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Vervoerswijzen naar afstandsklassen

• Tot 5 km : 1. fiets(50%) , 2. auto(40%)

• 5-10 km  : 1. auto(65%) , 2. fiets(25%)

• 10-15 km: 1. auto(75%) , 3. fiets(10%)

• E-bike: afstanden tot 15 km fietsbaar

• Potentie fiets op afstand tot 15 km



….. Fietssnelwegen voor de fietsforens!



Innovatieve infrastructuur 

Fietssnelwegen ‘fysiek’ op de kaart…….

…….en op de ‘mental map’

Projecten 

 ‘Met de fiets minder file’ 2007-2009 - 5 routes 

(o.m. Apeldoorn-Deventer)

 ‘Fietsfilevrij!’ 2009-2011 - 16 routes



‘Fietsfilevrij!’

 Fietsersbond aanjager van het proces

 Stimuleringspremie Rijk (20%)

 Samenwerking regionale en lokale overheden (80%)

 Methode

 Proces

 Infrastructuur (‘fysiek’) en communicatie (‘mental’)

 Kennisontwikkeling / innovatie



State of the art: 22 snelle routes voor de 

fietsforens!



Eisen hoogwaardige snelfietsroute (3)

• Kwaliteitseisen fietspad:
– Minstens 3,5 meter breed (tweerichtingsfietspad)
– Minstens 2,0 meter breed (éénrichtingsfietspad)
– Rood asfalt
– Verlichting (tussen 3 en 7 lux)
– Fietspad in de voorrang / minimale wachttijd bij verkeerslichten

• Fietser niet op de rijbaan gecombineerd met autoverkeer 
op gebiedsontsluitingswegen (80 km-uur en 50 km/uur). 

• Op erftoegangswegen (verblijfsgebieden, 30 km/uur en 60 
km/uur) bepaalt de fietser het wegbeeld en is de auto te 
gast



Eisen hoogwaardige snelfietsroute (4)

• Voldoen aan de sociale veiligheidseisen, o.a. verlichting
• Afspraken beheer en onderhoud
• Bewegwijzering (evt. met Fiets Filevrij!-logo)
• Luchtkwaliteit
• Overbruggen barrières (snelwegen, spoor, rivieren)
• Servicemaatregelen (windschermen, schuilplekken, 

mobiele fietsenmaker, informatieschermen, etc.)
• Afstemming met recreatief fietsnetwerk
• Afstemming met natuur, landschap en milieu  



Eisen hoogwaardige snelfietsroute (5)

• Referentiekwaliteit vrijliggende fietspaden

Nijmegen Arnhem



Eisen hoogwaardige snelfietsroute (6)

• Referentiekwaliteit verblijfsgebieden

Fietsstraat                                                                             alternatieven



Eisen hoogwaardige snelfietsroute (7)

• Referentiekwaliteit tunnels

Zwolle                                Arnhem



Naast  (fysieke) infrastructuur…

ook aandacht voor de ‘mental map’

Nieuwe Fietsersbondcampagne gericht op de

automobilist die op minder dan 15 km van het werk

woont.

‘2 werkdagen op de fiets….Je weet niet wat je ziet!’



Actiegericht Fiets naast auto Beleving



Schaalsprong mogelijk door:

 Veranderend imago van de fiets

 Technische innovaties (E bike)

 Innovatieve infrastructuur (fietssnelweg)

 Samenwerking bedrijven, regio’s en werknemers 

(Slim werken, slim reizen)



Effecten aanleg 675 km. nieuwe fietssnelwegen
Goudappel Coffeng / Landelijk verkeersmodel

 -1% autoritten 

 + 1,5% fietsritten

 Hoger effect bij snelle groei e-bikes

 Beter bereik, minder reistijd, minder CO2, 

gezondere mensen

 Investeringen: 100 mln. euro / jaar

 Opbrengsten: 200 mln. euro / jaar

 Doen!



Toekomst

• Uitbouwen snelfietsroutes, verbinden tot 
regionaal/nationaal netwerk

• Daarvoor voldoende budget nodig op alle 
niveaus

• Kwaliteitskenmerken vastleggen (Crow-
publicatie?), snelfietsroute aparte 
wegcategorie

• Procesorganisatie zoals Fietsfilevrij nodig


