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Utrecht, 3 januari 2016 

 

 

Geacht college,  

 

 

In antwoord op uw verzoek daartoe reageren we als Fietsersbond op de nota Slimme Routes, Slim Regelen, 

Slim Bestemmen (SRSRSB), zoals die door u voor inspraak is vrijgegeven.  

 

Over de hoofdlijnen van de nota zijn we enthousiast. U zet in op wat u noemt "een gezonde groei van de stad 

naar 400.000 inwoners", waarbij u ervoor kiest om de woon- en leefomgeving te versterken en de economie 

duurzaam te ondersteunen. Daarbij formuleert u voor elke vervoerwijze een doelstelling. U wilt de fiets als 

primair vervoermiddel en zet in op nieuwe routes met korte reistijden. Dat streven onderschrijven we van 

harte.  

 

De stad afstemmen op de fiets 

De fiets is de meest ruimte-efficiënte wijze van verplaatsen, als we kijken naar de combinatie van snelheid, 

reisafstand, reizigerskilometers en ruimte nodig voor rijden en stallen van de fiets. Wij zijn er van overtuigd dat 

de groeidoelstellingen voor de stad en de gewenste betere verblijfskwaliteit, veiligheid en leefbaarheid alleen 

bereikt kunnen worden, als het stedelijk weefsel optimaal wordt afgestemd op de behoeften van de fiets. Naar 

ons idee gaat het daarbij om 3 verschillende aspecten:  

1. fietsen naar grootstedelijke voorzieningen vraagt om een netwerk van radiale routes naar de binnenstad, 

het stationsgebied, Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum;  

2. fietsen door de stad vraagt om een additioneel netwerk van tangentiële routes buiten het centrum om in 

alle denkbare windrichtingen, vanuit woonwijken naar bedrijventerreinen, scholen en wijkwinkels en  

3. stallen en parkeren van de fiets vraagt om geschikte voorzieningen
1
 in woonwijken, op bedrijventerreinen, 

bij scholen en winkels en bij de grootstedelijke voorzieningen.  

 

                                                      
1
  Met fietsparkeur: zie http://www.fietsersbond.nl/fietsparkeur 
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Veilig en vlot 

We willen veilig en vlot kunnen fietsen. Deze doelen strijden vaak met elkaar: kruispunten van fietsroutes met 

doorgaande autowegen en met busbanen worden vaak beveiligd door verkeerslichten, waarbij fietsers 

vertraging oplopen. Verkeerslichten lijken veilig maar zijn het niet: het plaatsen van verkeerslichten leidt al snel 

tot de aanleg van opstelstroken voor het autoverkeer, de snelheid van het autoverkeer ligt er doorgaans hoger 

dan bij andere typen kruispunten en fouten bij geregelde kruispunten (door rood rijden) lopen vaak slecht af. 

Uit onderzoek van het SWOV blijkt dat kruisingen met verkeerslichten niet de meeste veiligheid bieden: 

volgens het SWOV zijn rotondes het veiligst voor fietsers en zijn voorrangskruisingen veiliger dan kruisingen 

met verkeerslichten. Om de veiligheid te verbeteren is onze inzet er daarom op gericht om verkeerslichten 

zoveel mogelijk weg te halen en alleen toe te passen als de capaciteit van de kruising dat vereist en voor de 

veiligheid andere maatregelen in te zetten (gescheiden fietspaden, rotondes, voorrangspleintjes).  

 

Zonder zo'n beveiligingssysteem kan oversteken een hachelijke zaak zijn, met name als fietsroutes een busbaan 

kruisen en voor fietsers met relatief weinig ervaring zoals kinderen en nieuwkomers. Samen met andere 

stakeholders (o.a. VVN) willen wij blijven bijdragen aan opleiding en training van deze extra kwetsbare 

verkeersdeelnemers. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor (duurzaam) veilige infrastructuur. We 

roepen u op om te kiezen voor Vision Zero
2
.  

 

Fietsen emancipeert 

Veel van de doelstellingen van de Fietsersbond zien we terug in SRSRSB. Daarover zijn we verheugd. We zien 

dat u streeft naar meer ruimte voor de fiets en dat u daarbij benadrukt dat fietsen gezond en goedkoop is en 

minimale maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Alleen daarom al is de fiets als primair vervoermiddel 

een terechte keuze! We vullen graag aan dat de fiets ook emancipeert: voor zeer uiteenlopende fysieke en 

geestelijke handicaps zijn aangepaste (elektrische) fietsen verkrijgbaar en fietsinfrastructuur is geschikt voor 

scootmobielen, waarmee de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenwaarde van de (gehandicapte) berijder 

sterk toeneemt.  

 

Brommers en scooters op de rijbaan 

Het gebruik van de fiets in de stad groeit overal in de stad. Die groei leidt in toenemende mate tot spanning op 

de fietspaden. Er is echt een schaalsprong nodig in fietsinfra. We zien er naar uit dat brommers op korte 

termijn naar de rijbaan worden verwezen. We gaan er vanuit dat u erop blijft inzetten dat snorscooters ook 

naar de rijbaan gaan, zodat we op het fietspad de vieze uitlaatgassen niet langer rechtstreeks hoeven 

inademen. Omdat de snelheid van het autoverkeer op grote delen van het autonetwerk 30 km/u wordt, leidt 

dit zowel voor fietsers als voor brommer en scooter tot een verbetering van de verkeersveiligheid.  

 

Waar fietsers de rijbaan delen met auto's (dus ook bij toepassing van fietsstroken) gaan we er vanuit dat de 

gemeente zorgt voor een veilige situatie, door de maximumsnelheid van 30 km/u bij het autoverkeer af te 

dwingen. Fietsers dienen niet te worden gebruikt als 'remvlees'.  

 

Het fietst lekkerder in schonere lucht 

In schonere lucht, met minder geluidsoverlast is het prettiger fietsen. Daarom waarderen we de inzet van het 

college in SRSRSB op het verminderen van stankoverlast en herrie door het stimuleren van elektrische 

voertuigen: fiets, scooter, auto en logistieke voertuigen. Daarnaast pleiten we er om dezelfde reden voor dat 

doorfietsroutes niet langs hoofdautostructuur worden gelegd.  

 

Uw inzet op korte reistijden voor de fiets in een leefbare omgeving leidt mogelijk tot een overstap van 

gemotoriseerde vervoerwijzen naar de fiets. We doen u de suggestie om, meer expliciet dan nu het geval is, in 

SRSRSB maatregelen te benoemen om deze gewenste 'modal shift' te bereiken. Zo kan het aandeel van de fiets 

in Utrecht groeien tot aandelen van steden als Leiden, Zwolle en Groningen.  
                                                      
2
  Vision Zero is een van oorsprong Zweeds programma met als doelstelling om het aantal verkeersdoden tot 0 

terug te brengen, zie http://www.dekra-vision-zero.com/index_nl.html, http://www.verkeersnet.nl/13649/vision-
zero-geen-utopie/  
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Doorfietsen op de doorfietsroutes 

We waarderen het dat het college de fietspaden onderscheidt in hoofdfietsroutes en doorfietsroutes. We zien 

in SRSRSB dat uw college doorfietsroutes intekent (kaart pag 28) langs verschillende stedelijke 

verbindingswegen, waar auto's 50 km/u mogen rijden. Dat leidt tot grote aantallen kruispunten waar de 

veiligheid met verkeerslichten moet worden bewaakt. Bij de prioritering van de verschillende 

verkeersdeelnemers kent u aan het doorfietsnet een hogere prioriteit toe dan aan het autoverkeer. In de 

huidige regelfilosofie is dat ook al het geval, maar van doorfietsen is op veel doorfietsroutes geen sprake; 

fietsers krijgen maar relatief kort groen, waardoor de doorrijkans erg laag is, waardoor de gemiddelde reistijd 

van de fietsers stevig oploopt.  

 

Om de vertraging voor fietsers op de getekende doorfietsroutes te verminderen, gaan we er vanuit dat u als 

uitvloeisel van SRSRSB ingrijpende maatregelen neemt die leiden tot een echte schaalsprong in 

fietsinfrastructuur. Alleen door zo'n omslag te maken in de onderlinge prioritering van verkeersstromen op 

kruispunten van de doorfietsroutes met de hoofdautostructuur wordt het mogelijk om echt door te fietsen en 

de trajectsnelheid van fietsers te verbeteren. Een netwerk van echte doorfietsroutes ontstaat alleen door deze 

juist niet parallel aan de hoofdautostructuur te leggen.  

 

We zijn bij de uitwerking van het netwerk van doorfietsroutes graag nauw betrokken en bieden u onze 

expertise aan om hierover mee te denken.  

 

Tijdens de verbouwing blijft de winkel open 

De realisatie van veel van de maatregelen die u in SRSRSB voorstelt leidt tot overlast voor fietsers. Bij 

reconstructies van wegen en kruispunten en de aanleg van (H)OV-banen zullen fietsers onvermijdelijk worden 

geconfronteerd met tijdelijke situaties en omleidingsroutes. We hebben er eerder aandacht voor gevraagd en 

herhalen onze oproep om bij deze voor alle verkeersdeelnemers soms onverwachte en onoverzichtelijke 

situaties scherp oog te houden op de verkeersveiligheid van fietsers. Wij hebben geen kreukelzone!  

 

We roepen u op om bij reconstructies en bij aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur de CROW Ontwerpwijzer 

Fietsverkeer te volgen en het doelbewust afwijken daarvan te onderbouwen in de documentatie bij het 

ontwerp. Ten overvloede wijzen we erop dat begin 2016 de geactualiseerde Ontwerpwijzer Fietsverkeer 

verschijnt.  

 

Specifieke opmerkingen op de routekaart 

In een digitale omgeving hebben we een groot aantal opmerkingen geplaatst bij de in SRSRSB getekende 

fietskaart. De kaart is hier te vinden: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=nl&authuser=0&mid=zTaLgBJoMEBk.ke9s0ZAsb27M 

 

Een beknopte legenda van de gebruikte kleurcodering:  

 In groen zijn bestaande fietsverbindingen ingetekend.  

 In donkergroen is het doorfietsnet aangegeven.  

 De in SRSRSB genoemde aan te leggen verbindingen zijn aangegeven met een rode kleur.  

 De paars gekleurde verbindingen willen we graag toevoegen aan het SRSRSB-netwerk. Een flink deel van 

deze verknopingen van routes is relatief eenvoudig te realiseren, waarbij de routes veel beter op elkaar 

aan gaan sluiten en dat is goed voor het fietsgebruik 

 Van de blauwe lijnen stellen we voor om die op te nemen in het hoofdfietsroutenetwerk. Met deze extra 

verbindingen wordt de maaswijdte waar mogelijk onder de 500 m gehouden. Soms geven we twee 

varianten. Bij de fijnafstelling van de fietsnetten (keuze voor de ene of de andere variant) worden we graag 

betrokken, we denken dat ook de wijkraden hierbij een rol zouden moeten spelen. 

 De roze routes zijn onveilig. Voor veel ervan is in SRSRSB gelukkig al een taakstelling opgenomen. 

 De zwart gekleurde verbindingen waren opgenomen in het oude GVVP, maar ze zijn niet aangelegd en zijn 

in SRSRSB geschrapt. We vinden dat jammer en zien ze graag alsnog toegevoegd in SRSRSB of horen graag 

waarom ze geschrapt zijn.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=nl&authuser=0&mid=zTaLgBJoMEBk.ke9s0ZAsb27M


 

 De bruin gekleurde fietsverbindingen kunnen er uit. Ons beeld is dat deze maatregelen relatief hoge 

kosten met zich mee brengen voor relatief kleine aantallen fietsers en/of geringe omrijafstanden. We 

verwachten dat hiervan tot 2025 niet veel gerealiseerd zal worden vanwege onvoldoende budget en/of 

prioriteit.  

 

We zijn van harte bereid om onze inspraakreactie aan u toe te lichten. Als u vragen heeft, wilt u dan contact 

opnemen met ondergetekende, per mail op voorzitter@fietsersbondutrecht.nl of telefonisch op 

06 - 4430 4099. In afwachting van uw reactie, verblijven we,  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Fietsersbond, Afdeling Utrecht 

 

 

 

Peter van Bekkum 

Voorzitter 

 

 

Bijlagen:  

 Gewenste Fietsersbond-verknoping netwerk 

 Bestaande routes, status hoofdfietsroute geven 
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