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1  Inleiding

Camping	de	
Coolewee
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De fiets krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Het aantal fietsers neemt toe en  
fietsen raakt aan diverse maatschappelijke vraagstukken. Als mensen meer  
fietsen, draagt dit onder andere bij aan de bereikbaarheid en de gezondheid van  
de samenleving. Daarnaast is de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel voor  
woon-werkverkeer en zorgt de fiets niet alleen voor aantrekkelijke recreatie, maar  
draagt het ook bij aan het behoud van de prachtige omgeving.

Deze aanzet van het fietsprogramma voor Salland is het resultaat van een ontwikkelproces tussen verschil-
lende partners in de regio. Het is een meerjarig, flexibel uitvoeringsprogramma. Vertrekpunt is het Koersdo-
cument Fiets, dat Provinciale Staten van Overijssel in februari 2015 heeft vastgesteld. 

Het hoofddoel van het fietsprogramma is het fietsgebruik in de regio Salland te verhogen. Om dit doel te 
bereiken, is gekeken naar de unieke eigenschappen van Salland en welke ambities en dromen de regio heeft 
voor de toekomst. Er zijn vijf thema’s gedefinieerd waarbinnen de partners het programma verder uitwerken 
en uitvoeren. Daarbij is per thema een suggestie gedaan voor maatregelen waarmee het fietsgebruik kan 
toenemen.



Op de fiets door Salland6

De fiets is een belangrijk middel om de bereikbaarheid van stad en platteland te verbeteren. In 
de stad draagt de fiets bij aan een vermindering van de overlast veroorzaakt door files, lucht-
vervuiling en geluid. Op het platteland draagt de fiets bij aan het verbinden van dorpen met 
steden, zeker ook op plekken waar het openbaar vervoer niet langer een bruikbare oplossing 
is. Verder helpt de fiets bij het verbeteren van de gezondheid van de inwoners en bezoekers van 
Salland. Ook zorgt de fiets voor een groot deel van de opbrengsten in de vrijetijdseconomie en 
versterkt de fiets het imago van de (groene) regio.

2  Visie op de fiets

De fietskroon

Voor de uitwerking van de dit fietsprogramma hanteren we de fietskroon. De fietskroon is een kader dat is 
gebaseerd op de piramide van Maslow en verdeelt de behoeften van fietsers in dissatisfiers en satisfiers. 
Dissatisfiers zijn de randvoorwaarden voor een persoon om te gaan fietsen: veiligheid, betrouwbaarheid 
en snelheid. Satisfiers zijn de behoeften van personen waardoor fietsen een aantrekkelijk vervoermiddel 
wordt: beleving, comfort en gemak. De fietskroon kijkt naar drie soorten maatregelen: maatregelen met be-
trekking tot de fiets, met betrekking tot de fietser (gedragsmaatregelen) en met betrekking tot infrastructuur 
en omgeving. 

De fietskroon is de onderlegger bij het uitwerken van de maatregelen. Bewust is niet gekozen voor een 
indeling van maatregelen naar de fietskroon omdat het van grote waarde is zo integraal mogelijke maat-
regelen te ontwerpen. Oftewel: een maatregel moet op zoveel mogelijk facetten van de fietskroon inzetten. 
Zo geldt bij aanleg van fietsinfrastructuur dat dit effectiever is als rekening wordt gehouden met de fiets 
als vervoermiddel en gedragscomponenten worden ingezet om de fietser te bewegen daadwerkelijk van de 
infra gebruik te maken. Het streven is dan ook tot maatregelen te komen die op zoveel mogelijk plekken van 
de fietskroon ‘ ingrijpen’.
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3  Programmastructuur
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3  Programmastructuur
Het hoofddoel van dit programma is om het fietsgebruik in  
de regio Salland te verhogen. Om dit doel te berei-
ken, is eerst gekeken wat Salland voor unieke eigen-
schappen heeft en welke ambities en dromen de regio 
heeft voor de toekomst. Daarnaast is gekeken naar de al  
lopende, aanpalende trajecten waar dit programma op kan  
aansluiten. Met deze informatie zijn uiteindelijk vijf thema’s  
gedefinieerd. 

1. Beleving: synergie fietsnetwerken en trekpleisters
2.  Diversiteit: relatie stad-platteland, Salland-stedendriehoek  

en Overijssel-Gelderland
3. Salland op de (inter)nationale kaart
4. Hoogwaardig fietsnetwerk Salland
5. Veilig fietsen

Deze vijf thema’s vormen de paraplu van dit programma: alle maat- 
regelen hangen onder een thema. Alle thema’s en onderliggende fiets- 
projecten dragen bij aan diverse doelen zoals betrokken partijen die 
kennen, zoals gezondheid, economie en duurzaamheid. 

Het karakter en de dromen van Salland
Tijdens de eerste werksessie is stil ge-
staan bij de dromen die mensen hebben 
over Salland en het specifieke karakter 
van de regio. 

‘We moeten zorgen dat Salland niet het 
best bewaarde geheim van Nederland 
wordt.’

‘Authenticiteit.’

‘Salland heeft een prachtig fiets- en  
wandelnetwerk, maar onderhoud is no-
dig om het toerisme te behouden.’

‘Bescheidenheid.’

‘Sallanders zijn bevlogen en onderne-
mend, maar wel bescheiden.’

‘Een mooie combinatie drukte en rust.’

‘Salland fietsland!’

‘Salland is ondernemend: bijvoorbeeld 
initiatieven rond de smaak van Salland, 
waarbij streekproducten tot trekpleister 
worden gemaakt. ’
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‘In Salland wil je oud worden.’

‘De combinatie van natuur met steden 
zoals Deventer maken Salland een 
pareltje.’

‘Gemoedelijkheid!’

‘Salland heeft prachtige, diverse  
landschappen: heuvelrijk, bosrijk  
en waterrijk. ’

‘Salland als zorginstelling’

‘Degelijkheid.’

‘Sallanders zijn bescheiden, we zouden 
wel wat trotser mogen zijn. Om toeristen 
te trekken moeten we ook uitdragen 
welke prachtige dingen we te bieden 
hebben.’

‘Gastvrijheid.’

‘In Salland heerst gemeenschapszin.’

‘Hanzesteden’

Programmaboom

De samenhang van het fietspro-
gramma is weergegeven in een 
doelenboom. Alle maatregelen, 
ingedeeld naar de vijf thema’s, 
dragen bij aan het doel van het 
fietsprogramma: mensen fiet-
sen meer in Salland. Het meer 
fietsen draagt bij aan boven-
liggende doelen op samen- 
levingsniveau, zoals gezondheid 
en economische ontplooiing.

Mensen fietsen meer in Salland
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Mensen fietsen meer in Salland

Betere 
leefbaarheid

Mensen zijn gelukkiger Mensen zijn gezonder

Meer recreatie- 
mogelijkheden

Meer economische 
ontplooiing

Suggesties voor maatregelen 
-  stimuleren e-bike in dunbe-

volkte gebieden (eventueel 
met aanvullend OV alleen in 
donkere wintermaanden)

-  kosteneffectief busgebruik 
middelbare school grotere 
afstanden: 5 jaarkaart OV 
is vele malen duurder dan 
aanschaf/lenen e-bike.

Suggesties voor maat-
regelen 
-  verhuur van fietsen op 

elk (bemenst) station

Suggesties voor maat-
regelen 
- kwaliteitseisen fiets
- combi fiets en OV

Suggesties voor maat-
regelen 
-  cursus e-bike rijden
-  veiligheid voertuigen 

>25 km/h vanaf 2017 
helmplicht

-  publiek maken van 
ongevalsdata – betrek 
hier burgers ook bij

-  universele bel om 
schrikreactie te  
verkleinen

Suggesties voor maat-
regelen 
-  meer fietsverhuur 

plekken in Salland. 
-  betere fietsvoorzienin-

gen met oplaadpunten 
e-bike standaard in 
stallingen en fiets-
kluizen

Thema: 
Beleving

Thema:
Salland op de 

(inter)nationale 
kaart

Thema: 
Veilig fietsen

Thema: 
Diversiteit

Thema: Hoog-
waardig fiets-
netwerk Salland

Betere 
verkeersveiligheid

Betere 
bereikbaarheid
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1.  Beleving: synergie fietsnetwerken  
en trekpleisters 

In Salland wordt al heel veel gefietst. Zowel voor utilitair gebruik (woon- 
werkverkeer van en naar de Hanzesteden) als voor recreatief gebruik 
gaan Sallanders op de fiets en veel toeristen komen speciaal naar Sal-
land om vanaf de fiets van de omgeving te genieten. Om de fietsbeleving 
nog verder te verbeteren, gaan we meer synergie realiseren tussen de 
fietsnetwerken in Salland en de trekpleisters die Salland te bieden heeft. 
Een voorbeeld waarmee dit kan worden bereikt, is de ontwikkeling van 
themaroutes. In Salland zijn al een paar mooie voorbeelden van dergelij-
ke routes te vinden, zoals de kunstfietsroute ‘van hier tot ginder’. Een an-
dere mogelijkheid is om de route tussen fietsknooppunten vooral langs 
de mooie plekken van Salland te leiden. Met treffende maatregelen kan 
verdere synergie worden ondersteund, iets wat uiteindelijk bijdraagt aan 
het toerisme, een belangrijke economische motor in Salland.

Relevante stakeholdersMinisterie van Infrastructuur en Milieu, fietsfabrikanten, fietsverkopers, provincie Gelderland, gemeenten, fietsersbond, horecaondernemers

2. Diversiteit: relatie stad-platteland, 
Salland-Stedendriehoek en  
Overijssel-Gelderland

Salland wordt gekenmerkt door diversiteit. Dit komt met name tot uiting 
in de sterke relaties die er zijn tussen stad en platteland, tussen het 
landelijke Salland en de stedelijke Stedendriehoek en organisatorisch en 
geografisch tussen Overijssel en Gelderland. Op deze verbindingen liggen 
kansen in het versterken van sociaal kapitaal binnen de regio en het ver-
sterken van toeristische mogelijkheden. Dit zijn bij uitstek thema’s waar 
Salland zich ook op richt en waar de fiets als verbindende factor op kan 
treden. Mede door de opkomst van de e-bike worden afstanden steeds 
kleiner. Inwoners en toeristen kunnen in Salland prachtige fietstochten 
maken of op de fiets naar het werk: Door goede verbindingen wordt de 
diversiteit versterkt. 

Relevante stakeholdersMKB’s (zoals parkmanagement Deventer), provincie Gelderland, gemeenten
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3. Salland op de (inter)nationale kaart

Salland is een veelzijdige regio. Gezellige drukte in de Hanzesteden en 
rust en groen in de diverse landschappen die Salland te bieden heeft. 
Daarnaast staat Salland bekend om de gemeenschapszin en de onder-
nemersspirit van de inwoners. Een uitdaging voor Salland is om niet het 
best bewaarde geheim van Nederland te blijven. Salland is bij uitstek 
geschikt om te ontdekken op de fiets. Door maatregelen in te zetten die 
het fietspotentieel van Salland nog meer versterken en dit te koppelen 
aan de promotie van Salland, kan Salland niet alleen nog beter op de Ne-
derlandse, maar ook op de internationale kaart komen te staan.  Hierbij 
spelen te nemen maatregelen in het hebben van voldoende fietsvoorzie-
ningen en maatregelen met betrekking tot beleving een belangrijke rol, 
evenals promotie van Salland.  

Relevante stakeholders

Salland marketing/Marketing oost, 

Saxion, Dutch cycling embassy, NS 

en andere vervoerders, horeca 

ondernemers, regio Westfalen 

(Duitsland)
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4. Hoogwaardig fietsnetwerk 
Salland (HFS)

Het Hoogwaardig fietsnetwerk Salland wordt ontwikkeld 
als een netwerk van regionale hoofdroutes. Deze verbin-
den op korte afstanden de belangrijkste kernen, steden 
en stadsdelen, werkgebieden en recreatieve gebieden met 
elkaar. Het gaat om een gemeenteoverschrijdend netwerk 
gezamenlijk gedefinieerd door de wegbeheerders in Sal-
land. Een belangrijk vertrekpunt is het bepalen van rele-
vante verbindingen (spaken) van en naar de grootste ker-
nen in die richtingen waar binnen een fietsafstand van 15 
kilometer voldoende (potentiële) fietsers zitten. 

Ideaal voor de dagelijkse fietsritten: van en naar het 
werk, school, sportvereniging of om boodschappen te ha-
len. Investeren in het Hoogwaardig fietsnetwerk Salland  
betekent investeren in kwaliteit en snelheid: goede  
bewegwijzering en stallingsvoorzieningen, comfortverhar-
ding en sociale en verkeersveiligheid. Kortom, een kwa-
liteitsimpuls. Samen met de wegbeheerders wordt dit  
regionale netwerk doorontwikkeld, inclusief het formuleren 
van kwaliteitseisen en het betrekken van gebruikers bij 
het bepalen van de beste route. Daarbij gaat het niet al-
leen om fietspaden, maar ook het faciliteren van keten-
mobiliteit bij openbaar vervoer.

Relevante stakeholdersWegbeheerders, Fietsersbond

Deze kaart is gemaakt o.b.v. bestaande 
netwerken van gemeenten en provincie. 
Het dient als vertrekpunt om tot een 
gezamenlijke focus te komen op wat 
relevante verbindingen zijn en waar in 
geïnvesteerd moet worden. Hiervoor is 
binnen dit fietsprogramma het thema 
‘Hoogwaardig fietsnetwerk Salland’ op-
genomen. Belangrijk is de uitwerking van 
de netwerkinvesteringen te doen samen 
met inwoners en stakeholders.
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5. Veilig fietsen

De laatste jaren is door de opkomst van de 
e-bike en het steeds populairder worden van 
de racefiets het fietsen veranderd: verschillen-
de doelgroepen met verschillende snelheden 
maken gebruik van hetzelfde fietspad, vaak 
met de smartphone in de hand. Dit heeft ge-
volgen voor de verkeersveiligheid. 

Om de fietsveiligheid te verbeteren, zijn ver-
keerseducatie en gedragmaatregelen belang-
rijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de 
subjectieve ervaren veiligheid te verbeteren. 

Relevante stakeholdersFietshandelaren, VVN, ROVON, politie, Fietsersbond (fietsschool),  provincie, gemeenten, scholen
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4  Aanzet tot een meerjarenprogramma  
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4  Aanzet tot een meerjarenprogramma  
Per thema is een aantal suggesties gedaan voor maatregelen 
als aanzet tot een meerjarenprogramma. Het is een aanzet die 
per thema verder uitgewerkt moet worden ter voorbereiding 
op besluitvorming over wat precies uit te voeren. In de aanzet 
hebben we maatregelen onderscheiden volgens de pyramides 
van de fietskroon, namelijk infrastructuur en omgeving, de 
fietser en de fiets. Er is een onderscheid gemaakt in mogelijke 
maatregelen op:

- Korte termijn: realisatie in 2016 of 2017
- Middellange termijn: realisatie tussen 2018 en 2020
- Lange termijn: realisatie na 2020
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: synergie 
fietsnetwerken en 
trekpleisters

Regio-
specifiek

Beleving mee-
nemen in het 
afwegingskader  
bij de bepaling 
van knooppun-
ten en routes

Weeg ook beleving en ‘mooiheid’ fietsroute mee in de bepaling 
van  knooppunten en routes. Met verwijzingen van en naar de 
routes (digitaal en boekjes integreren voor juiste beleving)
- Gebeurt al in ‘Morgeland’ 
-  Routes ook bijna digitaal in de route portal (huidig project)

2016 Salland marketing, recreatiegemeenschap Salland

Regio-
specifiek

Kleine ingrepen 
om positieve 
beleving te 
vergroten

Beleving zit ‘ in een klein hoekje’: planten van bomen haalt de 
wind weg en doet veel met het uitzicht. Ook kunnen bijvoor-
beeld gekleurde fietspaden worden ontwikkeld, die aansluiten 
op het landschap

2017 Salland marketing, recreatiegemeenschap Salland

Regio-
specifiek

Themaroutes 
voor verschil-
lende doel-
groepen

Ontwikkel themaroutes voor diverse doelgroepen, zodat fietsen 
voor verschillende groepen aantrekkelijk is (zoals jong, oud, 
vriendinnen, stelletjes).

2016

2. Diversiteit: relatie 
stad-platteland,  
Salland- 
stedendriehoek en 
Overijssel- 
Gelderland

Provincie-
breed

Doelgroepen-
onderzoek

-  Onderzoek naar waar fietsers vandaan komen en daar maat-
regelen op baseren

-  Onderzoeken wat jongeren prikkelt om wél op de e-bike te 
stappen

2016 Provincie Gelderland,  Gemeenten.

Regio-
specifiek

Kennisdeling 
onderzoeken

Zorg voor kennisdeling vanuit de Stedendriehoek met be-
trekking tot hun lopende onderzoeken en gebruik deze om 
maatregelen op te baseren. 

2016 Provincie Gelderland

Meerjaren programmering Salland korte termijn: 2016-2017

Infrastructuur 
en omgeving

De fiets De fietser
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: synergie 
fietsnetwerken en 
trekpleisters

Regio-
specifiek

Beleving mee-
nemen in het 
afwegingskader  
bij de bepaling 
van knooppun-
ten en routes

Weeg ook beleving en ‘mooiheid’ fietsroute mee in de bepaling 
van  knooppunten en routes. Met verwijzingen van en naar de 
routes (digitaal en boekjes integreren voor juiste beleving)
- Gebeurt al in ‘Morgeland’ 
-  Routes ook bijna digitaal in de route portal (huidig project)

2016 Salland marketing, recreatiegemeenschap Salland

Regio-
specifiek

Kleine ingrepen 
om positieve 
beleving te 
vergroten

Beleving zit ‘ in een klein hoekje’: planten van bomen haalt de 
wind weg en doet veel met het uitzicht. Ook kunnen bijvoor-
beeld gekleurde fietspaden worden ontwikkeld, die aansluiten 
op het landschap

2017 Salland marketing, recreatiegemeenschap Salland

Regio-
specifiek

Themaroutes 
voor verschil-
lende doel-
groepen

Ontwikkel themaroutes voor diverse doelgroepen, zodat fietsen 
voor verschillende groepen aantrekkelijk is (zoals jong, oud, 
vriendinnen, stelletjes).

2016

2. Diversiteit: relatie 
stad-platteland,  
Salland- 
stedendriehoek en 
Overijssel- 
Gelderland

Provincie-
breed

Doelgroepen-
onderzoek

-  Onderzoek naar waar fietsers vandaan komen en daar maat-
regelen op baseren

-  Onderzoeken wat jongeren prikkelt om wél op de e-bike te 
stappen

2016 Provincie Gelderland,  Gemeenten.

Regio-
specifiek

Kennisdeling 
onderzoeken

Zorg voor kennisdeling vanuit de Stedendriehoek met be-
trekking tot hun lopende onderzoeken en gebruik deze om 
maatregelen op te baseren. 

2016 Provincie Gelderland
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

3. Salland op de 
(inter)nationale 
kaart

Regio-
specifiek

Promotie rond 
de fiets

Zet de fiets centraal in de (internationale) promotie van de 
regio. Bijvoorbeeld door een symposium met Saxion organi-
seren en aansluiten bij ‘365 dagen fietsen in Overijssel’ (een 
bestaand programma). 

2016 (continu) Salland marketing, marketing oost, Saxion (maak 
gebruik van internationale studenten). Dutch Cycling 
Embassy

Provincie-
breed

Meer fietsver-
huur plekken 
in Salland

Bijvoorbeeld rond stations en rond toeristische locaties. Hier-
bij zorgen voor een aantrekkelijke prikkel voor ondernemers 
zodat ze mee willen doen met het project.

2017 NS, andere vervoerders, (horeca) ondernemers

Provincie-
breed

Fietsvoorzie-
ningen

Fietsvoorzieningen in Salland verbeteren. Zoals oplaadpunten 
voor de e-bike standaard in stallingen en fietskluizen genere-
ren

2017 Gemeenten, NS, andere vervoerders, (horeca) onderne-
mers

5. Veilig fietsen Provincie-
breed

Cursus e-bike 
rijden

Bij aankoop een uitleg gebruik e-bike verzorgen en  
e-bike houders cursussen e-bike rijden aanbieden,  
waardoor men behendiger wordt in het fietsen en de kans op 
(eenzijdige) ongelukken verkleint.

2016 Fietshandelaren, fietsverkopers

Provincie-
breed

Wettelijke  
veiligheids-
maatregel

Veiligheid voertuigen >25 km/h vanaf 2017 helmplicht
Algemener: wetgeving: helmplicht, BHWO, snelheidsverschillen 
veilig houden mobieltjes op de fiets verbieden 

2017 IenM

Provincie-
breed

Bewustwording 
ongevaldata 
onder burgers

Publiek maken van ongevaldata  zodat men zich bewust wordt 
van risico’s– betrek burgers/markt ook bij het verzinnen van 
oplossingen

2017 RWS, het KiM

Provincie-
breed

Dynamische 
verlichting 

Dynamische verlichting aanbrengen voor zichtbaarheid fietsers 2016 Fietsfabrikanten

Meerjaren programmering Salland korte termijn: 2016-2017 (vervolg)

Infrastructuur 
en omgeving

De fiets De fietser
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

3. Salland op de 
(inter)nationale 
kaart

Regio-
specifiek

Promotie rond 
de fiets

Zet de fiets centraal in de (internationale) promotie van de 
regio. Bijvoorbeeld door een symposium met Saxion organi-
seren en aansluiten bij ‘365 dagen fietsen in Overijssel’ (een 
bestaand programma). 

2016 (continu) Salland marketing, marketing oost, Saxion (maak 
gebruik van internationale studenten). Dutch Cycling 
Embassy

Provincie-
breed

Meer fietsver-
huur plekken 
in Salland

Bijvoorbeeld rond stations en rond toeristische locaties. Hier-
bij zorgen voor een aantrekkelijke prikkel voor ondernemers 
zodat ze mee willen doen met het project.

2017 NS, andere vervoerders, (horeca) ondernemers

Provincie-
breed

Fietsvoorzie-
ningen

Fietsvoorzieningen in Salland verbeteren. Zoals oplaadpunten 
voor de e-bike standaard in stallingen en fietskluizen genere-
ren

2017 Gemeenten, NS, andere vervoerders, (horeca) onderne-
mers

5. Veilig fietsen Provincie-
breed

Cursus e-bike 
rijden

Bij aankoop een uitleg gebruik e-bike verzorgen en  
e-bike houders cursussen e-bike rijden aanbieden,  
waardoor men behendiger wordt in het fietsen en de kans op 
(eenzijdige) ongelukken verkleint.

2016 Fietshandelaren, fietsverkopers

Provincie-
breed

Wettelijke  
veiligheids-
maatregel

Veiligheid voertuigen >25 km/h vanaf 2017 helmplicht
Algemener: wetgeving: helmplicht, BHWO, snelheidsverschillen 
veilig houden mobieltjes op de fiets verbieden 

2017 IenM

Provincie-
breed

Bewustwording 
ongevaldata 
onder burgers

Publiek maken van ongevaldata  zodat men zich bewust wordt 
van risico’s– betrek burgers/markt ook bij het verzinnen van 
oplossingen

2017 RWS, het KiM

Provincie-
breed

Dynamische 
verlichting 

Dynamische verlichting aanbrengen voor zichtbaarheid fietsers 2016 Fietsfabrikanten
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: syner-
gie fietsnetwerken 
en trekpleisters

Provincie-
breed

Divers aanbod leen-
fietsen 

Aanbieden van diverse leenfietsen (niet enkel de focus 
op de e-bike), zoals racefietsen, bakfietsen, etc. 

2018

Provincie-
breed

Fietsparkeren Zorg voor voldoende fietsparkeerplekken bij trekpleis-
ters. Aansluiten op lopende projecten, zoals Ruimte voor 
de Fiets (over fietsparkeren bij stations, in geval Salland  
bij station Heinoo). 

2018

2. Diversiteit: rela-
tie stad-platteland, 
Salland-steden-
driehoek en Over-
ijssel-Gelderland

Provincie-
breed

Stimuleren (e-)bike in 
-  Dunbevolkte  

gebieden
-  Sternetten 
Deventer/Zwolle
-  Relatie Raalte met 

Zwolle/Deventer
-  Doelgroepen waar 

winst te behalen valt

-  Stimuleren e-bike in dunbevolkte gebieden (eventueel 
met aanvullend OV in de wintermaanden

-  Bereikbaarheid vergroten in de sternetten en tussen 
Raalte en Zwolle /Deventer

-  Onder bijvoorbeeld allochtone Nederlanders kan fiets-
gebruik nog verder worden gestimuleerd

2018 RWS, provincie, gemeenten, Scholen, bedrijven. 

4. Hoogwaardig 
fietsnetwerk  
Salland

Regio- 
specifiek

Aansluiten op lopen-
de projecten van de  
Stedendriehoek

Aansluiten op project fietsroute Apeldoorn –  
Deventer dat in het kader van Beter Benutten wordt 
uitgevoerd. 

Provincie-
breed

Aansluiten op reali-
satie fietsruggengraat 
uit fietsvisie Deventer

Fietsruggengraat bestaat uit:
Apeldoorn – Deventer, Deventer – Zutphen, Deventer – 
Olst, Deventer – Bathmen – Holten

5. Veilig fietsen Provincie-
breed

Groene golf Groene golf voor fietsers in stad en stadsrand 2018-2020 RWS, provincie, gemeenten

Provincie-
breed

Veiligheidmaatregelen Veiligheidsmaatregelen gericht op de combinatie van 
landbouwverkeer en fietsers op fietspaden, zoals het 
verbreden van wegen waardoor minder ongelukken 
ontstaan

2018-2020 Provincie, RWS

Meerjaren programmering Salland middellange termijn: 2018-2020

Infrastructuur 
en omgeving

De fiets De fietser
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: syner-
gie fietsnetwerken 
en trekpleisters

Provincie-
breed

Divers aanbod leen-
fietsen 

Aanbieden van diverse leenfietsen (niet enkel de focus 
op de e-bike), zoals racefietsen, bakfietsen, etc. 

2018

Provincie-
breed

Fietsparkeren Zorg voor voldoende fietsparkeerplekken bij trekpleis-
ters. Aansluiten op lopende projecten, zoals Ruimte voor 
de Fiets (over fietsparkeren bij stations, in geval Salland  
bij station Heinoo). 

2018

2. Diversiteit: rela-
tie stad-platteland, 
Salland-steden-
driehoek en Over-
ijssel-Gelderland

Provincie-
breed

Stimuleren (e-)bike in 
-  Dunbevolkte  

gebieden
-  Sternetten 
Deventer/Zwolle
-  Relatie Raalte met 

Zwolle/Deventer
-  Doelgroepen waar 

winst te behalen valt

-  Stimuleren e-bike in dunbevolkte gebieden (eventueel 
met aanvullend OV in de wintermaanden

-  Bereikbaarheid vergroten in de sternetten en tussen 
Raalte en Zwolle /Deventer

-  Onder bijvoorbeeld allochtone Nederlanders kan fiets-
gebruik nog verder worden gestimuleerd

2018 RWS, provincie, gemeenten, Scholen, bedrijven. 

4. Hoogwaardig 
fietsnetwerk  
Salland

Regio- 
specifiek

Aansluiten op lopen-
de projecten van de  
Stedendriehoek

Aansluiten op project fietsroute Apeldoorn –  
Deventer dat in het kader van Beter Benutten wordt 
uitgevoerd. 

Provincie-
breed

Aansluiten op reali-
satie fietsruggengraat 
uit fietsvisie Deventer

Fietsruggengraat bestaat uit:
Apeldoorn – Deventer, Deventer – Zutphen, Deventer – 
Olst, Deventer – Bathmen – Holten

5. Veilig fietsen Provincie-
breed

Groene golf Groene golf voor fietsers in stad en stadsrand 2018-2020 RWS, provincie, gemeenten

Provincie-
breed

Veiligheidmaatregelen Veiligheidsmaatregelen gericht op de combinatie van 
landbouwverkeer en fietsers op fietspaden, zoals het 
verbreden van wegen waardoor minder ongelukken 
ontstaan

2018-2020 Provincie, RWS
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: synergie 
fietsnetwerken en 
trekpleisters

Regio-
specifiek

Oude kerkpaden 
en oude structuren 
in dorpen en ste-
den inrichten voor 
fietsverkeer

Oude structuren in dorpen en steden inrichten voor fiets-
verkeer waar burgers dat willen, zodat fietsers mooie routes 
kunnen fietsen. Dit is ook aantrekkelijk voor de horeca 
langs deze oude structuren.

2020 IenM, Rijkswaterstaat, fietsfabrikanten, fietsverkopers

2. Diversiteit: relatie 
stad-platteland, 
Salland-stedendrie-
hoek en Overijssel- 
Gelderland

Provincie-
breed

Kosteneffectief 
busgebruik: bus 
vervangen door 
fiets

Samenwerken in kosteneffectief busgebruik middelbare 
school grotere afstanden: 5 jaarkaart OV is vele malen 
duurde dan de aanschaf/lenen (e-)bike

2020 Vervoerders, provincie (als concessieverlener)

3. Salland op de (in-
ter)nationale kaart

Provincie-
breed

Bewegwijzering Realiseren uniforme bewegwijzering die  zich verhouden tot 
de digitale wegwijzers

2020

4. Hoogwaardig fiet-
snetwerk Salland

Provincie-
breed

Dubbel gebruik 
infrastructuur

Kansen voor dubbel gebruik infrastructuur door snelle 
fietsen: woonwerk en recreatief/sportief (‘spakenmodel’ 
grote stad)

>2020

Provincie-
breed

Verbeteren verbin-
ding tussen kernen

Inzetten op verbetering tussen kernen – Kijk hierbij zowel 
naar utilitaire als recreatieve verbindingen: afwisseling 
moet mogelijk zijn

>2020

Provincie-
breed

Koppelen fiets-
routes

Koppelen van (fiets) routes in het gebied, keuze tussen 
routes moet mogelijk zijn: met burgers kiezen welke te 
optimaliseren

>2020

Provincie-
breed

Ontwikkelen fiets-
snelweg  
Stedendriehoek

Ontwikkelen fietssnelweg Stedendriehoek, zodat de bereik-
baarheidradius groter wordt

>2020

Regio-
specifiek

Stimuleren gebruik 
(E-) bike

Stimuleren e-bike routes tussen de IJssel – en de Hanzeste-
den en de Sallandse Heuvelrug

>2020

Meerjaren programmering Salland (lange termijn: >2020) 
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Thema Categorie Type 
maatregel

Maatregel Omschrijving Planning Trekker Kostenraming Potentiële Financiers

1. Beleving: synergie 
fietsnetwerken en 
trekpleisters

Regio-
specifiek

Oude kerkpaden 
en oude structuren 
in dorpen en ste-
den inrichten voor 
fietsverkeer

Oude structuren in dorpen en steden inrichten voor fiets-
verkeer waar burgers dat willen, zodat fietsers mooie routes 
kunnen fietsen. Dit is ook aantrekkelijk voor de horeca 
langs deze oude structuren.

2020 IenM, Rijkswaterstaat, fietsfabrikanten, fietsverkopers

2. Diversiteit: relatie 
stad-platteland, 
Salland-stedendrie-
hoek en Overijssel- 
Gelderland

Provincie-
breed

Kosteneffectief 
busgebruik: bus 
vervangen door 
fiets

Samenwerken in kosteneffectief busgebruik middelbare 
school grotere afstanden: 5 jaarkaart OV is vele malen 
duurde dan de aanschaf/lenen (e-)bike

2020 Vervoerders, provincie (als concessieverlener)

3. Salland op de (in-
ter)nationale kaart

Provincie-
breed

Bewegwijzering Realiseren uniforme bewegwijzering die  zich verhouden tot 
de digitale wegwijzers

2020

4. Hoogwaardig fiet-
snetwerk Salland

Provincie-
breed

Dubbel gebruik 
infrastructuur

Kansen voor dubbel gebruik infrastructuur door snelle 
fietsen: woonwerk en recreatief/sportief (‘spakenmodel’ 
grote stad)

>2020

Provincie-
breed

Verbeteren verbin-
ding tussen kernen

Inzetten op verbetering tussen kernen – Kijk hierbij zowel 
naar utilitaire als recreatieve verbindingen: afwisseling 
moet mogelijk zijn

>2020

Provincie-
breed

Koppelen fiets-
routes

Koppelen van (fiets) routes in het gebied, keuze tussen 
routes moet mogelijk zijn: met burgers kiezen welke te 
optimaliseren

>2020

Provincie-
breed

Ontwikkelen fiets-
snelweg  
Stedendriehoek

Ontwikkelen fietssnelweg Stedendriehoek, zodat de bereik-
baarheidradius groter wordt

>2020

Regio-
specifiek

Stimuleren gebruik 
(E-) bike

Stimuleren e-bike routes tussen de IJssel – en de Hanzeste-
den en de Sallandse Heuvelrug

>2020
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5  Bikenomics
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5  Bikenomics
Bikenomics gaat over de economie van de fiets. Denk hierbij onder andere aan de gezondheids-
winst voor mensen die op de fiets naar het werk gaan (1 dag minder ziek per jaar), fietstrans-
porten die sneller zijn binnen steden, toenemende verkoop van fietsen en onderdelen (behoud 
de fietsenmaker in het dorp, extra werkgelegenheid) en fietstoerisme. Maar ook hoe econo-
misch om te gaan met de ruimte in steden en dorpen. Door in te richten voor de mens, voet-
ganger en fietser, creëer je ruimten waar mensen willen zijn, waar woningwaardes stijgen en 
winkelpanden minder vaak leegstaan.

In deze tijden van beperkt budget wordt het steeds 
belangrijker om de waarde van het fietsen goed neer 
te zetten. Dit kan er voor zorgen dat de fiets meer de 
rol krijgt die hem past. Die rol is een deel van de 
oplossing voor grote problemen, zoals obesitas en 
congestie, klimaatverandering en bereikbaarheid. 
De rol als economische aanjager, banenschepper 
en omzetverhoger. De rol als kans en oplossing, van 
waardetoevoeger, in plaats van iets dat ook gedaan 
moet worden.
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Bestaande netwerken

Maak gebruik van de potentie van lopende projecten en programma’s binnen de regio. Door de 
handen ineen te slaan, is de kans groter dat de doelstellingen van beide initiatieven worden 
bereikt. Aaanpalende projecten per thema zijn in ieder geval:

-  Beleving: synergie fietsnetwerken en trekpleisters: Opzet fietsroutenetwerk met fietsknooppunten,  
Reggedal 2.0 (Reggeherstelprojecten) met veiligheid, recreatie, wonen, cultuurhistorie, bereikbaarheid en 
Landschap Overijssel met o.a. ontwikkeling ‘beleefroutes’ (fietsroutes met verhalenpunten)

- Diversiteit: Aansluiting bij Beter Benutten Vervolg Stedendriehoek
-  Hoogwaardig fietsnetwerk Salland: Fietssnelroute Nijverdal - Zwolle (gemeente Raalte, Zwolle,  

Hellendoorn)
-  Algemeen: Aansluiting bij hoofdlijnen akkoord provincie Overijssel ‘de Kracht van Overijssel’ en het SER 

energie akkoord - meer fietsen

6  Vervolgstappen naar realisatie

Vervolgproces

Naast deze aanzet voor een fietsprogramma voor Salland is er ook een programma ontwikkeld voor 
Noordwest, Twente en Vechtdal. Het is de bedoeling dat partijen die een rol kunnen spelen in het  
stimuleren van het fietsgebruik de handschoen oppakken en tot concrete uitwerking en uitvoering  
komen van maatregelen. Om dit vervolg te organiseren, is de volgende aanpak voorzien:
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-  Per thema is er een werkgroep met relevante stakeholders die maatregelen nader uit-
werkt, inclusief een trekker en die vervolgens de maatregelen uitvoeren. De frequentie 
van samenkomen, de deelnemers en dergelijke is naar eigen inzicht per themawerk-
groep te bepalen. In beperkte mate worden de themagroepen ondersteund door het be-
geleiden van een sessie, vastleggen van ideeën en afspraken of een plan uit te werken.

-  Er komt één fietsambassadeur (met ondersteuning) als aanjager en verbinder, eventu-
eel ondergebracht in het programmabureau 365 dagen fietsen. 

-  De fietsambassadeur brengt ook alle fietsinitiatieven in Overijssel in kaart, deelt dat met rele-
vante partijen en stimuleert afstemming. 

-  Er wordt tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst fiets Overijssel georganiseerd waarbij afstemming 
plaats vindt tussen de thema’s binnen een regio en tussen de regio’s. Ook wordt gesproken over de gene-
rieke projecten en vindt kennisdeling plaats. 

-  Voor bestuurlijke afstemming wordt een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de vier regio’s, 
zowel overheid als andere partijen (ook hier de breedte zoeken in recreatie, veiligheid, bedrijfsleven , GGD)

-  De provincie Overijssel stelt ruim € 9 miljoen beschikbaar om te investeren in fiets. Er komt een onaf-
hankelijke jury (beoordelingsteam) voor de beoordeling van concrete projecten van provincie als andere 
partijen om te bepalen of aanspraak gemaakt kan worden op een deel van dit beschikbare budget.

-  Dit is een continue aanpak waarbij het fietsprogramma op flexibele wijze continu verder wordt ingevuld.

Maatregelen die in aanmerking komen voor de beschikbare 
middelen van ruim € 9 miljoen worden beoordeeld op basis van 
een aantal criteria. Deze criteria worden vastgesteld door de in te 
stellen jury. Mogelijke criteria zijn:
-  Op korte termijn (binnen twee jaar) realiseerbaar
-  Zo integraal mogelijk op basis van de fietskroon
-  Mate van co-financiering door andere partijen dan de provincie
-  Verwachte effectiviteit
-  Mate waarin het past binnen het Hoogwaardig fietsnetwerk  

Salland
-  Gebruikers worden goed betrokken
-  Indien het gaat om generieke thema’s: de uitwerking is regio 

overstijgend

Suggestiesvoor een vervolgaanpak
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Een grote bij-
drage levert 
de toename van 
fietsen op de 
lange afstan-
den, we streven 
naar een ver-
dubbeling

7  Prestatie-indicatoren
en monitoring

30% 
meer ritten
per fiets

Dit kan regionaal 
gedifferentieerd 
zijn

Doel van het fietsprogramma voor Salland is:
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- Fietsgebruik in Overijssel (30 – 50% in 2010) 

-  Groei 2010 - 2014, voor de 4 regio’s  en de afzonderlijke gemeen-ten. Hieronder regio Salland:

- 2018, eerste monitoringsmoment na Beter Benuttenmaatregelen- 2020 
- Verder: relatie met verkeersveiligheid
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Uitkomsten fietstelweek september 2015 intensiteiten,  
gebruikte routes en vertragingen Deventer
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Potentieel uit gsm-data (Deventer Centrum)

herkomsten per dag in een richting, cirkels met stralen 7,5 km en 15 km 
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    Bijlagen  
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    Bijlagen  
1. Beschrijving werkproces

2. Gebruikerssessies
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1. Beschrijving werkproces

Per regio zijn drie sessies met relevante stakeholders geor-
ganiseerd. Daarvoor zijn uitgenodigd:
- Gemeenten
- Recreatieve organisaties
- Fietsersbond
- Marketing Oost
- GGD en verzekeraars
- Onderwijs
- Ondernemers vanuit de horeca en de fietswereld

Per sessies hebben we de stappen gemaakt van dromen (wat is het 
karakter van  de regio), naar ontwikkelen (welke ideeën zijn er voor 
maatregelen), naar doen (wie kan wat realiseren)

Daarnaast zijn we in twee gesprekken met  tien gebruikers in gesprek 
gegaan over hun beleving bij het fietsen. De uitkomsten daarvan 
hebben we gebruikt in het ontwikkelen van deze aanzet tot een fiets- 
programma. In die stap zijn ook diverse experts betrokken rond in-
fra, omgeving, verkeersveiligheid, ontwikkeling elektrische fiets en 
gedrag.

Het is bewust een aanzet omdat het idee is de mogelijke maatre-
gelen verder uit te werken met relevante stakeholders en daar ook 
actief gebruikers bij te betrekken. Vervolgens kunnen afspraken ge-
maakt worden over wie wat doet en financiert
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1. Beschrijving werkproces

Organisatie Naam Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Provincie Gelderland Stichting Rustpunt x
Stichting Rustpunt Fred Heemskerk x x x
Gemeente Raalte Mathijs Koops x x x
Jan Stam Fietsverhuur Jan Stam x
Gemeente Deventer Else Tutert x x

Steven Meijerhof x x
Jan Dirk Steenbruggen x

Gemeente  Olst-Wijhe Lina van Veen x
Provincie  Overijssel Gerald Zwarthoff x x x

Jan van Oene x x x
Wim Gerritsen x

Natuurcamping Eelerberg Nicolet Komen x
Fietsersbond Wim Felix x

Kees Maurits x

Gerry Stegeman x x

Leo Clasquin x

Henk Hendriks x

Salland Marketing Thea Huisman x x

Restaurant Marsbelte Dik van Gelder x x

Recreatiegemeenschap Salland Paul Kruiper x x

Camping de Coolewee Ineke van Schooten x

Voor Salland waren de volgende deelnemers betrokken:
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Er zijn al ontzettend veel 

goede voorzieningen  

voor de fiets in Overijssel

Impressie

2.  Gebruikersessies  
Fietsprogramma  
Overijssel
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2.  Gebruikersessies  
Fietsprogramma  
Overijssel
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Terugkerende thema’s

Ik fiets om of neem de weg voor 

de automobilisten in het donker, 

zodat ik niet door de tunnels 

heen hoef te fietsen

Veiligheid onderweg

Ik gebruik de routeplanner voor 
fietsroutes om de route voor 
mijn wielrentocht uit te zoeken

Je weg vinden

Onderhoud van de 
fietsvoorzieningen is 

een aandachtspunt

Onderhoud voorzieningen
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Een uur bewegen is goed voor de ontwik-keling van je herse-nen

Milieu en gezondheid

Met de komst van de e-bike heb je te ma-ken met verschillende  doelgroepen die met elkaar het fietspad moeten delen

Meerdere doelgroepen
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Activiteiten 
(vervoermiddel, tijd, route, etc)

Hoe fietst u recreatief?

De Customer Journey

Thuis Onderweg Einde tocht

• Fiets, e-bike, mountainbike, racefiets
• Route plannen vooraf of tijdens
• Stoppen voor rustpauzes
• Bekijken route (opties)

• Tijdsduur 
• Weersverwachting
• Onbekende routes
• Tijd voor pauze
• Langer door willen fietsen / willen stoppen
• Weer
• Om bezig te zijn
• Om in beweging te blijven

Waarom? 
Onderliggende motieven  
(rationeel & emotioneel)
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Treinen waar de fiets 
niet handig in kan

Zichtbaarheid  en 
leesbaarheid richting-
aanwijzers fietsroutes

Te krappe fietspaden, 
smalle B-wegen met 
hardrijdende auto’s

Soms slechte 
fietspaden 

(boomwortels)

Knooppunt routes 
niet voor racefiets 

geschikt

Onduidelijke oversteek 
plaatsen

Verschillende 
doelgroepen 
op fietspad

Stoplichten 
afstelling

Vooraf route opzoeken 
/ onderweg kunnen 

bepalen

Je ziet meer dan in de 
auto

Veel mooie fietsroutes Buiten zijn

Zonnetje

Lekker ontspannen

Parkeerplaats 
aanduiding

Meer F35, want 
lekker breed 

en mooi

Meldpunt 
verbeteringen 

fietsroute

Meer bankjes 
om te 

rusten/eten

Doortrekken 
F35

Knooppunt routes 
geschikt voor 

racefietsen

Beter onderhoud 
fietspaden

Schuilhuisjes 
voor (korte) 
regenbuien

Meer fiets 
service punten 

(opladen e-bike)
Fiets-snelpadenFietsbel voor wiel-

renners

Online bekend 
welke ondergrond 

de fietspaden 
hebben
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Activiteiten 
(vervoermiddel, tijd, route, etc)

Hoe fietst u functioneel?

De Customer Journey

Thuis Onderweg Einde tocht

• Fiets, e-bike, Auto, OV
• Veelal bekende route
• <30 min van huis
• Boodschappen doen (2x fietsen bij volle fietstassen)
• Bezoek aan ziekenhuis of hobbywinkel (ook grotere afstanden)

• Geplande afspraken
• Weersverwachting
• Tijdsduur en afstand
• Verschilt per persoon/per keer
• Veiligheid
• Om in beweging te blijven
• (sociale) veiligheid
• Weersverwachting

Waarom? 
Onderliggende motieven  
(rationeel & emotioneel)

Als de fietsenstalling op locatie niet goed geregeld is (rommelig, weinig ruimte voor e-bi-ke, geen oplaadpunt) neem ik dit mee in mijn afweging voor vervoer-middel
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2 rijrichtingen op 1 
fietspad vaak te smal

In het donker: gevaarlij-
ke fietstunnels richting 

stad

Smalle rijstroken in 
woonwijken 

Fietswegen waar de 
auto ook mag rijden 

= gevaarlijk

Stoplichten afstelling
Fietspaden houden 
soms ‘gewoon’ op 

(vb: Kazerne Hengelo)

Weinig oplaadpunten 
e-bike

Verschillende 
doelgroepen op 
fietspad en weg

Overvolle 
fietsenstalling

Verlichting ‘s avonds 
(met name tunnels)

Gevaarlijke 
kruispunten

Fietsen heeft een goed 
imago onder jongeren 

Veel ruimte 
om te fietsen

Goede fiets 
voorzieningen

Een gevaarlijk punt is bij de ROC (school). - Oversteken
- Smal fietspad- Drukte

- 2 inritten

Ik fiets om of neem 

de weg voor de au-

tomobilisten in het 

donker, zodat ik niet 

door de tunnels heen 

hoef te fietsen
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Doelgroep & concrete ideeen

Hoe reist de doelgroep?

Doelgroep

• Langere afstanden (>15km) – (dit wordt steeds kleiner)
• Woon-werkverkeer  
• Recreatief

E-bike rijder

• Gemak
• Kunnen blijven fietsen tegenwind
• Niet zo snel transpireren

•  Goed reactievermogen nodig door wegschieten fiets en 
verhoogde snelheid

•  Mentaliteitsverandering – grotere afstanden op fiets
•  E-bikes zijn (nu nog) zwaar – veel ongevallen & moeilijker 

een fietsendrager te gebruiken
•  Verhoogde snelheid kan gevaarlijk zijn op de weg
•  De e-bike hoor je niet aankomen achter je – maar bellen 

kan gevaarlijker zijn dan langsgaan (dit ‘probleem’ was er 
ook al met e-scooters en wielrenners)

•  Voorwaarde is brede fietspaden 

Waarom? 

Verschuiving naar e-bike

5 deelnemers zijn in bezit 
van een 
e-bike

Jongeren staan 

veelal neutraal 

tegenover het 

gebruik van de 

e-bike
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Ideeën/ concrete maatregelen

E-bike fietstochten 
organiseren

Cursus voor leren  
fietsen met de e-bike

StudiE-bike: lease E-bike 

voor jongeren/ studenten

Snelheidslimiet

Lage instapfietsen 

voor beginnende 

fietsers
Oefencircuit voor fietsers

Waarschuwingsbord waar ook e-bikes op staan (verzamelbord

Fietstraining 
(door vrijwilligers)

Aparte e-bike  

markeringen 

(snelheids’lane’) Door het imago van de e-bike te verjongen gaan meer jongeren ervan gebruik maken

Sommige mensen, 
met name ouderen, hebben de e-bike 

voor gemak, niet 
voor de snelheid
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Doelgroepen & concrete ideeen

Issue

Concrete maatregel

Wie

• Veel online mogelijkheden voor plannen
•  Niet altijd goed aangegeven voor wie de paden geschikt zijn 

(met name racefiets – onverharde paden)
• Niet duidelijk welke routes druk zijn (worden steeds drukker) 

Fietsers die route willen plannen

Persoonlijk profiel 

met reis-geschiedenis

Berichtgeving 

drukke fietsroutes 

(zowel woon-werk 

als recreatief)

Veilige schoolrou-tes op websites gemeenten

“vertraging infor-matie”  alhoewel: met fiets weinig vertraging

Applicatie fiets-
routes – ook voor 
racefiets
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Issue

Concrete maatregel

Wie

•  Onderhoud  bewegwijzering niet altijd op orde  
(verschilt per gemeente)

• Budget voor onderhoud en mankracht mist

Recreatieve fietsers

Applicatie online voor 

doorgeven plekken on-

derhoud

Issue

Concrete maatregel

Wie

• Veel kinderen met de auto naar school
• Geen goede fiets vaardigheden = gevaarlijk
•  Slechte voorbeeld van ouders tijdens het fietsen  

(door rood fietsen)

Ouders met kinderen

Gedragsverandering cam-pagne door Fietsersbond bewustwordingAutoluwe scholen

Beheer en onder-houdsplan incl.  benodigde budgetOnderhoud door vrijwilligers

Bijv ‘Route OK’ app en website – Han vd Heuvel (Twente)



Op de fiets door Salland50

Mensen die altijd 

met de auto gaan, 

maken een ande-

re afweging

Niet iedereen 
houdt van fietsen. Bij deze mensen verander je het gedrag niet zo snel

Mensen weten  wel dat fietsen gezonder, goed- koper, etc. is

Overige opmerkingen

Waterdichte 

fietstassen voor 

boodschappen

Mensen worden zich 
meer bewust dat 
fietsen gezond is
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Een uur bewegen 

is goed voor de 

ontwikkeling van je 

hersenen

Moet fietsen nog wel 
gestimuleerd worden? 
Er wordt al veel ge-
fietst. Zeker onder 
jongeren, want er rijdt 
geen bus

Overige opmerkingen

Liever op de fiets dan achter het stuur; een hekel aan autorijden en de file

Als ik onderweg ben, vind 

ik veiligheid belangrijker 

dan snelheid

Ruimte om de 
fiets mee te ne-
men in tram/bus/
trein

Een nieuw type fiets is 

in opmars: de transport-

fiets. Bezorgen (last 

mile) met de fiets



Colofon

Op de fiets door Salland, een aanzet tot een fietsprogramma 2016 – 2020, 
is op initiatief van de provincie Overijssel tot stand gekomen. 

Meer informatie: Ronald van Witzenburg
rp.v.witzenburg@overijssel.nl 

De ontwikkeling van dit fietsprogramma is begeleid en uitgewerkt door Pieter Arends, Liza Nooij 
(Twynstra Gudde), Richard ter Avest en Lucas van der Linde (Goudappel Coffeng).
Opmaak en ontwerp: Studio van Twynstra Gudde.
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