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1 Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is een oordeel te geven over een aantal kwantitatieve en kwalitatieve 

kenmerken van het hoofdfietsnetwerk in de kern van Deventer en daarbij een indicatie te geven van 

de intrinsieke veiligheid van het ontwerp en de inrichting ervan. Het onderzoek is tegelijk uitgevoerd in 

tien gemeenten, waardoor een onderlinge vergelijking kan worden gemaakt. 

Die tien gemeenten zijn Aalten, Culemborg, Deventer, Goes, Groningen, Haren, Maassluis, Utrecht, 

Vlissingen en Zoetermeer. 

Nieuw is dat de kenmerken van de infrastructuur zijn geïnventariseerd met behulp van de database 

van de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Vrijwilligers hebben speciaal voor het onderzoek 

aanvullende gegevens aan de database toegevoegd. Daarnaast is een aantal statistische bronnen 

gebruikt. 

Het valt op dat het hoofdfietsnetwerk in Deventer minder fijnmazig is dan het autonetwerk. Te veel 

fietskilometers worden buiten het netwerk gerealiseerd. Het fietsnetwerk is te weinig ontvlochten van 

het autonetwerk. 

In Deventer is de verkeersveiligheid van de fietser een stuk slechter dan landelijk gemiddeld. Op een 

aantal punten is de  inrichting van het fietsnetwerk onvoldoende Duurzaam Veilig: voorkomen van 

grijze wegen, te veel te smalle fietsstroken, veel te veel verkeerslichten  

Positief is dat brommers grotendeels geweerd worden op fietspaden en het lage aandeel parkeren op 

het fietsnetwerk. 

Het rapport sluit af met een groot aantal aanbevelingen om het fietsnetwerk veiliger en aantrekkelijker 

te maken. 

 

 

Het onderzoeksprogramma van de Fietsersbond is mede mogelijk dankzij een financiële 

ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

In Nederland is de fiets niet weg te denken in het dagelijkse leven. In Nederland wordt 27% van alle 

verplaatsingen en 35% van alle binnengemeentelijke verplaatsingen met de fiets afgelegd. In 

sommige gemeentes is dat laatste zelfs bijna 50 %. Dit zijn percentages waaraan geen enkele stad in 

een ander Europees land kan tippen. 

Sinds het midden van het vorige decennium zit het fietsen zelfs in de lift. Voor steeds meer mensen 

behoort fietsen tot hun ‘lifestyle’. Hierdoor nemen steeds meer gemeenten de fiets zeer serieus. Zij 

beseffen dat een hoog fietsgebruik de gemeente niet alleen nog leefbaarder maakt maar ook 

bereikbaarder voor het bevoorradingsverkeer, hulpdiensten e.d. en voor mensen die zijn aangewezen 

op de auto. Anders gezegd: als alle fietsers op een dag een ander vervoermiddel zouden gebruiken 

dan ontstaat in elke gemeente acuut een groot probleem. Bekend is dat een goede fietsinfrastructuur 

leidt tot een hoger fietsgebruik
1
.  Het is daarom zaak om het hoge fietsgebruik te koesteren en 

fietsinfrastructuur van hoge kwaliteit aan te bieden. 

Om die hoge kwaliteit te kunnen realiseren dient de fietsinfrastructuur te voldoen aan de vijf bekende 

hoofdeisen
2
. De noodzaak van complete en begrijpelijke fietsinfrastructuur leidt tot eisen op het 

gebied van samenhang. Het minimaliseren van weerstanden leidt tot eisen op het gebied van 

veiligheid, directheid en comfort. Beleving en het naast elkaar kunnen fietsen leiden tot eisen op het 

gebied van aantrekkelijkheid en comfort. Het optimaliseren van de mentale belasting en het profiel 

van vrije ruimte leidt tot eisen op het gebied van comfort en veiligheid. En tot slot leidt ook de 

kwetsbaarheid van fietsers tot eisen op het gebied van veiligheid.  

Hoe beter aan deze eisen worden voldoen hoe meer burgers van jong tot oud met plezier (vaker) de 

fiets pakken. Een belangrijke uitgangspunt daarbij zou moeten zijn zo veel mogelijk scheiding van 

gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer, niet alleen op wegvak- en kruispuntniveau maar zeker ook op 

netwerkniveau. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat fietsers kiezen voor autoluwe, directe, 

veilige en groene routes
3
. Dat zijn allemaal eigenschappen die tot de vijf hoofdeisen en bijbehorende 

operationele criteria behoren. 

Het is dan ook zorgelijk dat de laatste jaren het aantal ernstige gewonden door een fietsongeval 

toeneemt en het aantal dodelijke fietsslachtoffers minder afneemt dan het aantal dodelijke 

autoslachtoffers
4
. Onder ouderen is er een onevenredige stijging van ziekenhuisopnamen na een 

fietsongeval. Vooral door deze ontwikkeling is in 2012 door alle bestuurlijke niveaus de beleidsimpuls 

Verkeersveiligheid vastgesteld. Deze bevat 23 verbetermaatregelen waarvan het merendeel 

betrekking heeft op fietsen en overwegend op de ouderen. Uitvoering ervan moet de eerder 

afgesproken 2020-doelstellingen haalbaar maken. Minister Schultz heeft de gemeenten gevraagd 

daarbij onder anderen samen te werken met de Fietsersbond. 

In de periode 2006-2011 is in 55 gemeenten een verkeersveiligheidsanalyse gehouden, als onderdeel 

van het Fietsbalans
®
-project

5
. Een belangrijke conclusie daaruit is dat in bijna alle gemeenten fietsers 

relatief vaak een druk kruispunt gelijkvloers moeten passeren en dat lang niet elke route volgens de 

Duurzaam Veilig richtlijnen is ingericht
6
. Dat is voor de vaardige groep fietsers tussen de 18 en de 60 

jaar meestal nauwelijks een probleem, maar het leidt tot uitsluiting van twee belangrijke groepen: 

behalve ouderen ook kinderen. Beide groepen hebben moeite met het uitvoeren van veel rijtaken 

                                                      
1
 Borgman, F., J. Kamminga, J. & Zeegers, Th.  Fietsersbond, artikel Meer fietsen met minder risico, Verkeerskunde no. 3, 

2010 http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/documenten/Meer_fietsen_met_minder_risico_rapport_oktober_2010.pdf 

2 Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW-publicatie 230, april 2006, pagina 30 e.v. 
3
 Wahlgren, L & Schwantz, P. BMC Public Health 2012, 12:168; http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/168 

4
 Zie de jaarlijkse SWOV ongevalscijfers 

5
 In de periode 2000-2011 hebben 155 gemeenten deelgenomen aan de benchmark met als doel het lokale fietsklimaat te 

verbeteren. 
6
zie voetnoot 1 
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tegelijk. Niettemin is voor hen fietsen zeer goed voor respectievelijk het op peil houden en de 

ontwikkeling van het motorische vermogen. Daarom is het eveneens zorgelijk dat kinderen op steeds 

latere leeftijd zelfstandig aan het verkeer deelnemen: binnen drie decennia van zes- naar ruim 

negenjarige leeftijd. Het is dan ook een cruciale voorwaarde dat het fietsnetwerk zo is ingericht dat 

ouderen en kinderen (én hun ouders) zèlf vinden dat het veilig, comfortabel en prettig is om te 

fietsen
7
. 

Naast de objectieve fietsveiligheid is ook de beleefde fietsveiligheid een net zo belangrijk aspect voor 

de beoordeling van de veiligheid van het netwerk. Beleefde onveiligheid kan immers van invloed zijn 

op de keuze van de route, van het vervoermiddel en zelfs op de keuze van je wel of niet verplaatsen. 

Binnen de verkeerswereld is dit helaas een vooralsnog onontgonnen terrein. Uit gemeente-enquêtes 

(bijv. Omnibus) blijkt wel dat fietsers onoverzichtelijke wegvakken en kruispunten waar in 

werkelijkheid weinig tot geen ongevallen gebeuren niet zelden als onveilig ervaren. Lage 

ongevalcijfers betekenen dus niet dat (groepen) fietsers geen verkeersveiligheidsprobleem kunnen 

hebben. De beleefde fietsveiligheid zit dan ook verweven in een aantal onderdelen van de 

netwerkanalyse, zoals kruispuntdichtheid, dimensionering van fietsvoorzieningen en de duurzaam 

veiligheidsaspecten in de volgende alinea.  

Behalve het Fietsbalans-onderzoek zijn er nog enkele onderzoeken geweest die gekeken hebben 

naar de relatie van fietsongevallen en de kwaliteit van het fietsnetwerk. Daaruit is gebleken dat a) het 

fietsongevalrisico groter is in gemeenten waarin sprake is van grote bundeling van het fiets- en 

hoofdautonetwerk en b) een groot deel van de eenzijdige ongevallen een aan de infrastructuur 

gerelateerde oorzaak heeft. Genoemde resultaten waren reden voor de SWOV om in voorjaar 2013 

met een vernieuwde visie te komen op de plek van de fiets in Duurzaam Veilig, met speciale focus op 

het fietsnetwerk
8
.  

Redenen genoeg voor het onderzoekteam van de Fietsersbond om te focussen op de kwaliteit en 

kwantiteit van de gemeentelijke fietsnetwerken met speciale aandacht voor verkeersveiligheid. Met 

subsidie van het ministerie van I&M is in 2012 begonnen om voor 10 gemeenten met deze focus een 

analyse te maken van het hoofdfietsnetwerk.  

2.2 Karakter van het rapport 

De opzet van deze analyse is een oordeel te geven over een aantal kwantitatieve en kwalitatieve 

kenmerken van het hoofdfietsnetwerk en daarbij een indicatie te geven van de intrinsieke veiligheid
9
 

van het ontwerp en de inrichting van het hoofdfietsnetwerk.  

Aan de beoordeling wordt geen kwantitatieve score verbonden; de waarde van een kengetal wordt 

aangegeven ten opzichte van het gemiddelde en de spreiding van alle onderzochte gemeenten.  

Bij elk hoofdaspect van het netwerk wordt een aparte paragraaf gewijd aan het specifieke belang 

daarvan. 

De beoordeling van het netwerk leidt tot een aantal aanbevelingen.  

2.3 Leeswijzer 

Allereerst worden in de hoofdstukken 3 en 4 respectievelijk de bronnen en de methoden van het 

onderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft het profiel van uw gemeente op het gebied van 

demografie, geografie, mobiliteit en verkeersveiligheid (ongevalsstatistieken). In de daarop volgende 

                                                      
7
 Ouderen en kinderen zijn daarnaast ook de groepen die grotere gezondheidsrisico’s lopen door gebrek aan beweging en 

overgewicht. 
8 

Weijermars, W.A.M.,  Dijkstra, A.,  Doumen, M.J.A.,  Stipdonk, H.L., Twisk, D.A.M.  & Wegman, F.C.M.  Duurzaam Veilig, ook 
voor ernstig verkeersgewonden 
9
 Intrinsieke veiligheid is de veiligheid waartoe een aantal eigenschappen van het ontwerp en de inrichting zouden moeten 

leiden omdat zij daarvoor specifiek zijn bedacht. 
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hoofdstukken worden de resultaten beschreven van de netwerkanalyse met in elke eerste paragraaf 

een beschrijving van het belang van het betreffende onderwerp.  

Hoofdstuk 6 behandelt de algemene kenmerken en in hoofdstuk 7 en 8 respectievelijk de wegvakken 

en kruispunten. 

Hoofdstuk 9 behandelt een zeer belangrijk aspect van het fietsnetwerk: in hoeverre het fietsnetwerk is 

ontvlochten van het autonetwerk. De Duurzaam Veilig aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 10. 

Hoofdstuk 11 sluit dit rapport af met de aanbevelingen. 

De rapportsamenvatting vindt u in hoofdstuk 1. 
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3 Bronnen van het onderzoek 

3.1 De database van de fietsrouteplanner 

De belangrijkste gegevensbron voor deze analyse is de databank van de fietsrouteplanner van de 

Fietsersbond. Daarin zijn de fietsnetwerken van gemeenten geheel opgenomen. Van alle wegvakken 

en kruispunten die open staan voor de fietser is een groot aantal infrastructurele kenmerken in kaart 

gebracht. Deze kenmerken zijn door een groot team van vrijwilligers voor heel Nederland 

geïnventariseerd. 

3.2 Verrijking van de database van de fietsrouteplanner 

Speciaal voor deze netwerkanalyse hebben de vrijwilligers van elke gemeente een aantal extra 

kenmerken toegevoegd aan de databank, zoals dimensionering, autoparkeerhavens, 

voorrangsregelingen en snelheidsremmers. Ongeveer 30 vrijwilligers hebben deze aanvullende 

kenmerken in de 10 onderzochte plaatsen in kaart gebracht en ingevoerd in de database. 

3.3 Andere bronnen van data 

Een aantal demografische gegevens, zoals aantal inwoners per leeftijdklasse, is opgevraagd bij het 

CBS. De oppervlakte van de bebouwde kom van de gemeente is berekend met een beschikbare tool 

voor de Google-kaart. De meerjarige mobiliteitsgegevens zijn geput uit MON- en OViN, de meerjarige 

ongevallencijfers zijn afkomstig van de SWOV.  
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4 Methoden van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen de methode beschreven. Ter voorkoming van begripsverwarring 

geeft de eerste paragraaf definities van een aantal hoofdkenmerken van het netwerk. 

4.1 Definities 

Netwerk 

Een (abstract) netwerk is een systeem van lijnen die via knooppunten met elkaar verbonden zijn. In 

deze rapportage gebruiken we netwerk in de betekenis van een netwerk van verbindingen voor 

verkeer. De verbindingen zijn dan feitelijk wegen die open staan voor het verkeer. De knooppunten 

zijn kruispunten van verbindingen, punten waar uitwisseling plaats vindt. Aan een knooppunt hangen 

drie of meer verbindingen. 

Het onderzoek richt zich op de belangrijkste fietsverbindingen, het hoofdfietsroutenetwerk en de 

belangrijkste autoverbindingen, het hoofdautoroutenetwerk. Voor het gemak wordt dit lange woord 

afgekort tot hoofdfietsnetwerk of fietsnetwerk, respectievelijk hoofdautonetwerk of autonetwerk.  

Tussen de knooppunten liggen schakels. Zo’n schakel kan wel uit meerdere wegvakken bestaan en 

ook kruispunten bevatten. Kruispunten binnen een schakel zijn kruispunten met straten of paden die 

geen onderdeel zijn van het netwerk. 

We maken om drie redenen onderscheid tussen het hoofdfietsnetwerk en het hoofdautonetwerk: 

 de verbindingen kunnen voor de fietser anders liggen dan voor de automobilist, 

 bij ernstige fietsongevallen het meestal gaat om een tweezijdig ongeval met een auto als 

botspartner, 

 fietsers maken het liefst gebruik van autoluwe routes. 

Het vaststellen wat in een gegeven plaats wel onderdeel uitmaakt van het netwerk en wat niet, is in 

zekere mate arbitrair. Een goed fietsnetwerk is zodanig gedefinieerd dat 70% van de fietskilometers 

op dat netwerk plaatsvindt. Dit is overigens in de praktijk niet vast te stellen door het ontbreken van 

telgegevens. Met behulp van de Fietsrouteplanner kan er wel een schatting gemaakt worden van het 

aandeel fietskilometers over het fietsnetwerk (zie paragrafen 4.4 en 6.5)
10

. 

Voor het autonetwerk hanteren we in beginsel het systeem van gebiedsontsluitingswegen. Voor de 

bepaling van zowel het autonetwerk en als het te analyseren hoofdfietsnetwerk is uitgegaan van het 

netwerk dat de gemeente heeft vastgesteld dan wel hanteert bij de huidige beleidsuitvoering. 

Meer verbindingen aan het netwerk toevoegen leidt qua dichtheid tot een beter netwerk, maar kan in 

de praktijk tevens leiden tot een gemiddeld lager kwaliteitsniveau van dat netwerk. Omdat beide 

zaken beoordeeld worden, is er een zekere mate van balans. Voor het verschralen van het netwerk 

door het weglaten van verbindingen geldt het omgekeerde, met dezelfde conclusie. 

Netwerk- en knooppuntdichtheid 

De hoeveelheid infrastructuur (aan netwerk en knooppunten) wordt uiteraard mede bepaald door de 

grootte van de betreffende plaats. Om plaatsen van sterk verschillende grootte toch met elkaar te 

kunnen vergelijken, relateren we de hoeveelheid infrastructuur aan de oppervlakte van de plaats. De 

netwerkdichtheid is dan de totale lengte van het netwerk gedeeld door de oppervlakte van de plaats. 

Van belang is hierbij op te merken, dat de lengte voor die delen van het netwerk die in slechts één 

richting toegankelijk zijn, met een gewicht ½ meetellen voor het eindresultaat. De knooppuntdichtheid 

is eenvoudig het totaal aantal knooppunten gedeeld door de oppervlakte van de plaats. 

Omrijdfactor 

                                                      
10

 Voor de tien onderzochte steden ligt het aandeel fietsen over het netwerk lager dan de norm: gemiddeld 55 % met een 
bandbreedte van 34 – 73 %. 
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De omrijdfactor van een rit is de verhouding tussen de lengte van de fietsrit over de weg in 

verhouding tot de hemelsbrede afstand (zoals de kraai vliegt). De omrijdfactor hangt uiteraard af van 

de herkomst en bestemming. De gemiddelde omrijdfactor is een kenmerk van een netwerk, zij wordt 

bepaald door over veel herkomsten en bestemmingen te middelen. Dit is een bijzonder 

arbeidsintensief proces, dat wij daarom grotendeels geautomatiseerd hebben (zie paragraaf 4.4). 

4.2 Beperking tot de kern 

In dit onderzoek beperken we ons tot het netwerk binnen de bebouwde kom. Daarbinnen worden 

veruit de meeste fietsverplaatsingen en kilometers gemaakt en vinden ook de meeste ongevallen 

plaats. Het beschouwen van het netwerk in de gehele gemeente zou bovendien een nog grotere 

inspanning hebben gevraagd van de vrijwilligers voor het veldwerk en invoeren van de extra 

netwerkkenmerken waarvan is aangenomen dat dat niet opweegt tegen de extra hoeveelheid 

resultaten. 

Er zijn geen openbare betrouwbare bronnen beschikbaar van de komgrenzen van plaatsen in ons 

land. Daarom hebben wij zelf de komgrens vastgesteld op grond van de volgende gegevens 

 Maximum rijsnelheid gemotoriseerd verkeer 

 Mate van bebouwing op grond van luchtfoto’s. 

Op deze manier wordt een feitelijke komgrens vastgesteld. Deze zal in de grote meerderheid van de 

gevallen goed overeenkomen met de juridische komgrens, zeker als deze komgrens vastgesteld is 

conform de daarvoor geldende CROW-richtlijnen. In detail zijn kleine afwijkingen wel goed mogelijk. 

4.3 Verkeersveiligheid 

Ongevalcijfers 

Om afgewogen de intrinsieke veiligheid van het hoofdfietsnetwerk te kunnen beschouwen kijken we 

ook naar objectief verzamelde cijfers over ernstige fietsongevallen. Een ernstig ongeval is een 

ongeval met als gevolg dat een of meer fietsers overlijden en/of worden opgenomen in het 

ziekenhuis, anders geformuleerd is dat een ongeval met letselernst-categorieën MAIS2+
11

. 

Ongevallen met minder ernstig letsel kunnen helaas niet worden meegenomen omdat daarbij sinds 

jaar en dag sprake is van enorme onderregistratie. 

Vanwege altijd voorkomende toevallige jaaruitschieters worden gemiddelden berekend over een 

vijfjaarperiode. Omdat de registratiegraad bij de politie vanaf het jaar 2010 sterk is gedaald gebruiken 

we cijfers over de periode 2005–2009. Over die periode was de registratiegraad van ernstige 

fietsslachtoffers binnen de bebouwde kom 11%
12

. De aantallen worden daarom met factor 9 

opgehoogd. De cijfers op gemeenteniveau gebruiken we indicatief vanwege deze noodgedwongen 

grove ophoging.  

Het risico dat een fietser loopt om per gefietste kilometer slachtoffer te worden van een ‘MAIS2+ 

ongeval’ wordt dan vervolgens berekend als het  (geschatte) werkelijke aantal fietsslachtoffers met 

ernstig letsel gedeeld door het totaal aantal gefietste kilometers per jaar.  

Duurzaam Veilig 

In de Ontwerpwijzer fietsverkeer
13

 zijn de principes van Duurzaam Veilig
14

 vertaald naar eisen voor 

het fietsnetwerk vanuit de hoofdeis veiligheid: snelheidsverschillen moeten worden vermeden. Bij 

(grote) snelheidsverschillen (50 km/uur wegen) moeten routes voor fietsers van routes voor 

motorvoertuigen worden gescheiden. Idealiter is deze scheiding echt fysiek, als vrijliggend fietspad. 

Desnoods kan volstaan worden met fietsstroken, maar deze dienen dan voldoende breed te zijn en 

                                                      
11

 http://www.swov.nl/NL/Research/cijfers/Toelichting-gegevensbronnen/Ernstig-verkeersgewonden.html 
12

 http://www.swov.nl/NL/Research/cijfers/Toelichting-gegevensbronnen/registratiegraad-slachtoffers-ongevallen.html 
13

 Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW-publicatie 230, Ede 2005  
14

 Handboek categorisering van wegen op duurzaam veilige basis, deel 1: (voorlopige) functionele en operationele eisen, 
CROW-publicatie 11, Ede, 1997. 
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niet gecombineerd te worden met parkeerhavens. Als scheiden niet gaat moeten snelheidsverschillen 

worden geminimaliseerd en intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer omlaag. Op kruispunten 

worden snelheidsverschillen van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer geminimaliseerd. 

Fietsvoorzieningen en kruispuntoplossingen op (hoofd)fietsroutes zijn herkenbaar en uniform 

karakteristiek voor het type weg of kruispunt. Parkeren op of direct langs (hoofd)fietsroutes wordt zo 

veel mogelijk voorkomen. 

In de analyse komen de volgende basale aspecten van Duurzaam Veilig aan de orde: 

 op een 50 km/uur weg de afwezigheid van een fietsvoorziening,  

 op een 50 km/uur weg te smalle fietsstroken
15

, 

 op een 50 km/uur weg met fietsstroken de aanwezigheid van autoparkeerhavens, 

 de toegestane aanwezigheid van brommers op het fietspad, 

 

Alle genoemde punten dragen negatief bij aan de verkeersveiligheid van fietsers. Een hogere waarde 

impliceert dan ook een slechtere verkeersveiligheidssituatie. 

 

4.4 Berekenen van omrijdfactoren 

Voor het berekenen van de omrijdfactor is een ‘bot’ (automaat) gebouwd. Deze berekent op grond 

van de fietsrouteplanner-database de fietsroutes en omrijdfactoren naar een zelf te kiezen 

centrumpunt (bestemming). In kleine plaatsen kan volstaan worden met één centrumpunt: de kern 

van het centrale winkelcentrum of, indien niet aanwezig of onduidelijk, een ander centraal punt 

(dorpsplein). In grote plaatsen wordt gewerkt met 

meer centrumpunten, bijvoorbeeld een perifeer 

tweede station of winkelcentrum. 

De herkomsten zijn alle wegvakken die een 

cirkel met een voorgeschreven straal kruisen.  

De mediane lengte van een fietsrit in ons land is 

ongeveer 2 km.
16

 In kleine plaatsen is het 

evenwel niet mogelijk een straal van cirkel met 

straal van 2 kilometer binnen de kom te leggen. 

Daarom worden voor de straal van 1 kilometer.  

Omdat de netwerkanalyse zich beperkt tot 

binnen de kom, worden de herkomsten die 

buiten de bebouwde kom liggen (in het voorbeeld hiernaast gaat het om 2 á 3 herkomsten) 

automatisch verwijderd waarna de gemiddelde omrijdfactor wordt berekend.  

4.5 Berekenen van gebruik netwerk 

Met de bot voor het berekenen van de omrijdfactor (zie 4.4) wordt voor elk herkomstpunt niet alleen 

de totale afstand naar de bestemming bijgehouden maar ook de afstand die over het hoofdnetwerk 

wordt afgelegd. Hierdoor kan over alle fietsritten het gemiddeld afstandsaandeel over het 

hoofdfietsnetwerk worden berekend. Met dit percentage, de totale lengte van het hoofdnetwerk,  het 

gemiddeld  aantal fietskilometers per dag in de gemeente (op basis van periode 2005-2009, uit MON 

en OViN) en het aandeel inwoners in de onderzochte kern van de gemeente, wordt de intensiteit per 

kilometer hoofdnetwerk binnen de kern berekend. 

                                                      
15

 Op een hoofdfietsroute moeten op een fietsstrook twee fietsers naast elkaar kunnen fietsen, bijv. een ouder naast zijn kind. 
16

 Van alle fietsritten zijn er evenveel korter dan 2 kilometer als langer dan twee kilometer. 
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4.6 Benchmark met andere gemeenten 

Zoveel mogelijk relevante kengetallen van het fiets- en autonetwerk worden vergeleken met die van 

de onderzochte netwerken van de andere gemeenten. Daarmee kan een gemeente zich spiegelen 

aan andere gemeenten en mede aan de hand daarvan vaststellen wat de sterke en zwakke aspecten 

zijn van haar eigen hoofdfietsnetwerk.  

De tien gemeenten die in 2013 zijn onderzocht en met elkaar worden vergeleken zijn Aalten, 

Culemborg, Deventer, Goes, Groningen, Haren, Maassluis, Utrecht, Vlissingen en Zoetermeer. 

Deze plaatsen zijn niet noodzakelijk een representatieve steekproef van alle plaatsen in ons land. Zo 

is de modal split gemiddeld over de tien plaatsen in het onderzoek aanzienlijk hoger dan het landelijk 

gemiddelde. In de steden in dit onderzoek wordt gemiddeld dus veel gefietst. 

In het proces dat leidde tot de keuze voor deze plaatsen hebben de volgende twee criteria een rol 

gespeeld: 

 Heeft de plaats een dominante / centrale plek in de gemeente waarbinnen deze gelegen is 

 Heeft de Fietsersbond voldoende vrijwilligers ter plaatse om het veldwerk uit te kunnen voeren. 

 

Tot slot. U zult in deze rapportage zinsneden tegenkomen als ‘vergeleken met de andere onderzochte 

plaatsen’. Daarmee wordt bedoeld ‘vergeleken met het gemiddelde van alle onderzochte plaatsen’, 

inclusief dus Deventer. 
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5 Profiel van gemeente Deventer17 

5.1 Geografie en demografie 

De nederzetting Deventer werd gesticht op een rivierduin aan de IJssel en behoort tot de oudste 

steden van het land. Om de binnenstad ligt nog steeds een gracht. Momenteel wordt de stad in het 

noorden begrensd door de Zandwetering en in het zuiden door de Schipbeek. In het zuiden van de 

stad ligt een haven waar het Overijssels Kanaal aantakt op de IJssel. Deventer wordt ook met 

spoorlijnen doorkruist alsmede door de grote verkeersaders N344, N337 en N348. Parallel aan de 

Schipbeek in het zuiden ligt de A1. 

De goede ontsluiting via waterwegen heeft geleid tot industriële ontwikkeling in de 20
e
 eeuw. Nog 

steeds heeft Deventer grote bedrijventerreinen aan de zuidkant van de stad. Maar ook staat Deventer 

bekend om enkele stedelijke assen met kantoren. 

Deventer is sterk gegroeid en dat heeft geleidt tot een langgerekte vorm, die tot en met Colmschate 

7,5 kilometer lang is en half zo breed. Verdere groei vindt plaats via sprongen naar de overkant van 

de IJssel (woningen) en de overkant van de A1 (bedrijven).  

De gemeente Deventer herbergt een kleine 100.000 inwoners, waarvan er meer dan 80.000 in de 

kern Deventer wonen. In figuur 5.1 is te zien dat in Deventer de bevolkingsopbouw min of meer 

overeenkomt met het landelijk gemiddelde. 

Bevolkingsopbouw in Deventer per 1-1-2012
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Figuur 5.1 Bevolkingsopbouw, resp. in Deventer en in Nederland Bron: CBS 2012 

Vermoedelijk zal de bevolking van Deventer niet krimpen maar groeien. Het aandeel 65-plussers zal 

echter net als in veel gemeenten elders in Nederland duidelijk toenemen: van 14,9% in 2012 tot 

ongeveer 25,4% in 2040.
18

 In absolute zin wonen er dan bijna 27.000 65-plussers in Deventer. 

                                                      
17

 Helaas maken de statistieken het niet mogelijk de cijfers te beperken tot de bebouwde kom. Met name in gemeentes met een 
groter buitengebied kunnen er dientengevolge verschillen zijn tussen de gepresenteerde cijfers en de situatie binnen de kom. 
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5.2 Kenmerken van mobiliteit en fietsgebruik in het bijzonder 

Het feitelijke fietsgebruik in een gemeente is een belangrijke maat voor de kwaliteit van het algemene 

fietsklimaat en het hoofdfietsnetwerk in het bijzonder. De omvang van het fietsgebruik is zowel een 

indicatie voor de mate waarin een gemeente er in geslaagd is belemmeringen voor fietsgebruik weg 

te nemen, als voor de mate waarin de gemeente er in slaagt fietsgebruik te stimuleren. Vooral op de 

korte afstand want daar concurreert de fiets goed met andere vervoerwijzen. Als indicatie voor het 

fietsgebruik is gekozen voor het aandeel van de fiets als hoofdvervoerwijze in alle verplaatsingen tot 

7,5 kilometer in de periode 2005 tot en met 2009 (gemiddeld). 

In Deventer lag het fietsaandeel bij de verplaatsingen tot 7,5 km op 35%. Ter vergelijking, in 

Nederland als geheel lag het fietsaandeel op de korte afstand op 35%. In Deventer werd de fiets dus 

ongeveer even vaak gebruikt als gemiddeld in Nederland.  

Om het gemiddelde fietsgebruik van Deventer nader te duiden, is het interessant het af te zetten 

tegen de andere vervoerwijzen. Figuur 5.2 toont de modal split bij de verplaatsingen tot 7,5 km in 

Deventer (ook over de periode 2005-2009). 

Fietsgebruik in Deventer tot 7,5 km

 (2005-2009)

Fiets

36%

Auto als 

bestuurder

23%

Auto als 

passagier

12%

Lopen

26%

BTM

1%

Overig

2%

 

Fietsgebruik in Nederland tot 7,5 km

 (2005-2009)

Fiets

35%

Auto als 

bestuurder

21%

Auto als 

passagier

11%

Lopen

29%

BTM

2%

Overig

2%

 

Figuur 5.2 Modal split naar hoofdvervoerswijze van verplaatsingen tot 7,5 kilometer resp. in Deventer en in 

Nederland, 2005-2009, Bron: CBS-OVG/AVV-MON, bewerkt. 

                                                                                                                                                                     
18

 Bron: http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/groei-en-spreiding/prognose-65-plussers-per-
gemeente#breadcrumb. 
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Uit de figuur blijkt dat de fiets en de auto bij deze verplaatsingen ongeveer even vaak werden 

gebruikt. Het aandeel autobestuurders was met 23% van de korte verplaatsingen wel een stuk kleiner 

dan het fietsaandeel. Opvallend is ten slotte dat openbaar vervoer bij verplaatsingen binnen Deventer 

nagenoeg geen aandeel had. Openbaar vervoer wordt eigenlijk alleen in Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag en Almere substantieel meer gebruikt, maar ook daar komt het aandeel niet hoger dan rond de 

10%. Dat het aandeel openbaar vervoer in een middelgrote stad als Deventer nog onder het landelijk 

gemiddelde ligt, is opvallend te noemen. 

Figuur 5.3 toont voor gemeente per vervoermiddel het aandeel verplaatsingen tot 7,5 kilometer ten 

opzichte van alle ritten met dat vervoermiddel. 

Aandeel ritten korter dan 7,5 km in Deventer 

Vervoerswijze 

% korte 
ritten in  

Deventer 
% korte ritten 
in Nederland 

Auto als bestuurder 51% 51% 

Auto als passagier 59% 55% 

Fiets 92% 92% 

Lopen 100% 100% 

BTM 51% 44% 

Trein 3% 2% 

Overig 64% 60% 

Totaal 71% 70% 

Figuur 5.3 Het aandeel korte ritten, naar hoofdvervoerwijze in Deventer en Nederland. Bron: AVV-MON, bewerkt, 

cijfers zijn indicatief. 

In Deventer is 71% van de verplaatsingen kort. Dat is min of meer gelijk aan het gemiddelde in 

Nederland (wat al decennia lang om en nabij 70% blijft). Van de fietsritten in Deventer is 92% korter 

dan 7,5 km. Daarmee wordt bevestigd dat de fiets vooral op de kortere afstand veel wordt gebruikt. 

Echter, ook iets meer dan de helft van de autoritten in Deventer is korter dan 7,5 km. Voor een 

substantieel deel van deze verplaatsingen vormt de fiets dus mogelijk een alternatief.
19

  

Het aandeel korte ritten bij autopassagiers is in Deventer opvallend hoger dan elders. Dat zou er op 

kunnen wijzen dat kinderen in Deventer bij korte stadsritten vaker dan gemiddeld met de auto worden 

gebracht in plaats van (zelf) te fietsen.  

5.3 Verkeersveiligheid 

Veiligheid is een zeer belangrijke basisvoorwaarde voor een goed gemeentelijk fietsklimaat. De fietser 

is vooral kwetsbaar als hij zich begeeft in een ruimte met gemotoriseerd verkeer, waardoor er 

verschillen ontstaan in massa en snelheid. De fietser geniet daarbij niet de bescherming van 

technische, externe veiligheidsvoorzieningen, zoals een kooiconstructie, een kreukelzone of airbags. 

Bij een aanrijding is er dus een grote kans op ernstig letsel.  

Voor kinderen en ouderen geldt dat hogere eisen worden gesteld aan de veiligheid van de 

infrastructuur. Jongeren kunnen vaak nog niet goed gevaar inschatten en vertonen zelf vaak 

onvoorspelbaar gedrag. Ouderen hebben in toenemende mate problemen met het omgaan met 

complexe situaties en zijn ook in toenemende mate ‘breekbaar’. Rustige, autoluwe fietsroutes en 

veilige overzichtelijke oversteken zijn voor deze groepen een groot goed. 

                                                      
19

 M. Olde Kalter, Vaker op de fiets? Effecten van overheidsmaatregelen, Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, Den Haag, 
2007. 



Fietsnetwerk Deventer: kwaliteit en kwantiteit 17 

januari 2014 

Toch leidt een toename van het fietsgebruik per saldo niet tot meer verkeersslachtoffers.
20

 Als 

automobilisten jonger dan 40 jaar overstappen op de fiets leidt dat zelfs tot een verbetering van de 

verkeersveiligheid. Bij een hoog fietsgebruik daalt gemiddeld genomen het risico voor fietsers om 

slachtoffer te worden van een ernstig ongeval. 

Zoals in paragraaf 4.3 nader toegelicht kijken we in deze netwerkanalyse eerst naar het risico dat 

een fietser loopt om per gefietste kilometer slachtoffer te worden van een ernstig ongeval.  

Fietsers lopen in Deventer waarschijnlijk een bovengemiddeld risico het slachtoffer te worden van een 

ernstig ongeval: 1,02 ernstig gewonden per miljoen fietskilometer. Het Nederlandse gemiddelde is 

0,64 ernstige ongevallen per miljoen fietskilometer wat dus substantieel lager ligt. 

                                                      
20

 Boggelen, O. van et al. Effect toename fietsaandeel op de verkeersveiligheid, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Den Haag, 
2005. 
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6 Fietsnetwerk 

6.1 Belang van een goed fietsnetwerk 

Een goed fietsnetwerk leidt de fietser op een veilige en comfortabele manier naar zijn bestemming. 

Dit netwerk nodigt uit om te fietsen en maakt de keuze voor de fiets logisch. Kortom met een 

zorgvuldig en goed gekozen, maar ook goed aangelegd en duidelijk herkenbaar fietsnetwerk houd je 

mensen op de fiets en werf je fietsers. 

Om dit te bereiken dient een netwerk te voldoen aan de vijf hoofdeisen voor wegontwerp: het 

fietsnetwerk moet direct, comfortabel, veilig, aantrekkelijk en samenhangend zijn. 

Juist voor fietsers, die elke meter zelf moeten trappen en geen hoge snelheid hebben zijn directe en 

comfortabele verbindingen van groot belang. Een goed fietsnetwerk dient daarom fijnmazig te zijn en 

te voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 

Als een netwerk goed is gekozen en goed is aangelegd zal dit leiden tot een hoog gebruik van dit 

netwerk. Als een netwerk niet goed is gekozen of niet goed aangelegd, zal dit leiden tot gebruik van 

andere, informele, routes en zelfs tot minder fietsgebruik. 

6.2 Kwantiteit fietsnetwerk 

In Deventer heeft het fietsnetwerk een totale lengte van 60,5
21

 kilometer (zie figuur 6.2).  

Figuur 6.2  het vastgestelde hoofdfietsroutenetwerk in Deventer
22

 

Om dat getal goed te kunnen beoordelen, moeten we het relateren aan de omvang en het inwonertal 

van Deventer.  

De dichtheid van het fietsnetwerk bedraagt 2,89 kilometer per vierkante kilometer grondoppervlakte. 

Dit is iets meer dan het gemiddelde van de tien onderzochte plaatsen (2,75).  Per 1000 inwoners is er 

                                                      
21

 Totale lengte fietsnetwerk, waarbij tweerichtingen een gewicht 1 krijgt en éénrichting een gewicht 0,5 
22

 Enkele hoofdrouteonderdelen, waar groene arcering ontbreekt, zijn niet als zodanig getypeerd; heeft marginale invloed op de 
analyseresultaten.   
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0,75 kilometer fietsnetwerk aanwezig. Dit is iets minder dan het gemiddelde van de onderzochte 

plaatsen (0,82).  De omvang van het netwerk in Deventer is dus gemiddeld te noemen. 

6.3 Knooppunten 

Op de knooppunten van het fietsnetwerk kan de fietser de richting van zijn route op het netwerk 

wijzigen door af te slaan. Zonder knooppunten hangt een netwerk letterlijk als los zand aan elkaar. 

Anders gezegd, de knooppunten maken een samenhangend geheel (één van de vijf hoofdeisen voor 

fietsvriendelijke infrastructuur) 

In Deventer zijn 61 knooppunten op het fietsnetwerk aanwezig (zie figuur 6.3). Dat is een dichtheid 

van 2,91 knooppunten per vierkante kilometer wat iets hoger is dan het gemiddelde over de 10 

onderzochte plaatsen (2,73).  

Vanuit de gebruiker (fietser) is het relevant te zien hoeveel knooppunten er per kilometer netwerk zijn. 

In Deventer is dat gemiddeld  1.01 per km, waar het gemiddelde over alle plaatsen in dit onderzoek 

0,97 knooppunt per kilometer fietsnetwerk bedraagt. De gemiddelde uitwisseling tussen de 

verschillende fietsroutes lijkt daarmee redelijk op orde. 

6.4 Omrijdfactor 

De gemiddelde omrijdfactor wordt berekend voor ritten naar één of enkele centrumpunten als 

bestemming. De herkomsten zijn alle punten op wegen die hemelsbreed op 1 kilometer van de 

bestemming liggen. Herkomsten die buiten de kom vallen, worden genegeerd. De procedure is 

geautomatiseerd (een beschrijving hiervan is te vinden in paragraaf 4.4). 

In Deventer is de gemiddelde omrijdfactor 1,38. Gemiddeld over alle plaatsen in het onderzoek 

bedraagt de omrijdfactor bij een hemelsbrede afstand van 1 kilometer 1,39.  

Figuur 6.2 geeft een overzicht van de voor Deventer gekozen centrumpunten, stralen, het daarbij 

behorende aantal geanalyseerde routes en de omrijdfactoren. 

centrumpunt straal 
(km) 

aantal routes gemiddelde omrijdfactor 

Singelstraat 1 51 1,37 

Flora 1 55 1,39 

Figuur 6.2: Omrijdfactoren in Deventer. 

In vergelijking met de andere plaatsen is de gemiddelde omrijdfactor gemiddeld  te noemen. Het ligt 

wel ver boven de norm van 1,2
23

. 

6.5 Gebruik netwerk 

Er zijn geen telgegevens bekend van het aantal fietsers op het fietsnetwerk in Deventer. Het is 

daarom alleen maar via afgeleide technieken mogelijk bij benadering iets te zeggen over de drukte op 

het fietsnetwerk als geheel. 

Een maat voor de drukte op het fietsnetwerk in Deventer is het dagelijks aantal gereden kilometers op 

de fiets gerelateerd aan de lengte van het fietsnetwerk. Uiteraard worden niet alle fietskilometers op 

het fietsnetwerk gemaakt. Voor Deventer schatten wij dit aandeel van de fietskilometers op 52 %. Dat 

is substantieel lager dan de in de literatuur genoemde streefwaarde van 70 % en iets lager dan het 

gemiddelde van de onderzochte plaatsen (55 %). Daarmee schatten we de gemiddelde dagelijkse 

intensiteit op 1162 fietsers per netwerkkilometer terwijl dat gemiddeld 1310 is. Vergeleken met de 

andere onderzochte plaatsen is het op het fietsnetwerk dus wat minder druk. 

                                                      
23

 CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer, publicatie 230 Ede 2006 
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7 Wegvakken op het fietsnetwerk 

7.1 Belang van goede wegvakken 

Het overgrote deel van zijn fietstocht brengt de fietser door op wegvakken. Hier wil hij comfortabel en 

plezierig fietsen, zich veilig voelen tijdens de tocht naar de bestemming. 

Daar waar de meeste zware ongelukken nog steeds gebeuren op de kruispunten, zijn er ook op het 

niveau van het wegvak veel factoren aan te wijzen die leiden tot een verminderd comfort en tot 

ongevallen. Fietsongevallen zijn vaak eenzijdig / enkelvoudig: fietsers vallen of botsen tegen een 

obstakel zonder dat ander verkeer betrokken is.
24

  

Belangrijke aspecten van wegvakken zijn de hoeveelheid vrije ruimte, ander verkeer en de 

verharding. Deze hebben een grote invloed op de beleving van en waardering door de gebruiker en 

daarmee ook op de routekeuze.  

7.2 Dwarsprofielen / fietsvoorzieningen 

De fietser kan op het fietsnetwerk verschillende typen weginrichtingen tegenkomen. Gescheiden 

fietspaden, fietsstroken of gemengd profiel (waarbij de fietser min of meer tussen het gemotoriseerd 

verkeer in fietst).  

Figuur 7.1 geeft een overzicht van de verschillende wegtypen op het fietsnetwerk in Deventer en de 

mate waarin deze voorkomen. 

 
wegtype 

 
aandeel  

 
gemiddeld 

in 10 
plaatsen  

gemengd profiel 24 % 40 % 

fietspad (langs weg) 40 % 29 % 

bromfietspad (langs weg) 1 % 8 % 

weg met fiets(suggestie)strook 19 % 11 % 

solitair fietspad 11 % 6 % 

solitair bromfietspad 2 % 4 % 

fietsstraat 3 % 2 % 

Figuur 7.1: Aandeel per wegtype op het hoofdfietsnetwerk in Deventer. 

Het hoofdfietsnetwerk in Deventer bestaat voor een veel kleiner deel  uit gemengd profiel dan fiets- en 

bromfietspaden langs wegen. De aandelen per wegtype verschillen bijna alle sterk van die van het 

gemiddelde van de onderzochte plaatsen, met als opvallendste het bijna verwaarloosbare aandeel 

bromfietspad. Er is opvallend veel fietspad in Deventer en ook opvallend veel wegen met fietsstroken. 

Een nadere analyse leert dat deze fietsstroken voor het leeuwendeel op wegen met een limiet van 50 

km/h liggen. 

Figuur 7.2 toont de wegtypen in het fietsnetwerk. 
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Figuur 7.2: Wegtypen op het hoofdfietsnetwerk in Deventer   (rood = gemengd profiel of onbekend). 

7.3 Verharding 

Fietsers hebben om redenen van comfort en veiligheid een sterke voorkeur voor dichte verharding, 

dat wil zeggen asfalt of beton. Elementenverharding scoort aanzienlijk minder en onverharde of 

halfverharde wegvakken komen we nauwelijks tegen binnen de bebouwde kom.  

Figuur 7.3 geeft een overzicht van de soorten verharding die op het fietsnetwerk in Deventer  

voorkomen en de lengte van die verhardingen. 

soort verharding aandeel 
gemiddeld in 
10 plaatsen 

asfalt/beton 66 % 67 % 

tegels 19 % 13 % 

klinkers 15 % 20 % 

overig 0 %   0 % 

Figuur 7.3: Verhardingssoorten op het hoofdfietsnetwerk. 

Op het fietsnetwerk in Deventer vinden we in vergelijking met andere plaatsen relatief een gemiddeld 

hoeveelheid kilometers van de voorkeursverharding: asfalt of beton (dit zal in de praktijk voor het 

overgrote deel asfalt zijn). Tegelverharding (doorgaans op fietspaden of bromfietspaden) bedekt een 

relatief groot deel van het fietsnetwerk en klinkerverharding een kleiner deel 

7.4 Snelheidsregime (naastgelegen) rijbaan 

Een groot deel van het fietsnetwerk ligt op of vlak naast rijbanen waar ook autoverkeer rijdt. De 

maximumsnelheid voor die autorijbaan is voor fietsers van groot belang, zowel voor de 

verkeersveiligheid, de weginrichting maar bijvoorbeeld ook voor de luchtkwaliteit (en daarmee de 
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gezondheid van de fietser). Alleen bij solitaire fietspaden en solitaire bromfietspaden is er geen 

sprake van parallel autoverkeer.  

De wet staat binnen de kom maar een beperkt aantal maximum snelheden voor het gemotoriseerde 

verkeer toe: 30, 50 en 70 km/h. Daarnaast geldt op erven de verplichting om ‘stapvoets’ te rijden, 

hetgeen door de Hoge Raad nader ingevuld is met 15 km/h. Als de maximumsnelheid niet met borden 

geregeld is, geldt automatisch een maximum snelheid van 50 km/h. Wel kan de maximumsnelheid 

van 30 km/h zonaal worden toegepast, waardoor er 30km/h-gebieden ontstaan. 30 en 50 km/h zijn de 

dominante maximumsnelheden binnen de bebouwde kom. 

Figuur 7.4 geeft een overzicht van de (maximum) snelheden voor het gemotoriseerd verkeer op of 

parallel aan verbindingen van het fietsnetwerk. 

 

maximum snelheid 
gemotoriseerd 
verkeer 

aandeel  
gemiddelde 
10 plaatsen 

(%) 

n.v.t. (solitair)  14 %  8 % 

stapvoets 0 %   1 % 

30 km/h 24 %   40 % 

50 km/h 61 %  51 % 

70 km/h 0 %   1 % 

Figuur 7.4: Aandeel snelheidsregimes van de rijbanen. 

Het aandeel routes langs wegen met een snelheidsregime van 50 km/h of meer is in Deventer 61 %, 

dat is groter dan het gemiddelde over de 10 onderzochte gemeenten (52 %). In Deventer is het 

aandeel met een 30 km/h-regime 2,5 keer zo klein als het aandeel met 50 km/h. In die verhouding zijn 

er grote verschillen tussen de gemeenten. 

Figuur 7.4 toont de (maximum) snelheden op of langs de verbindingen van het fietsnetwerk. 

Figuur 7.4: Snelheidsregimes op of langs de verbindingen van het fietsnetwerk in Deventer 
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8 Kruispunten op het fietsnetwerk 

8.1 Het belang van goede kruispunten 

Kruispunten zijn de punten waar wegen, straten of paden uit verschillende richtingen elkaar kruisen. 

Verkeersdeelnemers moeten op kruispunten hun richting bepalen, koers zetten. Als dusdanig zijn het 

zeer belangrijke punten in de verkeersnetwerken.  

Het zijn ook vaak punten waar meerdere modaliteiten elkaar ontmoeten, met heel verschillende 

snelheden en massa’s. Als dusdanig zijn kruispunten potentiële gevaarpunten. Zeker binnen de kom 

vinden de meeste aanrijdingen op kruispunten plaats. Het is dan ook van belang dat alle 

verkeersdeelnemers een goed overzicht kunnen hebben over het kruispunt en het verkeer dat zich 

erover beweegt en dat de snelheden van het gemotoriseerd verkeer laag genoeg zijn om te 

voorkomen dat een eventuele fout ernstige gevolgen heeft. 

Gelet op de veiligheid verdienen niet alleen de kruispuntlocaties waar fietsers verkeersaders 

oversteken aandacht. Want uit recent onderzoek blijkt dat er bij het kruisen van zijstraten (door niet 

verlenen van voorrang aan de fietsers) meer ongevallen gebeuren dan was verwacht.
25

 

Behalve een potentieel gevaar zijn kruispunten voor fietsers vaak een punt waar gestopt en/of 

gewacht moet worden. Opletten, stoppen en optrekken maken de rijtaken zwaarder en verminderen 

dus ook het gevoel van comfort. Op sommige kruispunten is er spanning tussen de doorstroming van 

het autoverkeer en de doorstroming van het fietsverkeer. Als er op zulke punten verkeerslichten 

aanwezig zijn dan is er doorgaans veel oponthoud. Fietsers staan er relatief lang te wachten in een 

omgeving die vaak niet zo prettig is. 

Op de kruispunten op het hoofdfietsnetwerk, waar zich een groot deel van de fietsverplaatsingen 

moet afwikkelen, dient te worden gestreefd naar prioriteit voor de doorstroming van het fietsverkeer. 

En de rijtaken moeten zo eenvoudig zijn dat ze geen belemmering vormen om te fietsen. 

8.2 Kruispuntdichtheid 

Zoals we hierboven gezien hebben, leiden kruispunten altijd tot extra risico, discomfort en tijdverlies 

voor de fietser. Zo gesteld is de beste kruising geen kruising. Aan de andere kant moet er natuurlijk 

uitwisseling mogelijk zijn tussen de verschillende wegvakken voor de verschillende soorten 

verkeersdeelnemers. Dat maakt dat de wegbeheerder op zoek moet naar de ideale dichtheid aan 

kruisingen, daarbij ook nog gestuurd door de historie van het gebied. 

In Deventer komt de fietser op het fietsnetwerk per kilometer gemiddeld 9,7
 
kruispunten tegen. 

Vergeleken met andere onderzochte plaatsen is dat iets boven het gemiddelde (9,3). 

8.3 Soorten kruispunten 

Voor gelijkvloerse kruispunten op het fietsnetwerk zijn vijf basistypen te onderscheiden: rotonde, 

kruispunt met verkeerslichten (VRI), voorrangskruispunt, zijweg en gelijkwaardig kruispunt. Uiteraard 

hangt de voorkeur voor een van deze basistypen af van de verkeerskundige situatie. Op een 

kruispunt van gebiedsontsluitingswegen heeft een rotonde vanwege de hoge mate van veiligheid de 

voorkeur. Op kruispunten in verblijfsgebieden zal vaak een gelijkwaardig kruispunt (=rechts voorrang) 

volstaan. Daar is het regelen van de voorrang in beginsel wettelijk niet toegestaan. Voor fietspaden 

en hoofdfietsroutes heeft de wetgever evenwel het bij uitzondering expliciet mogelijk gemaakt om aan 

de hoofdfietsroute voorrang te gunnen. 
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Figuur 8.1 geeft een overzicht van de op het fietsnetwerk voorkomende kruispunten. 

 
aantal kruispuntdichtheid 

(krpt/km) 

gemiddelde 10 

plaatsen
 
(krpt/km) 

totaal  585 9,7 9,3 

waarvan met VRI 45 0,74 0,26 

waarvan rotonde 14 0,23 0,20 

Figuur 8.1:  Dichtheden van kruispunten op fietsnetwerk in Deventer.  

De VRI-dichtheid in Deventer is 0,74 en daarmee veruit het hoogst van de 10 onderzochte plaatsen 

(gemiddeld 0,26). De rotonde-dichtheid van 0,23 ligt ongeveer op het gemiddelde (0,20).  Figuur 8.2 

toont een kaart van het fietsnetwerk met de VRI’s en rotondes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 

8.2: VRI’s en rotondes met fietsnetwerk in Deventer. 
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9 Ontvlechting van het fietsnetwerk 

9.1 Het belang van ontvlechten 

Een fietsnetwerk dat geheel parallel ligt aan het autonetwerk kan niet de kwaliteit voor de fietser 

leveren die een deels ontvlochten fietsnetwerk wel kan leveren. Er zijn dan ook sterke argumenten 

om de verkeersnetwerken te ontvlechten door het autoverkeer te bundelen op een grofmazig net en 

voor de fiets een eigenstandige structuur te ontwikkelen: 

Gezondheid  

Langs drukke autoverkeerswegen is de luchtkwaliteit slechter dan op autoluwe wegen. Langs 

autoluwe wegen fietsen is dan ook gezonder dan langs wegen met veel autoverkeer. Het gevaar voor 

gezondheidsschade door een slechte luchtkwaliteit is voor fietsers aanzienlijk: ongeveer anderhalf 

maal zo groot als het gevaar voor de gezondheid door verkeersonveiligheid.  

Een vrij liggend fietsnetwerk met een goede luchtkwaliteit levert dus wat op. De gezondheidswinst ten 

opzichte van de automobilist is dan zelfs tweeërlei: behalve dat  fietsers meer bewegen hebben zij 

dan ook geen last van een slechte luchtkwaliteit. De positieve effecten van meer bewegen zijn 

overigens 10 keer zo groot als de negatieve effecten van slechte lucht en verkeersonveiligheid bij 

elkaar
26

! 

Ruimte 

Langs het hoofdautonetwerk ontbreekt vaak de ruimte om comfortabele fietspaden aan te leggen met 

een maat en schaal die geschikt is voor grote aantallen fietsers met onderling ook grote verschillen in 

snelheid. In de verblijfsgebieden zijn deze vaak makkelijker te faciliteren. 

Veiligheid 

Als fietsers en automobilisten elkaar minder ontmoeten neemt het ongevalsrisico af. Juist 

fietsvoorzieningen langs hoofdautowegen blijken onvoldoende veilig te zijn.
 27

 Het verplaatsen van 

een deel van de fietsers naar routes door verblijfsgebieden leidt tot minder ontmoetingen tussen 

fietsers en automobilisten die bovendien met een lagere snelheid plaatsen.. 

Concurrentiepositie fiets/auto  

Als de fiets over langere afstand gedwongen wordt langs het hoofdautonet te fietsen, ondervindt de 

fietser dezelfde obstakels als een langzame auto. Met een separaat netwerk, waar de fiets voorrang 

op de auto heeft, wordt de fiets in het stedelijk gebied juist concurrerender. De fiets heeft er 

bijvoorbeeld weinig last van verkeersregelinstallaties omdat ze er minder noodzakelijk zijn en dus 

minder vaak worden toegepast, omdat ze fietsvriendelijk kunnen worden ingesteld of omdat 

kruisingen met het autonetwerk op logische wijze conflictvrij kunnen worden gemaakt.  

Door het autonetwerk grofmaziger te maken maar het fietsnetwerk niet kan de veiligheid van fietsers 

flink worden vergroot en verbeteren tegelijk de concurrentiepositie en de aantrekkelijkheid.  

Met ontwikkeling van een eigenstandig fietsnetwerk naast de bestaande fietsvoorzieningen langs 

verkeersaders is het mogelijk de ruimte voor fietsers te vergroten. Binnen het fietsnetwerk zijn er dan 

verschillende kwaliteiten die ook verschillende gebruikerscategorieën kunnen aanspreken. Ook kan er 

onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende niveaus van het fietsnetwerk (wijk, stadsdeel, 

stad, regio). Zo kan worden voorkomen dat verschillende soorten fietsers elkaar in de wielen rijden.  

In sommige gemeenten kan een eigenstandig fietsnetwerk als ‘plusnet fiets’ worden uitgevoerd. Aan 

dat plusnet worden dan hogere eisen gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van doorstroming, 

maatvoering en/of comfort. De fiets krijgt er prioriteit. Het auto- en het fietsnetwerk hebben dan een 

andere plaats, met ieder voorrang op het eigen netwerk, wat het verkeerssysteem als geheel 

robuuster maakt.  
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9.2 Concurrentiepositie van fiets versus auto 

In netwerktermen kan de concurrentiepositie van de fiets versus de auto afgemeten worden aan de 

verhouding van fijnmazigheid van de netwerken voor deze voertuigen. Idealiter is er voor iedere 

fietsverbinding langs een autoverbinding een rustig, ontvlochten alternatief. De fijnmazigheid van het 

fietsnetwerk is in deze ideale situatie dus tweemaal zo hoog. In Deventer is het fietsnetwerk 0,86 

maal zo fijnmazig als het autonetwerk. Dat is dus ver onder de norm. In vergelijking met andere 

plaatsen is dat minder (gemiddeld 1,01).    

9.3 Paden met eigen tracé 

Scheiden van fietsverkeer en autoverkeer door vrijgetraceerde paden is de hoogste graad van 

ontvlechting. De verbindingen hebben de vorm van een solitair fietspad of solitair bromfietspad, 

ruimtelijk losgekoppeld van infrastructuur voor auto’s. Vrijliggende fietspaden langs autostraten 

worden niet als volledig ontvlochten beschouwd. Immers, de fietser heeft nog steeds direct last van 

de uitlaatgassen en het geluid van het gemotoriseerde verkeer. Op volledig gescheiden verbindingen 

is daar geen sprake van. 

De totale lengte van het vrijgetraceerde fietsnetwerk bedraagt 8,3 kilometer. Het aandeel ten opzichte 

van het totale fietsnetwerk bedraagt 14 %. Dat is wat hoger in vergelijking met de andere onderzochte 

plaatsen (gemiddeld is het 10 %). In 17 % is er sprake van medegebruik door bromfietsers. 

Vergeleken met de andere plaatsen is dat substantieel lager (gemiddeld 35 %).  

9.4 Fietsen door verblijfsgebieden 

Een stapje lager op de ladder van ontvlechting staan verbindingen van het fietsnetwerk, waarop of 

waarlangs medegebruik door gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. De verbindingen maken wel deel uit 

van het hoofdfietsnetwerk maar niet van het hoofdautonetwerk. In Duurzaam Veilig termen zijn het 

dus de fietsverbindingen door verblijfsgebieden, waar de maximum snelheid voor het autoverkeer 30 

km/h is. 

In Deventer ligt 12,3 kilometer aan fietsnetwerk door verblijfsgebieden, dat is 20 % van het 

fietsnetwerk. Het gemiddelde van de tien onderzochte plaatsen is 27 %.  

9.5 Fietsen op en langs autonetwerk 

In Deventer ligt 29,4 kilometer hoofdfietsnetwerk op of direct parallel aan het autonetwerk. Dat betreft 

49 % van het hoofdfietsnetwerk, wat ongeveer gelijk  is aan het gemiddelde van de 10 onderzochte 

gemeenten (48 %). Vanwege de nadelige effecten van grote intensiteiten autoverkeer worden deze 

veelvoorkomende verbindingen door de meeste fietsers minder gewaardeerd. Uiteraard moeten er 

om elementaire redenen van verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig) overal langs het autonetwerk 

vrijliggende fietsvoorzieningen zijn (zie volgend hoofdstuk). Bij een dubbel zo fijnmazig fietsnetwerk 

als autonetwerk zou het aandeel fietsen langs autonetwerk theoretisch maximaal 50 % bedragen. Dit 

percentage kan immers gezien worden als een grenswaarde waar men idealiter onder zit. In Deventer  

is de waarde dus iets lager. 

9.6 Samenvallen van fiets- en autoknooppunten  

Zowel de doorstroming als de veiligheid van een fietsnetwerk worden in hoge mate bepaald door het 

aantal te kruisen takken van het autonetwerk. Immers, zowel de grootste verliestijden als de grootste 

risico’s voor de fietser treden op bij het oversteken van de wegen met druk autoverkeer en 

(doorgaans) hogere rijsnelheid.  

Een kruispunt waarvan 3 of meer takken onderdeel uitmaken van een hoofdnetwerk noemen we een 

knooppunt. Kruispunten waar het fietsnetwerk het autonetwerk kruist, heten fiets-autoknooppunten. 
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Ongelijkvloerse kruispunten worden hier niet toe gerekend: hier zijn immers geen 

doorstromingsproblemen en veiligheidsrisico’s. 

De dichtheid van fiets-autoknooppunten bedraagt in Deventer 2,48 per vierkante kilometer. Dat is 

hoog in vergelijking met het gemiddelde van de onderzochte plaatsen (2,11 km
2
). 

9.7 Ongelijkvloerse oversteken van het autonetwerk 
Het aantal ongelijkvloerse oversteken van het fietsnetwerk over het autonetwerk bedraagt 3. Daarmee 

is 5 % van de kruispunten van fiets- met autonetwerk ongelijkvloers. Vergeleken met de andere 

onderzochte steden zijn in Deventer weinig oversteken ongelijkvloers uitgevoerd (gemiddelde = 8 %). 
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10 Duurzaam Veilig 

10.1 Inleiding 

Duurzaam Veilig is in de Nederlandse verkeerswereld goed ingeburgerd. Wegen worden 

gecategoriseerd en naar hun categorie ingericht. Toch zijn ook in vrijwel alle Nederlandse gemeenten 

nog wel 50 km/u wegen te vinden zonder de hierbij voorgeschreven fietsvoorzieningen en met een 

hoger risico op onveiligheid (‘grijze wegen‘). Daarnaast is Duurzaam Veilig ook sterk ingestoken 

vanuit de automobilist. Op het moment dat Duurzaam Veilig werd doorgevoerd was er minder oog 

voor de ongevallen met fietsers. Dat vraagt om een verdiepingsslag van Duurzaam Veilig.
28

 

10.2 Ontbrekende fietsvoorzieningen op 50 km/h wegen 

Op wegen met een maximum snelheid van 50 km/h of hoger schrijft Duurzaam Veilig vanwege de 

grote verschillen in snelheid een scheiding van langzaam en snel verkeer voor. Een harde scheiding 

(fietspad of parallelweg) heeft de voorkeur, maar er worden ook vaak alleen visuele middelen 

toegepast (fietsstroken). Van de wegen met een regime van 50 km/uur of hoger is onderzocht of 

fietsers gescheiden voorzieningen hebben en van welke vorm. 

8 % van het hoofdfietsroutenetwerk van Deventer gaat over 50 km/h-wegen terwijl iedere vorm van 

scheiding ontbreekt (“grijze weg’). Dat is iets lager dan het gemiddelde van de onderzochte plaatsen 

(gemiddeld 10 %). Van alle wegvakken van het hoofdfietsnetwerk die over of langs wegen met een 

limiet van 50 km/h lopen heeft 13,6 % geen scheiding. Hoewel dat veel lager is dan het gemiddelde 

(22 %) kunnen we toch concluderen dat Deventer over een substantiële lengte wegvakken op het 

fietsnetwerk kent die nog niet Duurzaam Veilig ingericht zijn.  

Figuur 10.1 toont deze wegvakken. 
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Figuur 10.1: Hoofdfietsroutes in Deventer over 50 km/h wegen zonder fietsvoorzieningen (in geel) 

10.3 Fietsen langs geparkeerde auto’s 

Langs het fietsnetwerk wordt het parkeren van auto’s ontraden vanwege de risico’s van in- en 

uitparkeren en openslaande portieren (ASVV 2012). Dit geldt zowel voor hoofdfietsroutes in 

verblijfsgebieden als langs gebiedsontsluitingswegen. 

In Deventer heeft 2 kilometer van het hoofdfietsnetwerk een of andere vorm van langsparkeren. Dat is 

3% van de totale lengte van fietsnetwerk. Vergeleken met de andere onderzochte plaatsen is dat 

weinig: het gemiddelde ligt op 8 %.  

10.4 Bromfietsen 

Een van de eerste maatregelen van Duurzaam Veilig was het invoeren van de grondregel dat 

bromfietsers binnen de kom niet langer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. De maatregel is 

gebaseerd op de verbeterde veiligheid van de bromfietsberijder. De fietser profiteert ook van de 

maatregel, zowel in verkeersveiligheidwinst als in het beperken van blootstelling aan ultrafijnstof, wat 

een groot risico heeft op de gezondheid op lange termijn. Bromfietsen hebben een hoge emissie aan 

ultrafijnstof (‘ultrafijnstof-kanonnen’) en door de bromfiets naar de rijbaan te verhuizen, daalt de 

blootstelling van fietsers significant. 



Fietsnetwerk Deventer: kwaliteit en kwantiteit 30 

januari 2014 

Wegbeheerders kunnen een uitzondering maken door het fietspad in een bromfietspad om te zetten 

(bord G12). Duurzaam Veilig beveelt aan de bromfiets niet op de rijbaan toe te laten als de maximum 

rijsnelheid daar 70 km/h bedraagt. In Deventer komt 1,9 kilometer bromfietspad voor binnen de kom 

(waarvan 0,5 kilometer aanliggend bij verkeersaders). Daarmee bestaat 3% van het 

hoofdfietsroutenetwerk uit bromfietspad. Dat is zeer weinig ten opzichte van het gemiddelde van de 

tien onderzochte gemeenten (12 %). Van alle fietspaden in brede zin is dat 6 % (gemiddelde 22 %). 

10.5 Tweerichtingsfietspaden 

Het fietsen op een fietspad aan de verkeerde (‘Engelse’)  kant van de hoofdrijbaan leidt tot een 

aanzienlijk verhoogd risico bij zijwegen. Dit komt doordat (te) veel automobilisten op kruispunten niet 

of slecht naar de tegenrichting kijken
29

. Hierdoor zijn tweerichtingsfietspaden gemiddeld tweemaal zo 

onveilig als eenrichtingsfietspaden
30

. Vandaar dat de aanbeveling voor fietspaden binnen de kom is: 

“éénrichting, tenzij…”
31

 Bij bromfietspaden is dit des te relevanter, vanwege de relatief hoge snelheid 

van de bromfietser. Een duidelijk voorbeeld van de “tenzij-clausule” zijn fietspaden zonder zijwegen, 

zoals vrijgetraceerde fietspaden. 

 

Kijken we daarom naar fietspaden langs wegen, dan is in Deventer de helft  (49 %) van de fietspaden 

een tweerichtingenfietspaden. Dat is dus veel meer dan de “tenzij…“-formule mogelijk maakt. 

Hierdoor lopen fietsers op (voorrangs)kruispunten onnodig veel risico. 
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 Schepers, P & Waard, D. de. 2010. Fietsverkeer (26): 32-35. 
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 Idem 
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 CROW230 Ontwerpwijzer Fietsverkeer, pag 120. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 

11.1 Conclusies voor Deventer 

Mobiliteit en fietsongevallen 

In Deventer word de fiets even vaak gebruikt als gemiddeld in Nederland. Iets meer dan de helft van 

de autoritten in Deventer is korter dan 7,5 km. Voor een substantieel deel van de verplaatsingen 

vormt de fiets dus mogelijk een alternatief. 

De verkeersveiligheid voor fietsers in Deventer is slecht: het risico om als fietser in Deventer 

slachtoffer te worden van een zwaar ongeval ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Extra zorgelijk 

daarbij is dat over enkele decennia een kwart van de Deventer bevolking 65-plusser is terwijl de 

fietsers in deze groep nu al een veel hoger risico lopen op een ernstig ongeval. 

Ontwerp en gebruik van het fietsnetwerk 

Het hoofdfietsnetwerk van Deventer is tamelijk grofmazig en zelfs (0,89) grofmaziger dan het 

hoofdautonetwerk. Zowel de omvang van het netwerk als de knooppuntdichtheid in het netwerk is 

gemiddeld  te noemen.  De (gemiddelde) uitwisseling tussen de verschillende fietsroutes lijkt redelijk 

op orde. Niettemin wordt  het hoofdnetwerk matig gebruikt. De gemiddelde omrijdfactor is in Deventer 

1,38 wat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde van de onderzochte plaatsen maar ver verwijderd van 

de norm van 1,2. 

Wegvakken 

Er liggen in Deventer opvallend veel fietspaden en er zijn opvallend veel wegen met fietsstroken: elk 

anderhalf tot tweemaal zo veel als gemiddeld. Bromfietspaden en gemengd profiel komen op het 

fietsnetwerk in Deventer navenant minder voor. Dit verklaart ook de verharding op het fietsnetwerk in 

Deventer: aanzienlijk meer tegels en minder klinkers dan gemiddeld. In Deventer ligt het fietsnetwerk 

meer langs wegen met een snelheidslimiet van 50 km/h dan gemiddeld. 

 

Kruispunten 

De kruispuntdichtheid is in Deventer is iets boven het gemiddelde wat ook geldt voor 

rotondedichtheid. De rotondes liggen vooral in de wijken verder van het centrum, zoals Colmschate. 

De VRI-dichtheid is met 0,74 per km. daarentegen veruit het hoogste van alle onderzochte plaatsen. 

In Deventer zal dit voor de fietser  relatief veel VRI-oponthoud betekenen, wat de verplaatsingstijd en 

het comfort meer dan gemiddeld negatief zal beïnvloeden. 

Ontvlechting van autonetwerk 

In Deventer is het fietsnetwerk zelf minder fijnmazig dan het autonetwerk wat ver van de norm is:  

‘fietsnetwerk 2 maal zo fijnmazig als het autonetwerk’. In vergelijking met andere plaatsen is dat ook 

minder. Het aandeel vrij getraceerde fietsroutes is met 14 % wat hoger dan gemiddeld (= 10 %). Bij 

een-zesde daarop moet de fietser het pad delen met de bromfietser, wat twee maal zo klein is als 

gemiddeld. Het aandeel door verblijfsgebieden is lager dan gemiddeld en slechts een-vijfde van het 

fietsnetwerk. De helft van het fietsnetwerk loopt op of langs het autonetwerk wat gemiddeld is, maar 

het wordt vaker dan gemiddeld doorsneden door het autonetwerk. Er zijn relatief weinig oversteken 

ongelijkvloers uitgevoerd. 

Duurzaam Veilig 

Duurzaam Veilig schrijft voor dat op wegen met een snelheidslimiet van 50 km/h of hoger, fietsers en 

snelverkeer gescheiden moeten worden. Toch ontbreekt op dergelijke wegen in Deventer die deel 

uitmaken van het fietsnetwerk in ruim één-zevende van de kilometers deze verplichte scheiding. 
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Daarbij komt, dat in Deventer opvallend vaak slechts fietsstroken als scheiding met het gemotoriseerd 

toegepast worden en dat deze fietsstroken in grofweg de helft van de gevallen ook nog te smal zijn. 

De niet Duurzaam Veilige combinatie van parkeren langs de hoofdfietsroute komt in Deventer veel 

minder dan gemiddeld voor. Ook het medegebruik van fietspaden door bromfietsers is in Deventer 

opvallend laag te noemen. Beide laatste aspecten zijn gunstig voor de verkeersveiligheid. Slecht is 

dat de helft van de fietspaden in twee richtingen bereden mogen worden, iets waardoor het risico voor 

fietsers om een aanrijding op een kruispunt te krijgen sterk toeneemt. 

11.2 Aanbevelingen 
1. Koester de sterke punten van het fietsen in Deventer, die zeker uit het gevoerde beleid 

volgen: veel fietspaden zonder medegebruik bromfietsers, weinig autoparkeren op 

fietsnetwerk en veel rotondes in nieuwbouwsituaties 

2. Breng de fijnmazigheid van het autonetwerk naar beneden door downgraden van een aantal 

bestaande verbindingen. 

3. Realiseer meer ontvlochten fietsverbindingen door verblijfsgebieden. 

4. Verbeter het gebruik van het fietsnetwerk in Deventer tot 70 % van de fietskilometers. 

5. Elimineer alle grijze wegen op het fietsnetwerk door altijd te komen tot een scheiding van auto 

en fiets op 50 km/h-wegen. 

6. Verminder het aantal fietsstroken op 50 km/h-wegen en zorg voor voldoende brede 

fietsstroken, waar deze gehandhaafd blijven: 2,00 meter (minimum: 1,50 meter). 

7. Ga fietspaden consequent asfalteren en kom met een plan om bestaande tegelfietspaden te 

saneren. 

8. Ga fors saneren in het aantal verkeerslichten. Verbeter bij de overblijvende VRI-kruispunten 

de doorrijdkans en/of de wachttijd. 

9. Breng het aantal tweerichtingfietspaden in de kom sterk naar beneden door ombouw naar 

eenrichtingsfietspaden. 

Los van dit onderzoek, kunnen we de volgende extra aanbevelingen meegeven: 

1. Stel, als dat nog niet is gebeurd,  een lokale aanpak veilig fietsen vast, conform de afspraak in 

het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu. Speerpunten daarbij zijn ouderen en 

fietsers. Om de fietsveiligheid te verbeteren is een integrale aanpak nodig met daaronder een 

aanpak van fietsknelpunten middels infrastructurele maatregelen.
32

 

2. Saneer paaltjes en andere obstakels op fietspaden. Bekend is dat de meerderheid van 

ongevallen met fietsers eenzijdig is, maar dat deze ongevallen nagenoeg niet in de registratie 

komen. 

3. Verwijder in een natte herfstperiode meerdere malen de herfstbladeren. 

4. Maak een plan voor gladheidsbestrijding op het fietsnetwerk met varianten voor ijsvorming, 

ijzel en sneeuw. Verwijder in een natte herfstperiode meerder malen de herfstbladeren. 

5. Onderzoek of het fietsnetwerk voldoende goed aansluit op het buitengebied en op het 

netwerk van de buurgemeenten. 

6. Zorg dat ook vrijliggende fietspaden voldoende ruim gedimensioneerd zijn. Op (zeer) drukke 

fietspaden moet extra ruimte zijn om zowel snelle fietsers (woon/werk, ebike) als langzame 

fietsers (kinderen, ouderen) te kunnen faciliteren. 

7. Zorg voor een fietsvriendelijke afstelling van verkeersregelinstallaties. 

8. Zorg voor voorrang op hoofdfietsroutes ten opzichte van nevengeschikte takken, ook in 30 

km/h-gebieden 

!Bij alle bovenstaande punten geldt, dat de normen van het CROW
33

 maatgevend zijn en dat het 

Fietsberaad
34

 voor veel inspiratie kan zorgen. 
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 Een publicatie van voorbeelden met veel aandacht voor het proces is Fietsveiligheid. Best practices Nederlandse gemeenten 
in 2012, CROW/Fietsberaad, 2013. 
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 In het bijzonder ASVV2012 en CROW230 Ontwerpwijzer Fietsverkeer 
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 www.fietsberaad.nl 
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