bedrijven

Zet fietsmaatregelen dus op de agenda. Gericht op de automo-

die actiever waren op het gebied van mobiliteitsmanagement,

bilist in de spits die moet worden overgehaald, want bereik-

meer gedragsverandering lieten zien bij werknemers dan

baarheidsproblemen staat centraal binnen Beter Benutten.’

minder actieve bedrijven. Het is misschien wel voor het eerst
Maar wat kun je zelf als fietsmedewerker van een middelgrote

dat we dit zo nadrukkelijk konden vaststellen.’

gemeente doen?
Geldt dat ook voor aan de fiets gerelateerde maatregelen?

‘Je ziet dat gemeenten bij het opstellen van verkeersbeleids-

‘Het gaat bij mobiliteitsmanagement altijd om combinaties van

plannen de hele doelgroep bedrijven vaak vergeten. Fietsbe-

maatregelen, anders zal het niet werken. Ik denk altijd maar

leid is vaak infrabeleid. Maar fietsen is vaak een goed alter-

aan Delft. Daar werden jaren geleden fietsvoorzieningen ver-

natief, waarbij je veel kunt bereiken door het goed te communiceren. Daarvoor moet je je ook richten tot bedrijven, die
bieden goede ingangen. Bedrijven zitten in netwerken, bedrij-

"Zorg ervoor dat je in de

venkringen en dergelijke. Daar moet je de fiets agenderen als

regio plannen hebt voor fiets-

thema. Door het via de bedrijven te spelen heb je een hele

maatregelen."

de gedachte achter mobiliteitsmanagement, namelijk dat je

groep in één keer. Dat is kosteneffectief en dat strookt met
het samen moet doen. Mobiliteitsmanagement is niet per se

beterd, maar verhoging van de parkeertarieven bleef uit. Uit

een kwestie van geld. Veel meer van lobby. En soms uitruilen.

onderzoek bleek dat de reguliere fietsers er blijer van werden,

Waarom zeg je niet tegen een bedrijf dat zich ergens wil ves-

maar er kwamen geen nieuwe fietsers bij. Push en pull: je

tigen dat je graag eerst een vervoerplan wilt zien?’

moet werken aan betere fietsvoorzieningen, en tegelijk zorgen
Wat zijn echt effectieve fietsmaatregelen?

dat de positie van de auto niet verbetert.’

‘Daar is nog niet echt onderzoek naar gedaan. Maar de ervaDe focus van mobiliteitsmanagement ligt de laatste jaren

ring leert dat communicatie een sterk wapen is. Leg bijvoor-

steeds meer bij de bedrijven. Welke rol kun je daar als

beeld de nadruk op het aspect gezondheid. De beschikbaarheid

gemeente in spelen?

van parkeerplaatsen speelt ook mee. En maatregelen rond

‘Dat zit eigenlijk in het programma Beter Benutten. Gemeenten

fietsvergoedingen en fietsparkeren scoren goed.’
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Tips
tools
Tipsen
en tools

Mobiliteit.nu
Het werkgeversportaal Mobiliteit.NU maakt inzichtelijk wat het
effect kan zijn van maatregelen ten aanzien van mobiliteitsmanagement bij bedrijven. Het portaal is opgezet door een aantal
bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de branche,
zoals Athlon, Telewerkforum, Berenschot, Transumo en Goudappel Coffeng.
Het portaal is vooral bedoeld om te kijken wat kansrijke maatregelen zijn. Men kan beginnen bijvoorbeeld een benchmark
uit te voeren om te zien hoe een bedrijf scoort ten opzichte

Op een kaart is aan te geven hoeveel werknemers
binnen 7,5 kilometer van de bedrijfslocatie wonen
én er maximaal 10 minuten langer over doen met de
fiets dan met de auto.

van andere bedrijven. Hoeveel bedrijven hebben bijvoorbeeld
inmiddels stallingvoorzieningen en hoeveel hebben al douches
voor fietsers? Ook kan men de locatie van het bedrijf opgeven
en de postcodes van de werknemers uploaden. Een bereik-

geen enkele werkgever staat mobiliteit in de top 5. Werkgevers

baarheidsmodule rekent dan uit hoeveel werknemers in prin-

willen zich eigenlijk ook niet echt in deze materie verdiepen,

cipe met de fiets zouden kunnen komen, rekening houdend

ondanks de roep om betrokkenheid en commitment van de

met bijvoorbeeld afstand en reistijd ten opzichte van andere

overheid. Daarom moet je werkgevers juist ontzorgen. Dat zie

vervoerwijzen.

je bij de lease-auto toch ook? Het portaal helpt werkgevers hun

Met een scenariomodule is door te rekenen hoeveel meer

vraag, kansen en prioriteiten bepalen. En het portaal is zo inge-

medewerkers er mogelijk op de fiets kunnen komen, als men

richt dat ze zich hierbij door hun vertrouwde huisleveranciers

bepaalde maatregelen doorvoert. En er is een module om de

kunnen laten bijstaan. Zie bijvoorbeeld hoe het scanportaal nu

kosten en baten uit te rekenen van maatregelen. Een bedrijf

staat op de site van Telewerkforum en op die van Athlon.’

dat er in slaagt meer werknemers op de fiets te krijgen, kan

Het portaal is in eerste aanleg bedoeld voor bedrijven, maar

immers besparen op autoparkeervoorzieningen.

ook een fietsbeleidsmedewerker kan van de meeste opties
gebruik maken, aldus Van Egeraat. ‘Bijvoorbeeld om argu-

‘Het gaat er bij het portaal vooral om bereikbaarheid uit de

menten kracht bij te zetten in het overleg tussen gemeente en

sfeer van de goede bedoelingen te halen’, zegt Daan van Ege-

bedrijfsleven. Of om bedrijven die bij de gemeente aankloppen

raat die het project namens de Stichting Mobiliteit.NU trekt. ‘Je

voor meer parkeervoorzieningen te wijzen op mogelijke alter-

moet opportunistisch inspelen op de thema’s die werkgevers

natieven.’ Dat wil overigens niet zeggen dat de balans altijd

bezighouden, of dat nu parkeren, duurzaamheid of kostenbe-

in het voordeel van de fiets uitvalt. Van Egeraat: ‘Je ziet soms

sparing is. Dat maakt de agendering veel makkelijker, want bij

grote verschillen per branche. Een scan voor een IT-bedrijf op
Schiphol liet zien dat de fiets daar kansloos is. Het bleek een
typisch ‘autobedrijf’. Terwijl een scan voor een bank in de binnenstad juist heel vele potentie voor de fiets blootlegde.’
Fietsinspiratietool.nl
De Fietsinspiratietool (www.fietsinspiratietool.nl) is een initiatief van de Fietsersbond en het - inmiddels ontbonden - Platform Slim Werken Slim Reizen. Het biedt een beknopt overzicht
van een aantal projecten en een simpele rekenmodule om uit
te rekenen wat fietsbeleid een bedrijf kan opleveren. Je vult
het aantal werknemers in dat met de auto komt en hoeveel je
er denk over te halen om te gaan fietsen. De module rekent uit
hoeveel men aan parkeer- en leaseplaatsen uitspaart en hoeveel door verzuimreductie. Verder biedt de website een overzicht van fiscale regelingen ten aanzien van de fiets.

De Fietsinspiratietool biedt onder meer
een aantal voorbeeldprojecten.
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Houten deelfietsen:
typisch Zuidas
Verkeer advies noemt zich de ‘Bereikbaarheidsmakelaar in
de Metropoolregio Amsterdam.’ De stichting is actief op een
groot aantal bedrijfslocaties rond Amsterdam en in de provincie Noord-Holland. Directeur Ingeborg Baltussen: ‘De sleutel
tot succes ligt in het kennen van je doelgroep.’

Ingeborg Baltussen:
"Je moet kijken wat er
bij de bedrijfscultuur
past."

Verkeer advies zet daar het inmiddels bekende arsenaal aan

de files te verminderen. Het ene bedrijf wil duurzaam zijn, een

maatregelen in om de bereikbaarheid te verbeteren met

ander wil kosten besparen, weer een ander wil een aantrek-

inzet van mobiliteitsmanagement. Proefrijden met de elektri-

kelijke werkgever zijn en introduceert daarom bijvoorbeeld

sche fiets staat hoog genoteerd, gevolgd door campagnes als

het Nieuwe Werken. Vaak is het een combinatie van dergelijke

Rij2op5 en de landelijke Fiets naar je Werk Dag. En ook worden

motieven.’

in de regio met grote regelmaat convenanten afgesloten. Over

Verder maakt mobiliteitsmanagement meer kans van slagen

dat laatste heeft Ingeborg Baltussen wel enige bedenkingen.

als het initiatief uit de bedrijven zelf komt. Dat gebeurde bij-

‘Prima als bedrijven een convenant willen afsluiten, maar dan

voorbeeld bij het Arenapark in Hilversum. Ingeborg Baltussen:

moet men het wel heel concreet maken. Zo is bijvoorbeeld een

‘Ze begonnen daar met de vraag of je het parkeren anders

doelstelling van 5% minder auto’s heel mooi, maar dat is bijna

kon gaan invullen. Maar onderweg bedacht men dat je eigen-

niet te meten en dan ontstaat er ook geen collectieve verant-

lijk een hele andere kant op zou moeten: mobiliteitsmanage-

woordelijkheid. Beter is maatregelen vast te stellen die men in

ment. Daarbij speelde het bedrijf Nike een voortrekkersrol. Dat

een jaar gaat implementeren passend bij een bedrijf. Daarbij

vond onder meer dat de fiets een belangrijke rol kon spelen.

moet je goed weten wat de motieven zijn van een bedrijf.

Dat paste goed paste bij het gezondheidsimago van het bedrijf.

Geen enkel bedrijf denkt: ik ga de overheid eens helpen om

Andere bedrijven haakten aan en omdat het uit de bedrijven
zelf kwam, werd het een succes.’
‘Je moet kijken wat er bij de bedrijfscultuur past. Zo werden
bij JC Decaux op de Zuidas hele fraaie deelauto’s neergezet,
waar je echt mee voor de dag kunt komen. De medewerkers
vonden het gaaf om in zo’n auto te rijden. En als ze bij de klant
komen, kunnen ze indruk maken door het gesprek te brengen
op deelauto’s en duurzame mobiliteit en dat paste bij het
bedrijfsimago dat men wilde uitstralen. We willen zoiets ook
gaan doen met deelfietsen. Opzet is om houten deelfietsen
in te zetten op de Zuidas. Zo’n houten fiets past bij de cultuur
daar. Met zo’n houten fiets maak je een statement.’
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Astrid Homan is mobiliteitsmakelaar in Haaglanden, intermediair tussen werkgevers,
overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten.
Krijgt de fiets de plaats die hij verdient

Roel Lenoir is eigenaar van een adviesbureau dat bedrijven adviseert op het gebied

binnen het thema mobiliteitsmanagement
(zowel landelijk als binnen uw projecten)?

van duurzame mobiliteit. Hij is werkzaam

‘De fiets is een permanente factor binnen mobiliteitsma-

geweest als mobiliteitsmakelaar in Amers-

nagement. Het is een belangrijk vervoermiddel voor de

foort en Zeist. En betrokken bij de fietscam-

korte afstand. Met de introductie van de elektrische fiets

pagne Rij2op5 bij bedrijven.

is de aandacht hernieuwd. Nieuwe kansen bieden zich
aan voor de langere afstand. Eerst zagen we mogelijk-

Krijgt de fiets de plaats die hij verdient binnen het
thema mobiliteitsmanagement?

heden voor een afstand van 5 tot 7,5 kilometer, nu
wordt gesproken over afstanden tot 15 kilometer.

‘Ik zie enorm veel kansen voor de fiets in het woon-werken zakelijk verkeer. Ook in de meeste mobiliteitsplat-

De aanpak is ook meegegaan met de tijd: niet meer
de overstap naar de fiets, maar de fiets als één van

forms is duidelijk geworden dat er veel kansen

de mogelijkheden. In het kader van slim reizen wordt de

liggen bij de fiets en dat die kansen te verzilveren

fiets gekozen als dat handig is: meer in de ketenmobili-

zijn. Als het gaat om de bereikbaarheid van bedrijven

teit en voor een paar dagen in de week bijvoorbeeld, of

en de rol van mobiliteitsmanagement, zie ik langzaam de

voor de zakelijke afspraak dichtbij. De fiets past ook in de

aandacht verschuiven van openbaar vervoer naar de fiets.’

groeiende aandacht voor vitaliteit van medewerkers. Dus
ja, de fiets krijgt nog steeds aandacht, maar het blijft wel

Wat zijn volgens uw ervaring de meest effectieve

zaak om het te stimuleren. Wij maken daarbij de stap van

triggers om automobilisten op de fiets te krijgen?

faciliteren naar stimuleren. Dus van het bieden van keuzes

-

Laten ervaren hoe het is om met de fiets of e-fiets naar

naar het sturen op gewenst gedrag. Daar liggen zeker ook

het werk te rijden.

voor de fiets nog kansen.’

-

Directie van het bedrijf die het goede voorbeeld geeft.
Positieve aandacht besteden aan fietsen naar het werk,

Wat zijn volgens uw ervaring de meest effectieve

bijvoorbeeld via een campagne of interne acties of

triggers om automobilisten op de fiets te krijgen?

wedstrijden.

‘Door de fiets niet te verplichten maar de automobilist te

-

Belonen van fietsers.

verleiden met een slimme keuze. De fiets is handig/prak-

-

Niet te makkelijk maken om met de auto naar het werk

tisch/gezond. Het moet niet zijn: ruil de auto in, maar ga

te komen.

slim om met de auto en gebruik ook de alternatieven die
er zijn om slim te reizen en te werken.’

Heeft u tips voor de fietsbeleidsmensen van
gemeenten die hun steentje willen bijdragen aan

Heeft u tips voor de fietsbeleidsmensen van

mobiliteitsmanagement?

gemeenten die hun steentje willen bijdragen aan

‘Kies voor een aanpak op bedrijventerreinniveau en combi-

mobiliteitsmanagement?

neer acties bij de bedrijven met verbeteringen aan de aan-

‘Probeer met het fietsbeleid ook te luisteren en samen

bodkant (fietspaden, straatverlichting, afstelling verkeers-

te werken met de werkgevers. Zij hebben aandacht voor

lichten).

fietsbeleid en kunnen worden geholpen om actief aan de

1 Inventariseer de stand van de voorzieningen en infra-

slag te gaan. Fietsstimulering past in vitaliteitsbeleid en bij
CO2-reductie. Werkgevers kunnen ook worden betrokken

structuur.
2 Breng het fietspotentieel per bedrijf in beeld.

bij benutting en rendabele exploitatie van fietsvoorzie-

3 Zoek naar de intrinsieke motivatie van het bedrijf en

ningen. Maak het voor werkgever en werknemer aantrekkelijk om mee te doen. Een voorbeeld uit Haaglanden is

zorg dat je de taal spreekt van het bedrijf.

bijvoorbeeld ‘Op de fiets werkt beter’. Een succesvolle

4 Inventariseer de fietswensen van medewerkers en

actie die elk jaar weer meer fietskilometers scoort. Mensen

bedrijven.
5 Definieer projecten, regel (co)financiering en ga aan de

fietsen en sparen kilometers voor het goede doel. Stadsgewest Haaglanden doneert voor elke kilometer een bedrag.’

slag!’
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Park en Bike

Met de auto tot de rand van de stad en

leenfiets wordt actief gepromoot, maar

het laatste stukje met de eigen of huur-

de nadruk ligt op de combi van auto met

fiets. Dat is het idee achter het Park en

bus.

Bike-concept. Het is niet nieuw, maar

Recent richtte Harderwijk een fietstrans-

opnieuw in de belangstelling door de

ferium in ter compensatie van afne-

vermelding in de Green Deal Fiets die

mende bereikbaarheid door wegwerk-

bedrijven, mobiliteitsorganisaties en het

zaamheden in de stad. Een onderzoekje

nenstad en dan ga je dat laatste stukje

ministerie van IenM onlangs sloten met

wees uit dat de helft van de gebruikers

ook wel met de auto. En als een bedrijf

als intentie om het woon-werkfietsen te

verwachtte ook na afloop nog gebruik te

of gebied een auto-ontmoedigingsbeleid

bevorderen.

blijven maken van het fietstransferium.

heeft, is het beetje vreemd om dan te

Park en Bike draait al op enkele plaatsen

Een ander voorbeeld is Park en Bike in

zeggen kom maar met de auto, maar ga

in ons land, onder meer in Groningen

het Friese Goutum. Automobilisten op

het laatste stukje fietsen. Dus we moeten

en in Amsterdam bij het Olympisch sta-

weg naar Leeuwarden kunnen gratis de

zorgvuldig kijken waar het eventueel wel

dion. Klinkende resultaten zijn daar nog

auto parkeren en met een P+B-fietspas

kan.’

niet mee behaald. Ook ’s-Hertogenbosch

leent men kosteloos een fiets.

KpVV, CROW en ANWB werken aan

heeft er al een tijdje ervaring mee. Bij

Niet overal is men trouwens even

plannen om Park en Bike nadrukkelijk

drie belangrijke invalswegen liggen P+B-

enthousiast. In Amsterdam kijken ze

in beeld te brengen middels een aantal

transferia. Parkeren kost er 2 euro voor

voorlopig nog een beetje te kat uit de

pilotprojecten. Het idee is regionaal Park

een hele dag. Parkeerders kunnen er

boom. Mobiliteitsmakelaar Ingeborg

en Bike-aanbieders te mobiliseren die

gratis een fiets lenen. Het aantal leen-

Baltussen van Verkeer advies: ‘Voor het

inkomsten verkrijgen uit contracten die

fietsen is beperkt tot enkele tientallen

centrum is het bijvoorbeeld niet interes-

ze afsluiten met bedrijven die hiervan

per locatie. Het gebruik van de eigen of

sant, want je zit dan toch al in de bin-

gebruik maken.
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De elektrische fiets als killer app?
De elektrische fiets wordt veelvuldig ingezet bij mobiliteitsmanagement. En het enthousiasme onder zowel mobiliteitsorganisaties, werkgevers als gebruikers is meestal groot.
De vraag is natuurlijk ook hier of zich dat vertaalt in blijvend ander mobiliteitsgedrag.
De potentie van de elektrische fiets is aanzienlijk. Waar tot voor een paar jaar geleden de
woon-werker niet veel verder dan ongeveer 7,5 km naar het werk trapte, is de reikwijdte
van de elektrische fietser zo’n beetje verdubbeld. Dat betekent dat ook de automobilist
uit de Vinexwijk of de slaapstad de mogelijkheid heeft om te gaan fietsen. Elders in dit
nummer van Fietsverkeer gaan we uitgebreid in op het gebruik en de mogelijkheden die
de elektrische fiets biedt, ook in het woon-werkverkeer.
Hoewel de elektrische fiets veel milieuvriendelijker en gezonder voor de berijder is dan
alle andere vervoerwijzen (uitgezonderd de gewone fiets) is het toch de portemonnee
die vaak de doorslag geeft. Tenminste, volgens een verkenning die Rijkswaterstaat
Midden-Nederland deed naar de mogelijkheden van de elektrische fiets. Men ondervroeg een groot aantal werknemers en keek naar de resultaten van enkele proefprojecten binnen Rijkswaterstaat zelf. Dat resulteerde in de volgende aanbevelingen om de
aanschaf en het gebruik te bevorderen:
Financiële prikkels die uitgaan van werkgevers of de fiscus. Hierbij kan gedacht
worden aan een extra aanschafvergoeding voor de e-fiets boven op het fietsplan
dat een werkgever biedt of het invoeren van een fietsvergoeding per kilometer voor
bedrijven die dit nog niet hanteren.
Mensen zijn gevoelig voor de voordelen die de e-fiets biedt ten opzichte van de auto of
ten opzichte van de gewone fiets. Hierbij kan gedacht worden aan voordelen in kosten,
winst in reistijd, parkeergemak, lichtere inspanning dus minder zweten, en minder moe.
Een proeftuin bij de werkgever wordt door een kwart van de medewerkers in
de regio Midden-Nederland als een goed middel gezien om medewerkers op de
e-fiets te krijgen.
Medewerkers vinden de faciliteiten die de werkgever biedt belangrijk. Hierbij kan
gedacht worden aan oplaadgemak, maar ook aan voldoende stallingmogelijkheden,
omkleedruimtes en opbergmogelijkheden.

Gezondheidsargument toch belangrijker dan fietsenstalling?
In Haaglanden is middels een voor- en na-enquête onderzocht

voor een ander vervoermiddel. Voor het convenant ging 28

wat het effect was van mobiliteitsmanagementmaatregelen bij

procent met de fiets, na doorvoering van de maatregelen 29

75 bedrijven met in totaal 115.000 medewerkers waarmee een

procent. Wel gaf ongeveer een derde van de mensen die altijd

convenant was afgesloten. Heel duidelijke fietsresultaten

de auto gebruiken aan de fiets soms als alternatief te benutten,

kwamen daar niet uit. De meting was dan ook niet zozeer

bij mooi weer of als het erg druk is in de trein of op de weg.

gericht op het effect van individuele maatregelen als wel

De maatregelen die in het kader van het convenant werden

het effect van een pakket aan maatregelen, waaronder meer

genomen waren daarbij overigens niet de belangrijkste drijf-

thuiswerken, flexibele werktijden, slimme vervoersregelingen,

veer. De helft doet het vooral vanwege de gezondheid. Daarna

mobiliteitsbudgetten, gericht parkeerbeleid, enzovoort.

volgt een scala aan redenen, variërend van de weersomstan-

Thuiswerken en op andere tijden werken leverde het meeste

digheden tot ‘de auto is niet beschikbaar’. Waarbij overigens

op als middel om de files te omzeilen. Slechts een klein deel

niet is onderzocht of communicatie over gezondheid misschien

van de werknemers koos naar aanleiding van de maatregelen

toch een rol heeft gespeeld.
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Veel belangstelling
voor beloningssysteem
bij Medisch Spectrum Twente
‘Het is een overdonderend succes’, zegt Gerrit van der Kolk,
beleidsmanager HRM van Medisch Spectrum Twente (MST). Twee
weken na de start op 1 maart van het fietsbeloningssysteem
hebben al 1200 van de in totaal 4000 werknemers een fietstag
aangevraagd.
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Hoe werkt het?
Een fietstag is een klein chipje in een plastic beschermhuls die
tussen de spaken is te monteren. In de vier fietsenstallingen van
het Medisch Spectrum Twente staat een apparaat die de tag detecteert. De gegevens van de fietstag zijn gekoppeld aan gegevens
van de werknemer, zoals de reisafstand tot het ziekenhuis. Een
keer per 24 uur geeft het systeem punten (‘bikies’ genoemd).
Iemand die 4 tot en met 8 kilometer van MST vandaan woont, verdient 10 bikies per fietsrit. Een afstand van 9 tot en met 14 kilometer levert 20 bikies op. Elke 10 bikies staan voor 40 eurocent,
waarmee de werknemers fietsgerelateerde producten kunnen
kopen in de webshop. In een later stadium kunnen werknemers
ook bikies besteden om reparaties uit te laten voeren.
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Nachtnet Zoetermeer
Zoetermeer heeft veel vrijliggende en solitaire fietspaden. Dat levert overdag een uitstekend fietsnetwerk op wat betreft directheid, comfort en verkeersveiligheid. Maar deze sterke punten brengen in de

MST heeft geen nulmeting laten doen.

avonduren een negatief effect met zich mee. Omdat

Toch is er wel een doelstelling gefor-

veel routes geïsoleerd liggen of door groen- of kan-

muleerd: het fietsgebruik van zieken-

toorgebieden lopen en er veel tunnels zijn, worden

huismedewerkers met 10 procent laten

die routes dan vaak als sociaal onveilig ervaren door

groeien, door een overstap van auto

fietsers. Daarom werkt Zoetermeer aan het opzetten

naar fiets. In september wordt er geëva-

van een nachtnet- Fiets. Verlichting is daarbij één

lueerd.

aspect, maar ook selecteert men bij voorkeur open

Aanleiding voor de introductie van het

routes (zonder veel groen) en routes waar sprake is

fietsbeloningssysteem is de nieuwbouw

van voldoende levendigheid. Waar knelpunten zich

die plaatsvindt op een groot terrein dat

niet laten oplossen, denkt men aan extra toezicht en

eerder in gebruik was als parkeerter-

eventueel camera’s.

rein. Van der Kolk: ‘Om de ruimte in de parkeergarage beschikbaar

Ook de ondernemers in de gemeente hebben inmid-

te houden voor patiënten en bezoekers moesten we iets doen. Iets

dels belangstelling getoond. Werknemers laten zich

met fietsen, lag voor de hand.’ Het ziekenhuis stimuleert op diverse

soms afschrikken om te fietsen, als het ‘s winters

manieren het fietsen. Zo waren er probeeracties met e-fietsen en

donker is op weg naar het werk, of terug naar huis,

is er een fietsenplan. Van der Kolk: ‘Jaarlijks verkopen we zo’n 500

zo is hun ervaring. De gemeente wil daarom samen

fietsen via ons fietsplan, dat is heel veel.’ Het budget voor het fiets-

met de ondernemers naar oplossingen zoeken om

beloningssysteem kwam indirect uit het fietsplan. De 50.000 euro

het nachtnet te laten doorlopen op bedrijventer-

die het ziekenhuis jaarlijks hierdoor niet aan de fiscus hoeft af te

reinen. En mogelijk dat de ondernemers gevraagd

dragen, kwam beschikbaar voor het beloningssysteem. Of het

wordt hier ook financieel aan bij te dragen. De

genoeg is, is nog de vraag. Binnen het ziekenhuis is de discussie

plannen worden verder uitgewerkt in een Actieplan

losgebroken over mensen die op kortere afstand dan 4 kilometer

Fiets dat deze zomer uitkomt.

van hun werk wonen. Veel van hen fietsen al jaren en voelen zich nu
tekortgedaan omdat zij niet mee mogen doen met het aantrekkelijke fietsbeloningssysteem. Inmiddels heeft de ondernemingsraad
een voorstel bij de raad van bestuur ingediend om ook deze groep
medewerkers te belonen.
Het systeem wordt geleverd door NSA Urban products uit Hengelo.
Het vergelijkbare fietsbeloningssysteem Trappers is overwogen,
maar viel af vanwege de kosten. Van der Kolk: ‘Hier zijn de eenmalige kosten van de fietstag 2 euro 80. Dat bedrag moeten mensen
overigens eerst bij elkaar fietsen. Je begint dus met een negatief
saldo.’ Van der Kolk wilde ‘zo min mogelijk werk hebben’ van het
systeem. NSA doet in samenwerking met Fietscity (regionale organisatie van fietswinkels) de hele backoffice-afhandeling, inclusief de
webshop.
MST is niet het eerste ziekenhuis met een fietsbeloningssysteem.
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede introduceerde in 2008 Trappers.
Net als in Enschede vormden parkeerproblemen de aanleiding. Joke
Erasmus, woordvoerder van het ziekenhuis: ‘Wie in een bepaald
postcodegebied woonde, kreeg geen parkeerabonnement meer.
Als pleister op de wonde is toen het Trapperssysteem aangeboden.’
Het systeem heeft in Ede ongeveer twee jaar gefunctioneerd en was
behoorlijk populair, maar inmiddels is het afgeschaft. Erasmus: ‘Er
is een derde laag op de parkeergarage gebouwd, we hebben nu
1300 parkeerplaatsen. Dus, vul maar in, de noodzaak verdween.’
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Gemeenten moeten wel inleveren, maar...
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Gemeenten moeten fors bezuinigen. Toch hoeft het fietsbe-

sidiestromen via de provincie biedt in een

leid daar niet al te zeer onder te leiden. Volgens veel fiets-

aantal regio’s het Beter Benutten programma

beleidsambtenaren bij gemeenten vallen de bezuinigingen

van de Rijksoverheid mogelijkheden. Ging dat

bij de fiets nog redelijk mee, zo valt af te leiden uit een

tot nu toe vooral over infrastructuur, de ver-

enquête van het Fietsberaad. Weliswaar schat men de kans

wachting is dat het accent de komende tijd

dat er bezuinigd wordt wat groter in dan een aantal jaren

meer wordt verlegd naar gedragsbeïnvloeding.

geleden, de verschuivingen zijn niet dramatisch.

En dan zijn er nog de Europese subsidies. Die lijken aan-

Logischerwijs valt er het meeste te halen bij fietsinfra; de

trekkelijk, maar dat kan tegenvallen. Je moet daar nogal

posten voor fietsparkeren, fietsdiefstal en voorlichting en

wat werk insteken en eigenlijk is het alleen zinvol als je het

communicatie lijken wat minder onder druk te staan.

niet uitsluitend om het geld doet maar bijvoorbeeld ook

Desondanks blijft de vraag actueel hoe je met minder

om kennis uit te wisselen.

geld meer kunt doen. Bijvoorbeeld door meer accent te

Ten slotte is in dit dossier ook aandacht voor verkeersvei-

leggen op eenvoudige maatregelen die toch goed scoren.

ligheid. Gemeenten moeten dit jaar een ‘Lokale aanpak

En werk met werk maken, noemen fietsbeleidsambte-

veilig fietsen’ vaststellen. Uit het recente rapport ‘Fiets-

naren bij gemeenten geregeld. Ook kijkt men nadrukke-

veiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse

lijker naar subsidiemogelijkheden. Naast de reguliere sub-

gemeenten in 2012’ selecteren we alvast enkele ‘goedkope’
maatregelen.

Werk met werk maken
Fietsbeleid ontbreekt

In hoeverre raken de bezuinigingen die gemeenten
moeten doorvoeren het fietsbeleid? Het Fietsberaad
vroeg het fietsambtenaren bij gemeenten. We deden dat
eveneens in 2010, zodat vergelijkingsmateriaal voorhanden is.
Zo meldt nu 25 procent van de fietsambtenaren dat hun
gemeente bezuinigt, in 2010 was dat 8 procent. Maar
het beeld is wat vertekend door het feit dat in 2010,
toen er gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden,
veel mensen nog niet wisten óf er al dan niet bezuinigd
zou gaan worden.
Dat plaatje zie je ook terug bij de vraag of men persoonlijk bezuinigingen verwacht op een aantal met
name genoemde thema’s. De grootste bezuinigingen
verwachten de fietsbeleidsmensen bij de aanleg en
onderhoud van fietsinfrastructuur, 70% sluit bezuinigingen niet uit. Ten opzichte van 2010 geven nu meer
mensen aan dat het ook waarschijnlijk is dat het gaat
gebeuren.
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Dat de post ‘Aanleg fietsinfra’ aanleiding geeft tot het meeste
pessimisme is natuurlijk niet verwonderlijk. Bij infra valt het
meeste te halen. Ook voor de post onderhoud zeggen de
ondervraagden wat stelliger dan in 2010 dat gevreesd moet
worden voor bezuinigen. De posten voor fietsparkeren, fietsdiefstal en voorlichting en communicatie lijken wat minder
onder druk te staan. Maar dat kan te maken hebben met het
feit dat daar lang niet altijd een apart budget voor is gereserveerd, waarop is te bezuinigingen.
In een aantal gemeenten staat fietsbeleid sowieso niet op de
agenda en/of is niet in beleidsplannen terug te vinden. ‘Er
is geen fietsbeleid in onze gemeente, dus kan er ook niet op
worden bezuinigd’, laat een gemeente weten. Wellicht is dat
een uitzondering, maar verschillende fietsambtenaren geven
aan dat in hun gemeente in ieder geval geen specifiek budget
voor fietsbeleid beschikbaar is en dat het om die reden moeilijk is vast stellen of er bezuinigd wordt. Zo is het onderhoud
van fietsinfrastructuur bijvoorbeeld vaak geïntegreerd in de
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2013
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Er is in 2013 minder twijfel dan in 2010
over de vraag of er bezuinigd gaat

2010

20%

worden. Ja, zegt 25 procent en 53

10%

procent zegt nee.

0%
ja
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onbekend

algemene onderhoudsplanning. En de financiering van fiets-

werken met andere partijen (ook om subsidies binnen te

parkeervoorzieningen gebeurt veelal op projectbasis. ‘Maar

halen) worden eveneens vaker genoemd als middel om bezui-

het ligt wel voor de hand dat men op dat soort zaken bezuinigt,

nigingen het hoofd te bieden. Daarbij wijst men onder meer

gezien het feit dat men overal op bezuinigt’, aldus één van de

op het programma Beter Benutten, dat in bepaalde regio’s sub-

geënquêteerden.

sidie verstrekt voor projecten die leiden tot een vermindering

Toch ziet een aantal ondervraagden het formuleren van een

van autoknelpunten.

fietsbeleid in een speciale Fietsnota of in een Gemeentelijk
Verkeers- en vervoerplan als eerste stap om ook budget voor
de fiets vrij te maken. ‘Door op die manier aandacht te vragen
voor de fiets hopen we dat die aandacht is om te zetten in
financiële middelen.’

Is u bekend dat er

Ja, zegt 61 procent, nee,

dit jaar een Actieplan

zegt 39 procent. Maar

Fietsveiligheid van

Ook vroegen we hoe gemeenten denken eventuele tekorten op

van de geënquêteerden

gemeenten wordt

te vangen. Eén gemeente geeft aan de Fietsersbond vaker in te

is nog maar 7 procent er

verwacht?

bijna klaar mee.

Gratis advies Fietsersbond

schakelen vanwege ‘gratis advies’. Andere oplossingen keren
vaker terug in de antwoorden, zoals werk met werk maken.
Dat is in een aantal gemeenten zonder expliciet fietsbeleid al
staande praktijk. Maar gemeenten mét een fietsbeleid kiezen
ook vaker voor deze route. Als de riolering aan de beurt is,
valt er misschien wel een vrijliggende fietspad uit te slepen.
In ieder geval kan de asfaltmachine direct een stukje fietspad
meepakken, zo is de gedachte. In Den Haag maakt men het de
fietsbeleidsmensen makkelijk wat dat betreft. Die hebben toegang tot een speciale database met geplande wegwerkzaamheden, en die kunnen daarin grasduinen of er misschien een
fietsproject mee kan liften. Subsidies aanspreken en samen-
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Europese subsidies kunnen lonend zijn
Als het om fietssubsidies gaat, komt meestal als eerste de pro-

meestal tussen 50 en 75%. Maar alleen de loonkosten. Het

vincie in beeld. Die verdelen al geld uit de regeling BDU ver-

wordt al aantrekkelijker als je zo’n Europees project kunt com-

keer en vervoer (Brede Doel Uitkering) onder gemeenten. Daar

bineren met cofinanciering vanuit Nederland. En als het dan

kan men bijvoorbeeld een beroep op doen om een Fietsplan

ook nog gaat om een project dat je misschien toch al had

op te stellen. Maar per provincie bestaan vaak nog andere

willen doen, kan het de moeite lonen.’

regelingen waar de fietser van kan profiteren. Op de web-

Rotterdam doet bijvoorbeeld mee aan ‘Bike the track’, een

site van de provincies is daarover meestal meer informatie te

Europees project om meer mensen op de fiets te krijgen

vinden. Zo kunnen gemeenten in Gelderland bijvoorbeeld ook

waarbij ICT wordt ingezet om het gebruik te meten.’

een beroep doen op het ‘Gelders FietsNetwerk’ dat tot doel

Ook Utrecht weet de weg naar Europese subsidies te vinden.

heeft regionale fietsnetwerken te koppelen. Of op het zoge-

Zo kreeg men een campagne voor elektrisch fietsen gesub-

naamde ‘Stads- en regiocontract’ voor regionale ontwikke-

sidieerd via het Europese IEE/STEER-energiebesparingspro-

lingen. In Overijssel is een speciale subsidiepot voor gedrags-

gramma en via dezelfde subsidiebron werd een project voor

beïnvloedingsprojecten. Utrecht kent een ‘Fietsen naar het

beïnvloeding van de vervoerwijzekeuze gerealiseerd. Verder

werk’-subsidieregeling, Noord-Holland een ‘Subsidie Kleine

hielp de EU Eindhoven en Dordrecht op die manier met fiets-

Infrastructuur’, onder meer gericht op verkeersveiligheid en de

promotieprojecten. En Middelburg kon via het INTERREG-pro-

Impuls Fiets 2 (ruim 7 miljoen euro). Zuid-Holland heeft even-

gramma aanhaken bij het project Bikefriendly Cities met onder

eens een speciale fietsprojectensubsidiepot en Limburg een

meer subsidie voor het opzetten van een proef met een leen-

subsidieregeling voor verkeerseducatieprojecten.

fietsproject. INTERREG leverde ook bijdragen aan Venlo en

Ook het Rijksprogramma NSL (Nationaal Samenwerkingspro-

Twente voor studies naar grensoverschrijdende fietsroutes.

gramma Luchtkwaliteit) biedt soms aanknopingspunten. Verschillende gemeenten wisten hieruit subsidies te verwerven

Plattelandsontwikkeling

voor vrijliggende fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzie-

Vergeet verder niet het Plattelandsontwikkelingsprogramma

ningen. Immers, hoe meer mensen op de fiets, des te beter

van de EU (POP2, dat dit jaar afloopt). Misschien was daar

voor de luchtkwaliteit.

nog wel het meeste te halen. Tientallen gemeenten maakten
er gebruik van. Zo kreeg Velsen voor de aanleg van een vrij-

Niet voor het geld?

liggend fietspad 4 ton. En regio’s kregen soms aanzienlijke

En dan is er nog een woud aan Europese subsidies. Maar dat

bijdragen voor het opzetten van een fietsknooppuntennet-

lijkt soms mooier dan het is. Willem Buijs van adviesbureau

werk, Drenthe haalde bijvoorbeeld 4 ton binnen. Maar ook

DTV Consultants, dat regelmatig dergelijke subsidies regelt

het ‘Zeeuwse jaar voor de fiets’ kreeg een ton toebedeeld. En

voor gemeenten, formuleert het nog sterker: ‘Europese sub-

Gelderland wist voor een tiental projecten bij elkaar vele mil-

sidies moet je niet in de eerste plaats voor het geld proberen

joenen uit Brussel weg te slepen.

binnen te halen. Het kan ook goed zijn voor het imago van een

Bij Economische Zaken liggen eveneens Europese subsidies te

stad en om innovatieve oplossingen uit te proberen.’

wachten. Zo werden verschillende fietsrouteplanners gereali-

Buijs: ‘Je krijgt van Europa een deel van je kosten vergoed,

seerd met subsidie uit economische fondsen, maar ook fietsvoorzieningen voor woon-werkverkeer in Geertruidenberg.

Veel fietsknooppuntnetwerken kwamen tot stand met
steun uit Brussel.

Middelburg kon experimenteren met leenfietsen,
dankzij een Europese subsidie.
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Beter Benutten en de fiets
Het project Beter Benutten begint op stoom te komen.

op parallelroutes een bepaalde hoeveelheid autoverkeer naar

Bij dit programma hebben het ministerie van IenM met

de fiets overhevelt, maar voor een stalling gaat dat toch niet?

regionale partners een pakket maatregelen samenge-

Van Veggel: ‘Dat is inderdaad een lastige. We zoeken ook naar

steld waar gezamenlijk in wordt geïnvesteerd. Daar-

nieuwe methoden om fietsprojecten beter te kunnen evalu-

naast vraagt men medewerking van het bedrijfsleven.

eren en vooraf te beoordelen. Zo werkt adviesbureau SOAB

In tien regio’s zijn daartoe convenanten afgesloten.

aan een analyse van de huidige fietsprojecten met als doel

Harde cijfers over het effect van die maatregelen zijn

om daar de succesfactoren uit te destilleren en te kijken of je

niet voor eind 2013 te verwachten. Maar Pierre van

naast reistijdwinst zaken als de toename van het fietsgebruik,

Veggel en Bert Zinn van het ministerie trekken er alvast

de milieueffecten en het effect op de verplaatsingsketen in

wat lering uit.

zijn geheel kan meenemen. Toch kun je in het algemeen wel
stellen dat fietsmaatregelen erg kosteneffectief zijn, beaamt

Pierre van Veggel is regioadviseur binnen het programma

Bert Zinn, de ‘fietsambtenaar’ van IenM. Waarom wordt er toch

Beter Benutten, een programma dat er bij uitstek op is gericht

relatief weinig rijksgeld voor uitgetrokken? Zinn: ‘Fietsbeleid

om meer te doen met minder geld. ‘Beter Benutten telt ruim

is al vele jaren gedecentraliseerd. Geld voor fietsinfrastruc-

250 projecten, waarover afspraken zijn gemaakt zowel ten aan-

tuur is onderdeel van het BDU-budget dat naar de provincies

zien van de bedragen als de resultaten. Bij ongeveer de helft

en stadsregio’s gaat. Dat neemt niet weg dat het ministerie er

van de maatregelen staat het verbeteren van het aanbod,

wel aan kan bijdragen dat gemeenten en provincies hun werk

de infrastructuur, voorop. De andere helft gaat over maatre-

goed kunnen doen. Zo werken we met het Fietsberaad aan

gelen die de vraag beïnvloeden. Alle regio’s hebben de vraag

een applicatie waarmee je eenvoudig een Maatschappelijke

gekregen om projecten in te dienen. Daarbij is ook aandacht

Kosten-Batenanalyse (MKBA) voor fietsprojecten kunt doen.

voor de fiets gevraagd. Voorwaarde was wel dat de maatre-

De afgelopen jaren is overigens meer dan 30 miljoen door het

gelen gekoppeld zijn aan knelpunten in het wegennet en vóór

Rijk geïnvesteerd om de regionale fietsroutes goed op

2014 resultaat gaan opleveren in termen van voertuigverlies

de agenda te krijgen.’

uren. Daarnaast is gekeken naar de kosteneffectiviteit. Uiteindelijk kwamen daar ongeveer 60 projecten uit die iets met fiets

Het is volgens Pierre van Veggel nog

te maken hebben. Bij zo’n 35 gaat het om projecten die de fiets

te vroeg om nu al concrete resul-

centraal stellen. Relatief veel geld is gegaan naar de aanbod-

taten van Beter Benutten 1 te kunnen

kant, grote stallingen, fietsroutes en dergelijke.’

melden. Maar er komt zeer waarschijnlijk een vervolg op. Kunnen

Kosten en baten

gemeenten zich daar al op prepa-

Maar hoe meet je nu het effect van een fietsenstalling op de

reren?

files? Voor fietsroutes kun je misschien nog uitrekenen dat je

Pierre van Veggel: ‘Zorg dat je vooral

Bert Zinn:
"Fietsmaatregelen
zijn erg kosteneffectief."
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Pierre van Veggel:
"In het vervolg van
Beter Benutten
komt meer aandacht
voor marketing en
communicatie."
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projecten indient die zich richten

dat moet wel verder gaan dan alleen maar ‘zenden’. Ik denk

op het stimuleren van het fietsge-

meer aan zo’n campagne als in München. Het ging daarbij

bruik en het uitdragen ervan. En niet
zozeer op de vergeten schakels in het
netwerk. Je moet bijvoorbeeld investeren in de stationsomgeving. Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten in het voor- en
natransport voor het openbaar vervoer. Daarbij bleek dat

onder meer om een fotowedstrijd waarbij ‘gewone mensen’
zich lieten fotograferen en een verkiezing waarbij de mooiste
foto werd beloond. Met dergelijke overtuigingstechnieken
kun je mensen aan het fietsen krijgen. Daar doen we hier te
weinig aan, het beïnvloeden van de mindset van mensen. Als
je namelijk mensen verleidt een uitspraak te doen dat ze de

niet zozeer de route naar het station problemen geeft, maar

fiets als goed vervoermiddel zien, gaan mensen daar naar han-

vooral de directe stationsomgeving. Omlopen vanaf de fiet-

delen. Denk aan Venz hagelslag. De fabrikant laat mensen een

senstalling, te hoge fietsenrekken, en dergelijke.’

slagzin afmaken: ik vind Venz hagelslag lekker want… Dan geef

Bert Zinn vult aan: ‘Wellicht kunnen regionale routes nog wel

je een argument waarom jíj hagelslag lekker vindt. De clou is

een plek krijgen in het vervolg van Beter Benutten. Je ziet in

dat als je later in de supermarkt loopt ergens in je achterhoofd

de praktijk dat de regionale routes vaak grotere plaatsen met

een stemmetje zegt: die hagelslag van Venz vond ik lekker,

elkaar verbinden, zoals het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nij-

want… En dan komt je eigen argument naar boven. Die tech-

megen. Daartussen liggen meestal nog kleinere kernen. Die

niek is goed toe te passen om fietsgedrag te stimuleren. Als je

tussenliggende kernen hebben soms moeite om de financie-

zoals in München mensen vraagt de mooiste foto in te sturen,

ring voor hun deel rond te krijgen. Mijn indruk is dat de rijks-

sturen ze wel hùn foto in en dat blijft ze bij.'

bijdrage die we een paar jaar geleden voor 16 routes hebben

‘In Zweden vroeg men daarom mensen om de ‘most ridiculous

gegeven daar bij heeft geholpen.’

car ride’ te melden. Een autorit die net zo goed met de fiets
had gekund. Dan trigger je mensen en zullen ze de volgende

Ik vind Venz hagelslag lekker want…

keer als ze met de auto naar de brievenbus op de hoek rijden

Ook zal er in het vervolg van Beter Benutten meer aandacht

extra nadenken. Gemeenten zouden nu alvast over dergelijke

zijn voor marketing en communicatie. Pierre van Veggel: ‘Maar

projecten kunnen nadenken.’

Kosten-batenanalyse vaak in het voordeel van de fiets
In de wetenschap dat fietsprojecten bij

Een MKBA gebruikt men om het ene

stap van auto en bus naar de fiets. Con-

kosten-batenanalyses meestal goed

plan tegen het andere af te wegen. Maar

clusie was dat de MKBA ook voor fietspro-

scoren, kan dit een hulpmiddel zijn om

soms is het ook nuttig om te kijken of

jecten goed bruikbaar is, al zijn er vraag-

dergelijke projecten in de schijnwerper

investeren in een project wel verstandig

tekens over bepaalde effecten. Dat betreft

te plaatsen. Maar verwacht er niet alles

is. En zeker voor fietsprojecten geldt dat

bijvoorbeeld de reistijdwaardering voor

van.

het kan helpen meer bewustwording

de fietser, of de vraag hoeveel de fietser

Bij een zogenaamde maatschappe-

te bewerkstelligen van de effecten van

bereid is te betalen voor een stallings-

lijke kosten-batenanalyse (MKBA) pro-

fietsmaatregelen en -infrastructuur. Een

plaats. Ook over de gezondheidseffecten

beert men de positieve en negatieve

MKBA heeft echter ook beperkingen. Je

weten we nog lang niet alles.

effecten van een project op de welvaart

kunt niet alles meenemen in zo’n bere-

Inmiddels past men de ontwikkelde ken-

van Nederland in te schatten. Niet alleen

kening. Zo zijn bijvoorbeeld politieke

getallen al wel toe in andere fietspro-

de financiële kosten en baten worden

effecten, draagvlak onder burgers of het

jecten, zoals de snelfietsroute Cuijk-Nij-

afgewogen, ook effecten als geluids-

effect op biodiversiteit niet in geld uit te

megen. Op de website www.mkba-infor-

overlast, natuur en gezondheid kunnen

drukken.

matie.nl is daar meer informatie over

meespelen. Overheden zetten de MKBA

Of een MKBA voor fietsprojecten zinvol

te vinden. ‘Ook voor het zoeken naar

steeds vaker in. Niet meer uitsluitend

is werd onlangs uitgezocht aan de hand

kosteneffectieve alternatieven voor inves-

voor grote infrastructurele projecten,

van drie praktijkcases. Berekend werd

teringen in weg of OV kan deze MKBA

maar ook voor de kleinere. In een aantal

wat het rendement is van een fietsbrug,

inzichten bieden’, aldus de initiatiefne-

grote gemeenten krijgt de MKBA steeds

van fietsparkeervoorziening bij stations

mers van de website (waaronder KpVV).

meer een verplicht karakter.

en meer in het algemeen van de over-
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Laaghangend fruit
Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft zorgelijk toenemen. Om te proberen het tij te keren, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu (ministerie I&M, gemeenten, stadsregio’s, provincies en waterschappen) afgesproken
dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een ‘Lokale aanpak
veilig fietsen’ moeten hebben vastgesteld.
Dat feit was, in ieder geval dit voorjaar, nog niet bij alle
gemeenten bekend, zo bleek uit de Fietsberaad enquête onder

TIP: Samenwerken biedt kansen de
uitvoering goedkoper te organiseren
Als een aantal gemeenten op regionaal niveau heldere kaders heeft vastgesteld voor gedragsmaatregelen, kan één gemeente de uitvoering voor alle
gemeenten doen.
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TIP: Lift mee met andere projecten en
budgetten van ruimtelijke ingrepen
Dat kunnen autoprojecten zijn, maar bijvoorbeeld ook
onderhoudsbudgetten. Zo behalen veel gemeenten
met weinig ‘fiets-gelabeld’ geld toch veel of snel
resultaat.
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fietsbeleidsmensen. Om daar verandering in te brengen, werd
onlangs het rapport ‘Fietsveiligheid Stand van zaken & best
practices Nederlandse gemeenten in 2012’ uitgebracht (dat
later gevolgd zal worden door een stappenplan). Met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen als inspiratiebron voor
gemeenten. En met tips hoe je zo (kosten)effectief mogelijk
resultaten boekt. Een paar voorbeelden uit het rapport
die laten zien dat er ook met beperkte middelen
mogelijkheden zijn.

TIP: Een goede probleem
analyse kan geld besparen
Wat is het probleem en hoe los je het op?
Soms kan een (goedkopere) gedragsmaatid
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TIP: Lift mee met andere
beleidsvelden
Bij gedragsmaatregelen kan men aansluiten bij
bestaande projecten en doelstellingen die op
dezelfde doelgroep gericht zijn. Bijvoorbeeld bij
projecten die zijn gericht op gezondheid.
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Fietsbeleidsmedewerkers hebben een
belangrijke rol bij het opzetten van een
gladheidsbestrijdingsplan.
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Beleidsmedewerkers verkeer aan zet:

Gladheidsbestrijding
begint al in de zomer
Karin Broer
De langdurige winter die we achter de rug hebben maakte

Sneeuw is een kwestie van schuiven, dan borstelen en dan

weer eens duidelijk dat sneeuw en ijzel onze mobiliteit danig

sproeien. Of alles tegelijk, zoals met een nieuwe combinatie

in de wielen kunnen rijden. En hoewel de zomer voor de

mogelijk is.

deur staat, is juist nu de tijd om de voorbereidingen voor

In ieder geval moet je op tijd gaan strooien of pekelen, ont-

de komende winter in gang te zetten. Zeker als het gaat om

dekte Meteo Consult na een analyse van de gegevens van

de fietser, want daar zijn nieuwe ontwikkelingen te melden.

meetpunten waar de temperatuur op fietspaden wordt

Zo hebben we ondertussen geleerd dat een systematische

gemeten. Die ligt vaak 1 à 2 graden lager dan het wegdek

aanpak vruchten afwerpt. De inbreng van de beleidsmede-

ernaast.

werker verkeer en vervoer is daarbij onmisbaar. Want effec-

Verder experimenteren verschillende bedrijven met ver-

tieve gladheidsbestrijding begint met het aanwijzen van een

warmde fietspaden. De eerste resultaten zijn veelbelovend,

samenhangend netwerk van fietsroutes waar de gladheids-

maar toepassing op grote schaal is pas ver in de toekomst te

bestrijding als eerste ter hand moet worden genomen. In

verwachten. Voor het eerst is afgelopen winter serieus werk

Eindhoven gaat men al een stap verder. Het Fietsberaad heeft

gemaakt van de voorlichting aan fietsers. Zaandam had de

een stappenplan uitgebracht waarmee een gladheidsbestrij-

primeur van een door het Fietsberaad ontwikkelde website

dingsplan is op te zetten.

waar fietsers konden melden waar het glad is en Almere liet

Belangrijk is ook welk materieel onder welke omstandig-

aan fietsers zien welke fietsroutes in ieder geval gestrooid

heden het meeste effect sorteert. IJzel vraagt een andere

werden.

aanpak dan sneeuw. Bij ijzel is - preventief - strooien nog
altijd de meest toegepaste methode, hoewel dat op fietspaden minder effect heeft dan op autowegen waar autobanden zorgen voor het mengen van zout en ijs. Vandaar dat
Im p res s ie va n

Heerhugowaard is overgestapt op pekelwater in plaats van
droog zout. Men is tot nu toe tevreden over het resultaat. In
Eindhoven probeerde men het ook, maar daar is men wat
minder enthousiast.

Esther Mosselman

Fietsberaad introduceert
S TAPPENPL A N
voor effectievere
gladheidsbestrijding
De gladheidsbestrijding voor fietsers is de laatste
jaren al flink verbeterd, maar het moet en kan nog

Otto van Boggelen, coördinator van het Fietsberaad: ‘Dat stap-

beter. Een stappenplan van het Fietsberaad geeft aan-

penplan hebben we gemaakt omdat in veel gemeenten in de

wijzingen voor goede beleidsmatige aanpak waarbij

bestaande gladheidsbestrijdingsplannen geen samenhangend

de inbreng van beleidsmedewerkers verkeer en ver-

netwerk voor de fietser is aangewezen waarop gladheid wordt

voer essentieel is.

bestreden.’ De bestaande publicaties van het CROW bevatten
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ook niet de aanbeveling een dergelijk netwerk aan te wijzen.

binatie van een gestrooid hoofdroutenetwerk (voor auto’s) en

Van Boggelen: ‘In oude publicaties gaat het over een netwerk

gestrooide fietspaden levert vaak een gebrekkig netwerk op

van hoofdwegen met aanvullend vrijliggende fietspaden. Maar

voor fietsers, met ontbrekende schakels en scheve prioriteiten.

dat is wat anders dan een samenhangend netwerk voor de fiet-

Van Boggelen: ‘Neem een weg met een fietsstrook. De rij-

sers aanwijzen. Je moet vanuit de fietser kijken welke bestem-

baan hoort bij het hoofdroutenet en wordt volgens de normen

mingen bereikbaar moeten blijven en hoe hij daar komt.’

binnen twee uur sneeuwvrij gemaakt, maar met een beetje

Gladheidsbestrijding is van huis uit een pure uitvoerings-

pech komt de sneeuw op de fietsstrook terecht. Daar hebben

kwestie, meestal ondergebracht bij de afdeling beheer open-

fietsers dus alleen maar last van. Door de weg expliciet op te

bare ruimte. Het Fietsberaad adviseert dat de beleidsmede-

nemen in het gladheidsbestrijdingsnetwerk voor fietsers, is

werker verkeer en vervoer zich meer met de beleidsmatige

duidelijk dat ook de fietsstrook schoon moet worden gemaakt.’

kant van de gladheidsbestrijding gaat bezighouden. Bij de
beleidsmatige afweging tussen routes en modaliteiten mag de

Ontbrekende schakels

verkeerskundige inbreng niet ontbreken, aldus het stappen-

Uit een verkennend onderzoek in Gouda, maar ook uit de erva-

plan.

ringen met het klachtenmeldpunt in Zaanstad, de strooirou-

Het Fietsberaad stelt voor om in het gemeentelijke gladheids-

teplanner van Almere, en de ervaringen van plaatselijke afde-

bestrijdingsplan een apart hoofdstuk aan de fiets te wijden.

lingen van de Fietsersbond, blijkt dat er in veel gemeenten

Van Boggelen: ‘Daardoor kun je als gemeente duidelijker een

schakels ontbreken in het te strooien netwerk. Op de web-

afweging maken: je kunt aangeven aan welke modaliteiten je

site gladdefietsroutes.nl zijn de ontbrekende schakels letter-

prioriteit geeft en wat het netwerk is dat wordt schoonhouden.

lijk terug te zien in klachtenaantallen. Soms is de oorzaak een-

Nu wordt vaak gezegd: die fietsroute er ook nog bij, dat kan

voudig. In Gouda bleken delen van het netwerk niet gestrooid

niet, dat gaat te veel geld kosten. Maar als je in het gladheids-

omdat een aantal paaltjes niet werd verwijderd.

bestrijdingsplan aangeeft wat je wil en wat de eisen voor het
fietsnetwerk zijn, dan maak je helderder beleidskeuzes. Dan

Het inzicht dat het bij gladheidsbestrijding voor fietsers gaat

weet een burger ook waar hij aan toe is.’

om het strooien van een netwerk in plaats van geïsoleerde
fietspaden is overigens in sommige gemeenten wel doorge-

Sommige gemeenten, zoals Eindhoven, Utrecht en Helle-

drongen. Gladheidscoördinator Ruud Jacobs van de gemeente

voetsluis, geven duidelijk aan welk fietsnetwerk men schoon-

Eindhoven: ‘Dat is een omslag die we al even geleden hebben

houdt, maar in andere gemeenten is dat anders. Daar staat

gemaakt, ook voor wegen trouwens. Mensen gaan van A

in gladheidsbestrijdingsplannen wel aangegeven welke

naar B, van een herkomst naar bestemming, het zijn geen

routes de strooiwagens voor de fietspaden volgen, maar die

losse straten. Alle middelbare scholen zitten in het strooipro-

routes vormen geen samenhangend fietsnetwerk. Een com-

gramma. Rond basisscholen deden we nooit zoveel, want die

In Utrecht zorgde een amendement van de gemeenteraad ervoor
dat er 70.000 euro beschikbaar kwam om fietspaden te borstelen. (foto: Schuitemaker)

Fabrikant Aebi Schmidt werkt aan een machine (de Nido
Velocity) die sneeuwploegen, borstelen en zoutsproeien
combineert in één gang.
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Essentieel is de netwerkbenadering. Het gaat
bij de gladheidsbestrijding niet om fietspaden
strooien, maar om netwerken begaanbaar
maken.

zitten vaak verstopt in een woonwijk. Maar ook dat is veran-

hoofdroute voor het langzaam verkeer worden tegelijkertijd

derd, want je wilt geen moeders met kleine kinderen zien uit-

aangepakt. In geval van heftige sneeuwval wordt er een klei-

glijden.’

nere hoofdroute aangewezen.’
In Eindhoven, waar men in principe het hele primaire fiets-

A-netwerk

netwerk en het grootste deel van het secundaire fietsnetwerk

De ervaringen van de afgelopen vier winters laten zien dat met

strooit, is men voorzichtig met het instellen van een prioritair

name sneeuw voor veel problemen zorgt. Sneeuwruimen kost

netwerk. Jacobs: ‘Binnenkort gaan we met de afdeling verkeer

veel meer tijd. Om in dit soort omstandigheden toch zo effec-

en openbare ruimte rond de tafel, en dan gaan we ook hier

tief mogelijk te werk te gaan, beveelt het Fietsberaad aan om

naar kijken. Op zich is het wel een goed idee. Je zou kunnen

een ‘netwerk met hoge prioriteit’ aan te wijzen voor de fiets,

zeggen: we doen in eerste instantie het primaire fietsnetwerk

een netwerk dat in extreme omstandigheden als eerste wordt

(zoals dat in beleidsnota’s staat), maar ik ben bang dat er dan

schoongemaakt, ongeveer een derde van het gehele netwerk.

problemen gaan ontstaan op de rest van het netwerk. Dat

In Hellevoetsluis, heeft men een hoofdnet voor het autoverkeer

wordt dan onbegaanbaar. Je voorkomt ook discussies over

en een ‘hoofdnet voor het langzaam verkeer’ aangewezen.

locaties waar wel veel mensen komen, maar die niet zijn opge-

Gladheidscoördinator Paul Klumpers: ‘Dit is de eerste aanvals-

nomen in het primaire netwerk. Ik kan me goed voorstellen dat

route voor we verder gaan. De middelbare scholen zitten bij

we daar met andere partijen als de Fietsersbond of het Fiets-

elkaar in Hellevoetsluis dus daar hebben we een hoofdroute

beraad nog eens van gedachten over wisselen.’

naartoe gemaakt. De hoofdroute voor het autoverkeer en de

Communicatie
Strooirouteplanner in Almere
De gemeente Almere deed deze winter voor het eerst ervaring
op met een strooirouteplanner op haar website. Een weggebruiker kan start- en eindpunt invullen, plus de vervoerswijze en
dan wordt op de kaart een route zichtbaar langs zo veel mogelijk
gestrooide wegen en paden.
Technisch nog niet volmaakt, maar de eerste ervaringen zijn positief, vindt Harry Fransen, projectleider stadsreiniging in Almere.
Zo’n 4000 mensen maakten er gebruik van.
Fransen: ‘Een weggebruiker kan in een oogopslag zien wat er wel
en wat er niet gestrooid wordt op de af te leggen route.’
De routeplanner geeft de gemeente ook extra informatie: de
gemeente ziet welke routes de weggebruiker zoekt en kan die

Een volgende stap zou zijn om van de strooirouteplanner

informatie weer verwerken. Fransen: ‘Er is gebleken dat veel fiet-

een echte navigatieapp te maken, een soort ‘sneeuw-

sers gebruik maken van bepaalde stukken fietspaden die niet

tomtom’. Fransen: ‘Indien dit technisch allemaal mogelijk

in de strooiroute waren opgenomen. Die gaan we nu dus in het

is en het is niet te duur, dan gaan wij zeker kijken naar de

strooiplan opnemen.’

mogelijkheden.’
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Een van de gemeenten die bekend staan om hun goede
gladheidsbestrijding is Eindhoven. De gemeente valt
op door een ver doorgevoerde systematiek en de keuze
voor kwaliteit.

Het geheim van Eindhoven:

100 procent betrouwbaar materieel
en ver doorgevoerde systematiek
‘Fietsers hebben we hoog in het vaandel’, zegt Ruud Jacobs,

Als je het materieel door de aannemer laat aanschaffen, zal hij

de gladheidscoördinator van de gemeente. Niet alleen omdat

de investering willen terugverdienen binnen de looptijd van

fietsers kwetsbaar zijn als ze vallen maar ook om een andere

een contract. Dat is meestal 2 tot 5 jaar, terwijl het materieel 10

reden: ‘Hoe beter we de fietser faciliteren hoe minder voer-

tot 15 jaar mee gaat. Daarnaast is de kans groot dat een aan-

tuigen we in de stad hebben. Zo staat de stad niet meteen vol-

nemer het materieel ook voor andere klanten gaat gebruiken,

ledig vast staat bij een sneeuwbui.’

met alle risico’s op storingen en schade. Nu weten we zeker

Het hele primaire en zeer groot deel van het secundaire fiets-

dat we als eerste in de rij staan.’

netwerk van Eindhoven wordt behandeld. Jacobs: ‘Een fietser

Het besluit om wel of niet te gaan strooien neemt Jacobs of

weet niet of hij op een primair of een secundair fietspad rijdt.

een van zijn collega’s op basis van de regionale gladheidver-

We proberen soms wel te sturen. We hebben langs de Dommel
bijvoorbeeld een prachtig fietspad, maar het is niet verlicht
en heeft een brug met beperkte draagkracht. 100 meter ten
noorden daarvan ligt een alternatief fietspad. Dus we hebben

Ruud Jacobs:
"Eindhoven schaft
zelf het materieel
aan. We willen 100%
betrouwbaar materiaal.
En zo weten we zeker
dat we als eerste aan de
beurt zijn."

besloten om dat fietspad langs de Dommel niet te strooien.’
Twintig aannemers zijn betrokken bij de uitvoering van de
gladheidsbestrijding. De voertuigen en chauffeurs worden
ingehuurd van de aannemers, het strooi-, schuif- en borstelmaterieel is eigendom van de gemeente. Dat is een bewuste
keuze. Jacobs: ‘Wij willen 100 procent betrouwbaar materieel.
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De Hovenring en andere bruggen
wachting van Meteo Consult. Meteorologen van dit weerbureau geven 24 uur per dag advies op basis van weermodellen
en de gegevens uit de gladheidmeldsystemen (GMS) in het
Eindhovense wegdek. Eindhoven heeft op drie plekken zo’n

Ontwerp voor een strooivrije
brug?

GMS, op één locatie uitgebreid met een temperatuursensor in

De Hovenring in Eindhoven, de gezichtsbepalende in de lucht

het fietspad. Daarnaast heeft de nieuwe Hovenring een GMS.

hangende fietsrotondebrug, is qua gladheidsbestrijding een

Een volledig GMS (sensor plus bijbehorende meetpaal) kost

geval apart. Een stalen object condenseert nu eenmaal meer,

ongeveer 15.000 euro. Jacobs: ‘Het voordeel van een glad-

wat betekent dat het wegdek vaker nat is. Gladheidscoör-

heidmeldsysteem is dat je minder vaak onnodig op weg gaat.

dinator Ruud Jacobs: ‘De brug kan ’s nachts al gauw 2 tot 3

Waar je vroeger nog wel eens dacht ‘laten we voor de zeker-

graden onder de luchttemperatuur komen, waardoor we vanaf

heid maar wel gaan’, heb je nu meer houvast. Zo verdient het

de eerste nachtvorsten in oktober te maken hebben met con-

systeem zichzelf terug. Ook is de kans dat je verrast wordt

densatiegladheid.’ Jacobs heeft ‘geëist’ dat de brug een glad-

'We hebben
scenario's voor
rijbanen, voor
fietspaden en
voor gebakken
klinkerwegen.'

door het weer een stuk kleiner

heidmeldsysteem kreeg. ‘Van tevoren wisten we al dat we

geworden.’

vaker moesten uitrukken, maar het loopt wel in de papieren.’
Na de winter gaat de gemeente inventariseren wat het effect is

De gemeente werkt nauw samen

van al dat zout op het staal.

met Rijkswaterstaat, de provincie

Johan Büdgen, senior ontwerper bij ipv Delft, het architecten-

en de omliggende gemeenten.

bureau dat de Hovenring ontwierp, denkt dat het allemaal niet

Men houdt elkaar, via een interne

zo’n probleem is. ‘We ontwerpen wel meer stalen bruggen.’

webapplicatie, op de hoogte als het

Hij vertelt dat in het programma van eisen van fietsbruggen

besluit valt te gaan strooien. Die

zelden iets is opgenomen over gladheidsbestrijding. ‘Het

webapplicatie wordt ook gebruikt

wegdek moet een bepaalde norm van stroefheid halen, zoiets

om de aannemers op te roepen.

staat er wel in, maar veel meer niet. Vorig jaar hebben we wel

Eindhoven werkt met een groot

vrij serieus gekeken naar verwarming in een fietsbrug in Heer-

aantal scenario’s waardoor met ‘een druk op de knop’ in allerlei

hugowaard.’ Uiteindelijk is dat niet verder onderzocht omdat

omstandigheden de juiste actie wordt genomen. Jacobs:

het toch noodzakelijk was dat voertuigen voor de gladheidsbe-

‘We hebben bijvoorbeeld scenario’s voor rijbanen, voor fiets-

strijding over deze brug moesten rijden.

paden, voor gebakken klinkerwegen. We hebben een apart

Een andere oplossing is een sproei-installatie met pekelwater.

scenario voor bruggen en viaducten. De wegen met gebakken

De provincie Overijssel heeft een dergelijk systeem toegepast

klinkers hebben we ondergebracht in twee routes. Voor fiets-

in de stalen brug over de N764 bij Kampen. In de brug zit een

padstrooiers hebben we een aparte loods, we zetten die vol

sensor, bij bepaalde temperaturen gaat de sproei-installatie

geladen binnen, zodat de aannemers meteen kunnen aan-

automatisch aan.

pikken en wegrijden, dat scheelt weer tijd.’

Ontwerper Büdgen van ipv Delft wil graag nadenken over
andere innovatieve oplossingen. ‘Zijn er overheden die hier

Met de afdeling verkeer en openbare ruimte is een aantal keer

iets mee willen? Wij gaan graag de uitdaging aan om een

per jaar contact. Jacobs: ‘Dat gaat met name over nieuwe

strooivrije brug te ontwerpen.’

infra. Wij maken duidelijk dat je met de gladheidsbestrijding
rekening moet houden. Als je daarop ontwerpt, profiteert ook
de fietser. Een hoge middengeleider bij een rotonde kan een
obstakel zijn voor een strooiwagen, maar voor een fietser kan
het ook vervelend zijn. Hij kan er met een trapper tegenaan
rijden.’
De afgelopen winter was opnieuw een drukke en dure winter.
Met meer dan 45 strooirondes overschreed de gladheidsbestrijding ruim de begrote 20. Binnenkort gaat Jacobs evalueren met alle betrokkenen en daar zullen tal van zaken aan bod
komen. ‘Naar aanleiding van de sneeuw in Noord-Frankrijk
en in Engeland, meteorologisch gezien toch onze buren, gaan
we nadenken over of er een soort noodplan moet liggen voor
het geval er een halve meter sneeuw valt. Wat ga je dan doen?
Dan kan je de borstels echt wel in de garage laten liggen.’
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Sproeien met pekelwater?

√

Ja

Gemeente Heerhugowaard - Hans Schouten, coördinator faciliteiten

‘2009-2010 was de winter met het zouttekort. In januari

houden, het zijn zulke grote volumes. Als de eerste

2010 zijn we begonnen met sproeien op eigen terrein en

actie start, hebben wij 240 kuub pekelwater klaar staan.

het resultaat was eigenlijk verbluffend. Toen hebben we

Wij gebruiken nu per preventieve ronde 25 kuub pekel-

een wagentje ingezet op fietspaden. De reactie van de

water.’

chauffeur was voor mij doorslaggevend. Hij merkte dat

√

het veel beter werkte.

Volgens Schouten werkt sproeien ook bij lagere tempe-

Het jaar daarop moesten we eigenlijk nieuw materieel

raturen.

kopen want de oude strooiers waren afgeschreven. De

‘Zout is de werkzame stof, en zout werkt minder goed

vraag was: gaan we weer strooiers kopen of stappen

bij lagere temperaturen, dat is zo. Maar het maakt niet

we over? We hebben toen aan de politiek gevraagd nog

uit of je sproeit of strooit. We hebben gesproeid bij –15

een jaar te mogen testen. In 2011 zijn we helemaal over-

en dat ging best. Je moet het zelf maar eens proberen:

gestapt op sproeien. Dat was een investering van 2 ton.

gooi zout op een tegelpad, en laat zout in een gieter

Vergeleken met het verleden besparen we 50 procent

met water oplossen en ga sproeien. Dat is een test die

zout. Dit is zeker een milieuvoordeel, daar wordt erg

iedereen kan doen.

weinig bij stilgestaan in Nederland, vind ik. Of het ook

Sinds we begonnen, hebben we eigenlijk alle weer-

goedkoper is, is een lastige vraag. Ik zeg goedkoper, dat

profielen gehad. Ik zeg tegen andere gemeenten: pro-

zit vooral in de tijdwinst van onderhoud.

beer het eens uit. Ik begrijp het als andere gemeenten

Nadeel is de logistiek. We maken het zelf, en het is

denken ‘ik ga geen water sproeien’, maar het werkt

lastig te berekenen hoeveel voorraad je aan moet

gewoon.’

Nee

Gemeente Eindhoven - Ruud Jacobs, beheer openbare ruimte

‘We hebben twee strooimachines voor fietspaden in

minder zout op de weg kunt aanbrengen. Daarnaast zijn

gebruik waarmee een zoutoplossing op de weg kan

de sproeisystemen onderhoudsgevoelig (sproei-noz-

worden aangebracht. De ene is een strooimachine waar

zles kunnen verstopt raken). Ik heb geen mening over

een extra sproeibalk op is gemonteerd. De andere is

gemeenten die het wel doen, maar neig bij de huidige

een strooimachine waarbij er een vloeistofzak is gemon-

stand van de techniek toch naar strooien met zout. Ja,

teerd, deze werkt met een strooischotel in plaats van

ik weet dat het in Heerhugowaard heel goed werkt. Mis-

een sproeibalk. Met beide kan worden gepekeld. We

schien zijn onze gemeenten moeilijk te vergelijken.’

hebben ze nu twee winters uitgeprobeerd, maar we zijn
er niet zo enthousiast over.

In de nieuwe CROW-publicatie over gladheidsbestrij-

Preventief werkt het wel, maar bij sneeuw en lagere

ding op fietspaden wordt sproeien met pekelwater aan-

temperaturen is het minder effectief, met name bij

bevolen voor temperaturen tot -6 °C.

tegelfietspaden. Dat komt waarschijnlijk doordat je
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Zaanstad: gladdefietsroutes.nl
Op de website gladdefietsroutes.nl kunnen fietsers aangeven
welke locaties glad zijn, en waar ze eventueel zijn gevallen.
Deze winter had Zaanstad de primeur van deze door het Fietsberaad ontwikkelde de website. Het doel is de gladheidsbestrijding te verbeteren.
In totaal zijn er zo’n 280 meldingen binnengekomen. Opvallend
is dat er diverse straten zijn waar meerdere meldingen over
zijn. Zo springt de A.G. Verbeekstraat er meteen uit. In veel
gevallen zijn dit stukjes straat of fietspad die niet in het strooinetwerk zijn opgenomen. Ook een aantal plekken rond basisscholen valt op. Het idee achter de website is dat gemeenten
zo snel kunnen zien welke knelpunten fietsers ervaren.
Gemeenten kunnen hierop adequaat reageren en acties via

Op de kaart van gladdefietsroutes.nl is duidelijk te
zien waar (volgens de burgers) een schakel mist in het
gladheidsbestrijdingsnetwerk.

Twitter en andere communicatiekanalen naar buiten brengen.

Deze winter minder slachtoffers
Minder fietsers hebben zich deze winter moeten laten behan-

borstelen op fietspaden niets nieuws was. Maar er zijn nog

delen op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis dan

steeds overheden voor wie de gladheidsbestrijding op fiets-

eerdere jaren. Het waren er nu in de sneeuwperiode 425 per

routes minder prioriteit heeft en die dan ook roepen dat er

week tegen 1400 fietsers per week in de sneeuwperiodes van

bezwaren zijn tegen borstelen. Mijn beeld is, maar ik heb het

2009-2010. Onder voetgangers waren er juist meer slachtof-

niet zo uitgebreid onderzocht zoals in 2010, dat de extremen

fers. Dat blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid.

minder groot zijn geworden. We zien weinig terugval, behalve

Wegbeheerders hebben veel geleerd, vindt Theo Zeegers van

misschien in Den Haag.’

de Fietsersbond. ‘De hoofdboodschap is dat je sneeuw anders
te lijf moet gaan dan gladheid door ijzel of bevriezing. Theore-

Terugval?

tisch was dat wel bekend, ook door CROW-publicaties, maar de

In januari zorgde 20 centimeter sneeuw voor problemen op

praktijk was anders. Nu zit dat veel meer tussen de oren, tot op

de fietspaden in Den Haag. Volgens Daan Goedhart van de

het niveau van raadsleden’, zegt hij verwijzend naar het voor-

Haagse Fietsersbond had dit deels te maken met het ont-

beeld van Utrecht waar een amendement van de gemeente-

breken van goede routekaarten voor de mensen die met de

raad er voor zorgde dat er 70.000 euro beschikbaar kwam om

borstelwagens op pad moesten, deels met materieel dat defect

fietspaden te borstelen.

raakte.’ Een woordvoerder van de gemeente ontkent dit. ‘Nee,

Wel blijven de verschillen tussen wegbeheerders groot, vindt

we hebben geen steken laten vallen. We hebben ons uiterste

Zeegers. ‘Er zijn wegbeheerders waar de aanbeveling te gaan

best gedaan om de hoofdwegen en het netwerk van de hoofdfietspaden sneeuwvrij te maken. Vanwege de aanhoudende
vorst veranderde de sneeuw in ijs, dus was dat niet zomaar
weg. We hebben hiervoor veel extra mensen ingezet.’ Inmiddels heeft de gemeente besloten 7 extra borstelwagens aan te
schaffen, in totaal heeft Den Haag er dan 13.
Lof
De gemeente Utrecht kreeg in de winter 2009-2010 heel veel
klachten. Nu was er vooral lof. Dat komt volgens Philip ter
Laak van de gemeente grotendeels door het nieuwe materieel
en de mogelijkheid om meer borstelwagens in te zetten. De
gemeente deed vorig jaar een nieuwe aanbesteding. ‘De aannemers hebben nieuw materieel aangeschaft en net als met
een nieuwe grasmaaier werkt dat beter.’
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Fietspaden vaak
kouder dan het wegdek
Fietspaden zijn gevoeliger voor gladheid dan de reguliere weg.
Die conclusie trekt Meteo Consult op basis van twee winters
ervaringen met gladheidmeldsystemen op fietspaden.

Mark Alblas
van Meteo Consult:
'Binnenkort komt er een

De temperatuur van een wegdek of fietspad wordt bepaald

fietspadgladheidsverwachting.'

door instraling en uitstraling. De zon warmt het wegdek
overdag op, en ‘s nachts straalt het wegdek weer uit. ‘Daarin
verschilt een reguliere weg niet van een fietspad’, zegt Mark

reau uit Wageningen bekeken of het mogelijk is een speciale

Alblas, accountmanager verkeer bij Meteo Consult. ‘Maar de

‘fietspadgladheidverwachting’ te maken. Binnenkort zal dat

ondergrond van een fietspad is anders, een fietspad heeft

naar verwachting als product beschikbaar zijn.

een veel dunner funderingspakket, vaak niet meer dan een
dun zandbed.’ Dat betekent dat een fietspad sneller afkoelt en

Dat een fietspad sneller koud wordt dan de rijbaan, betekent

de ingestraalde warmte minder vasthoudt. Daarnaast spelen

dat een fietspad in sommige gevallen wel glad is en de weg

andere eigenschappen een bescheiden rol, zoals de kleur van

niet. Alblas laat verschillende grafieken zien: ‘Kijk, dit is bij-

fietspaden en de omgeving (ligt het fietspad bijvoorbeeld vaak

voorbeeld een fietspad in de gemeente Súdwest-Fryslân. Om

in de schaduw).

7.00 uur zie je de temperatuur op het fietspad onder nul gaan,

Vorig jaar bekeek Meteo Consult de gegevens van zeven gladheidmeldsystemen (GMS) op fietspaden. Daaruit bleek dat
fietspaden vaak 1 à 2 graden kouder zijn dan het wegdek van
de rijbaan. Het wegdek van fietspaden zakt bovendien sneller
onder het vriespunt dan de reguliere weg en blijft langer onder
het vriespunt. De ervaringen van afgelopen winter met nu in
totaal 12 meetpunten ondersteunen die conclusies, maar het
is ook duidelijk dat er veel verschil is tussen de verschillende
soorten fietspaden. Fietspaden zijn niet altíjd kouder.
Meteo Consult, dat ongeveer 70 procent van de gemeenten als
klant heeft, maakt regionale gladheidsverwachtingen, waarbij
onderscheid wordt gemaakt naar wegdek en brugdek. De afgelopen maanden heeft de onderzoeksafdeling van het weerbu-

52

Fietsverkeer 32

dossier

Gladheid

Fietsstroken:

lastig dilemma
De afgelopen jaren heeft de gemeente Eindhoven de ongeveer 50 à 60 kilometer fietsstroken apart schoongemaakt. Eerst
ging er een wagen met een sneeuwschuiver de hoofdrijbaan
langs en daarna deed een tractor met sneeuwborstel de fietsstrook. Dat werkte heel goed maar toch wordt deze aanpak
waarschijnlijk gewijzigd. Gladheidscoördinator Ruud Jacobs:
‘Afgelopen jaar hebben we een aantal klachten gekregen van
bewoners die steentjes tegen hun auto’s of voorgevels kregen.
Daarom gaan we volgende winter de fietsstrook toch schuiven.
Het resultaat zal mogelijk minder zijn, maar we verwachten dat
we door de combinatie van strooien en ruimen toch ook een
goed berijdbare fietsstrook kunnen opleveren.’
Utrecht neemt geen aparte maatregelen voor de fietsstroken.
Philip ter Laak van de gemeente Utrecht: ‘Die enkele dagen dat
het sneeuwt moeten alle weggebruikers zich aanpassen aan de

schuiven op doorgaande hoofdwegen met fietsstroken aan-

situatie. Voor fietsers betekent dit dat ze soms een stukje op de

gepast. Sneeuw wordt daar waar mogelijk naar de midden-

hoofdrijbaan moeten fietsen of een stukje lopen.’

berm geschoven, de borstelwagens nemen de stroken onder

Den Haag heeft juist deze winter de methode van sneeuw-

handen.

maar op het wegdek is niks aan de hand. Uit de meetgegevens

wordt ‘s nachts op een windstille heldere nacht met een infrarood-

van de GMS zie je dat het vaker voorkomt dat het fietspad

camera uitgevoerd. Maar dat er wel gestrooid wordt op het fietsnet

onder het vriespunt komt en het reguliere wegdek niet.’

en niet op het reguliere net heeft de gladheidscoördinator van

De meeste gemeenten plaatsen een GMS op de koudste

Hellevoetsluis, Paul Klumpers nog niet meegemaakt: ‘In de prak-

locatie van het wegdek en zetten dan ook een sensor in het

tijk wordt het fietspad wel eerder koud, maar de rijbaan volgt kort

naast gelegen fietspad. De gemeente Hellevoetsluis is een

daarna, tot op heden loopt de gladheidsbestrijding gelijk op.’

van de eerste gemeenten die echt op zoek is gegaan naar de
koudste plek in het te strooien fietsnetwerk. Deze koudemeting
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Nieuwe CROW-handleiding
Een speciale handleiding ‘Gladheidsbestrijding op fietspaden en in voetgangersgebieden’ die het CROW binnenkort publiceert zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kennis van wegbeheerders. In de handleiding komen de mogelijkheden van sproeien met pekelwater aan bod. Dat werkt beter op fietspaden, maar
is niet bij alle temperaturen effectief (tot -6 °C). Ook de ontdekking van Meteo Consult dat fietspaden vaak kouder zijn dan het reguliere wegdek krijgt veel aandacht.
Om wegbeheerders nog meer van dienst te zijn gaat de handleiding vergezeld van
een schematische beslisboom.

Verwarmde fietspaden
Een verwarmd wegdek lijkt een uitkomst, zeker als je
de warmte uit de bodem kunt halen. Kansen liggen er,
vooral als er meegelift kan worden met warmte-koudeopslagsystemen bij gebouwen.
Het ‘verwarmde’ fietspad dat nooit gestrooid hoeft te worden,
kreeg al veel publiciteit. Het idee van ingenieursbureau Tauw
was onderdeel van een inzending voor een prijsvraag. ‘Blijkbaar spreekt het tot de verbeelding’, zegt Harry de Brauw van
Tauw. Het idee is vergelijkbaar met warmte-koudeopslagoplossingen (WKO) voor gebouwen. Warmte uit de bodem wordt

bij renovatie vervangen, de funderingslaag met buizen blijft

opgepompt, dat verwarmt een leidingensysteem onder het

dan liggen.’ Verschillende wegbeheerders hebben interesse

wegdek. In de zomer wordt de warmte teruggegeven aan de

getoond, maar tot concrete projecten heeft het nog niet geleid.

bodem. Voor een dergelijk systeem is een vergunning nodig.

Ook bij Heijmans onderzoekt men deze oplossing. Zo heeft men

Er moet een pomp worden aangelegd en er moeten bronnen

een studie gemaakt voor het ijsvrij houden van een landings-

worden geslagen, bij fietspaden naar schatting om de kilo-

baan van Schiphol. Stefan Daamen, woordvoerder van Heij-

meter. Naar aanleiding van alle enthousiaste reacties maakte

mans. ‘Onze conclusie was toen dat als het puur gaat om ijsvrij

Tauw een opstelling op eigen terrein die de hele winter een

houden, dit een te kostbare oplossing is.’ Kosten zitten vooral in

stukje bedrijfsterrein sneeuw- en ijsvrij heeft gehouden. Het

het slaan van de bronnen.

systeem kan in principe worden toegepast op bestaande fiets-

Zowel Tauw als Heijmans zien vooral kansen als er een com-

paden. De Brauw: ‘Bij asfalt komen de buizen in de funde-

binatie kan worden gemaakt met de WKO-systemen van

ring te liggen, daarop komt een deklaag. Deze deklaag wordt

gebouwen. 90 procent van deze WKO-systemen heeft namelijk
een disbalans. Op jaarbasis dient evenveel koude als warmte
verbruikt te worden, maar veel gebouwen voldoen hier niet
aan. Door grote glazen gevels waar veel zon doorheen schijnt
in combinatie met goede isolatie hebben zij op jaarbasis meer
behoefte aan koude dan aan warmte. Door deze WKO’s te combineren met een fietspad kan dat voor beide partijen winst opleveren. De overtollige warmte kan dan gebruikt worden voor het
vorstvrij houden van het fietspad: een win-winsituatie.
Toch zal het wat voeten in aarde hebben, weet Daamen.
‘De eigenaar van de fietspaden is een andere partij dan de
beheerder van de gebouwen. Dus dat is juridisch en organisatorisch een hobbel.’
Heijmans is verder bezig met het ontwikkelen van een speciale
verf voor asfalt die visueel aangeeft dat het wegdek glad is. De
voorbereidingen voor een experiment zijn gestart.

Heijmans werkt aan verf die aangeeft wanneer het glad is.

54

Fietsverkeer 32

dossier

KO ST E N GL A D H E ID S B E ST R IJDING
Den Haag:
Op ongeveer 700 kilometer hoofdrijbaan en 600 kilometer fietspad wordt in
Den Haag gladheid bestreden. Een strooironde kost ongeveer 31.500 euro. Deze
kosten komen bovenop de vaste lasten voor de paraatheid van personeel en het
materieel van ruim 6 ton.

Eindhoven:
In totaal wordt in Eindhoven ongeveer 1000 kilometer wegen en 600 kilometer
fietspaden gestrooid. Kosten per strooironde: 20.000 euro. Het jaarbudget voor
de uitvoering bedraagt iets meer dan 500.000 euro. De kosten voor vervanging
van het strooimaterieel en de uren van het interne personeel (5 coördinatoren en
5 assistenten) zijn hierin niet opgenomen. De laatste jaren is het jaarbudget door
de vele strooiacties een aantal keren overschreden.

Utrecht:
Voor het strooien van ongeveer 1100 kilometer wegdek (auto en fiets) is ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar. De gemeente heeft geen eigen materieel. Ook
de uitvoering is uitbesteed.

Niet op de fiets vanwege de gladheid?
Hoeveel mensen alleen vanwege de gladheid de fiets
laten staan, is niet bekend. Wel is bekend dat bij sneeuw
4 procent minder verplaatsingen per fiets geregistreerd
worden dan onder droge omstandigheden. Maar dan
is het vaak ook kouder, en dat zal natuurlijk ook een rol
spelen. Zo is ook bekend dat bij temperaturen onder nul
er 7,7 procent minder verplaatsingen per fiets zijn dan bij
temperaturen tussen de 0 en 10 °C. Gedurende de wintermaanden wordt er sowieso 15 procent minder verplaatsingen per fiets gemaakt dan in de lente. Fietsers
stappen dan over op het OV. Bij sneeuw gaan fietsers
ook vaak lopen of stappen ze in de auto.
De cijfers komen uit een onderzoek van de Universiteit
van Amsterdam (Fietsen door weer en wind: een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik.
Tijdschrift voor vervoerwetenschap, 2012, nummer 4.)
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Myriam Corzilius is de drijvende kracht achter het
Amsterdam Fietsmuseum
dat onlangs werd geopend
in de Oosterkerk (www.
amsterdamfietsmuseum.
nl). De tentoonstelling ‘Allemaal, allemaal op de fiets’
is daar nog te zien tot 28
juni 2013. Met onder andere
een aantal bijzondere
fietsen, foto’s en video’s
van de fietscultuur, een kinderworkshop 'Plak en Pimp
je fiets' en fietslezingen.

Woh, a wooden bike!
Het Amsterdams Fietsmuseum wil de Nederlandse fiets-

duurzame en gezonde transportmiddel van de stad nu en

cultuur stimuleren, bevorderen en promoten. Wat versta

in de toekomst. Ook de jeugd moet gestimuleerd worden

je onder fietscultuur?

om veilig te fietsen (dus niet brommen), net als bevol-

Het woord cultuur wordt gebruikt voor alles wat door de

kingsgroepen die minder fietsen, bijvoorbeeld migranten

mens en samenleving wordt voortgebracht. Met de komst

of ouderen. Het Amsterdam Fietsmuseum biedt ruimte

van de fiets is ook de fietscultuur geboren. De Neder-

om alle facetten van de Nederlandse fietscultuur te bun-

landse fietscultuur heeft de mobiele identiteit van de stad

delen en te versterken. Ze creëert daarmee een platform

Amsterdam de afgelopen 145 jaar in toenemende mate

voor de promotie van de Nederlandse fietscultuur.

bepaald.
In 1868 werd in Amsterdam de eerste fiets verhandeld,

Kan het Fietsmuseum een bijdrage leveren aan de oplos-

in 1968 was het Witte Fietsenplan wereldnieuws, in 1978

sing van fietsknelpunten?

besloot de gemeente Amsterdam, na jarenlange acties

Jazeker, het Amsterdam Fietsmuseum wil graag een

van milieugroepen, de Fietsersbond en politieke par-

actieve rol in het meedenken bij oplossingen voor spe-

tijen, om de fiets centraal te stellen. In samenwerking met

cifieke fiets- en infrastructuurproblemen. Te beginnen bij

onder andere de Fietsersbond werd het Hoofdnet Fiets

de noodzakelijke fietsveiligheid en handhaven van de

ontwikkeld. In 2001 arriveerde de Fietsflat bij CS en rond

schone lucht, verbetering van het fietsparkeren en bestrij-

die tijd kwam de gemeente met de eerste meerjaren-

ding van fietsendiefstal. Een thematentoonstelling, mani-

plannen Fiets.

festatie of discussie over creatieve oplossingen voor fiets-

De Nederlandse fietscultuur omvat ook het dagelijks fiets-

knelpunten, met lezingen, workshops en interactie met en

gebruik van 14 miljoen Nederlanders : woon-werkverkeer,

tussen het publiek, valt zeker binnen de doelstellingen van

schoolgaande jeugd, naar de kroeg, museum, of spor-

het museum.

tief en recreatief fietsen.
De fiets als duurzaam mobiliteitsmiddel, veilig fietsen,

Hoe rijdt zo’n houten fiets?

snelfietsroutes, ondersteunen van nieuw design en inter-

De houten fiets rijdt ondanks zijn stevige verschijning als

nationale fietsmarketing en Nederland als kennis- en voor-

een zonnetje. De Bough Bike (design Jan Gunneweg) fietst

beeldland van nationaal fietsbeleid en ontwikkeling van

snel en soepel dankzij de brede banden en Sram-naaf met

uitgebreide fietsinfrastructuur.

twee versnellingen. In het weekend fiets ik buiten de stad
en de van Dam tot Dam 80 km 2012 was geen probleem.

Waarom moet fietscultuur worden gepromoot?

Natuurlijk heb je veel bekijks, men wijst en roept, voorbij-

Amsterdam is toch al vol met fietsers?

gangers aaien geregeld het eikenhouten stuur en je fietst

Anno 2013 fietst iedereen van jong tot oud, van frame tot

vaak door geroezemoes: ‘Kijk, een houten fiets’ en ‘Woh, a

wrak en dat is goed, want fietsen is het meest efficiënte,

wooden bike!’.
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