Fiets filevrij - Snel én veilig fietsen!
Snel én veilig op snelfietsroutes, gaat dat samen?
In Nederland wordt, o.a. in het kader van Fiets filevrij en op initiatief van de Fietsersbond, hard gewerkt aan de
ontwikkeling van snelfietsroutes. Het Ministerie van V&W heeft hiervoor € 21 miljoen euro vrijgemaakt. Op snelfietsroutes kunnen fietsers de concurrentie aan met het autoverkeer omdat ze op een snelle manier van huis naar het
werk fietsen. De verkeersveiligheidseisen voor een snelle fietsroute zijn in de praktijk soms lastig te realiseren.
Betekent dit dat de eisen voor veiligheid en snelheid op fietsroutes niet samen gaan? En zijn concessies aanvaardbaar?
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•

•

•

•

•

•

•

•

€ 21 miljoen beschikbaar
Snelfietsroutes
Regionale woon-werk routes
Alternatief voor files op hoofdwegen
Tussen de 7,5 en 15 kilometer lengte
Doel: 5% substitutie van auto naar fiets
Regionale samenwerking noodzakelijk
25 routes ingediend

Kwaliteit snelfietsroutes
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•
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Veiligheid en snelheid
Aantrekkelijkheid, herkenbaarheid en comfort:
Wat is belangrijker? Dat de fietser in ieder jaargetijde prettig,
direct, veilig en snel kan fietsen of dat overal rood asfalt (3,5
meter breed) ligt?
Andere weggebruikers, openbare ruimte en planvorming:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een snelfietsroute past bij
belangen van andere weggebruikers en binnen een hoogwaardige openbare ruimte?

Kwaliteitsdiscussies t.a.v. snelheid en veiligheid
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Een snelfietsroute heeft over de totale lengte (7,5-15 km) een duidelijke status wat betreft uiterlijk
Ontwerpsnelheid: 25 km/uur
Vrijliggende fietsinfrastructuur
In verblijfsgebieden vrijliggend bij (teveel) sluipverkeer, anders bij voorkeur een fietsstraat
Tunnels onder en bruggen over hoofdaders
Wat betreft snelheid liever geen kruispunten met VRI, waar deze wel nodig zijn de VRI’s met snelle en verkeersveilige afwikkeling voor de fietser inrichten
Zo min mogelijk kruisingen waar fietsers voorrang moeten verlenen
Oversteken ruim, overzichtelijk en bij voorkeur met middenberm inrichten
Rotondes uniform conform landelijke voorrangseisen bibeko en bubeko
Kruisingen nabij spoorwegovergangen verdienen extra aandacht
Sociale veiligheid: verlichting, eisen t.a.v. groen en bij voorkeur door gebieden met menselijke activiteit
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Projecthistorie Fiets filevrij
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2006: Fileproof (Ministerie van V&W, Minister Peijs) leidde tot het project ’Met
de fiets minder file’ met 5 routes ondersteund met procesbegeleiding:
- Breukelen-Utrecht
- Zaanstad-Amsterdam
- Apeldoorn-Deventer
- Rotterdam-Delft
- Den Haag-Zoetermeer
‘Met de fiets minder file’ werd ‘Fiets filevrij’
Samenwerkingsverband tussen regionale overheden, de Fietsersbond en het
Ministerie van V&W
Methode Fiets filevrij:
Bundeling opgedane kennis en ervaringen Met de fiets minder file / Fiets filevrij
www.fietsfilevrij.nl

Ondersteuning Fiets filevrij huidige subsidie
•

In het kader van de huidige subsidie-uitvraag van het Ministerie van V&W heeft
Fiets filevrij vanaf november 2009 de volgende 15 potentiële snelfietsroutes
ondersteund bij het indienen van de eerste subsidie-aanvragen:
- Nijkerk-Amersfoort-Leusden
- ‘s-Hertogenbosch-Oss
- Rotterdam-Den Haag (Hofpleinlijn)
- Ede-Veenendaal
- Arnhem-Zevernaar
- Houten-Nieuwegein-Utrecht
- Houten-Utrecht Uithof-De Bilt
- Haarlem-Amsterdam
- Purmerend-Amsterdam
- Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer
- Venlo-Horst/Sevenum
- Groningen-Leek
- Valkenswaard-Waalre-Eindhoven
- Zaanstad-Amsterdam
- Zaltbommel-’s-Hertogenbosch

Regionale samenwerking
Gemeenten, stadsregio’s, provincies, Ministerie
Fietsersbond (lokaal en landelijk), procestrekker

Methode Fiets filevrij:
•
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Organisatie
Gezamenlijke ‘drive’, werkgroepen, knelpunten
en goede voorbeelden bekijken, bestuurlijke
bijeenkomsten, proces aanjagen en landelijke
kennis, ervaringen en enthousiasme uitwisselen
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Stap 1: verkennen en opstarten
Stap 2: inventariseren
Stap 3: intentieverklaring
Stap 4: uitwerken snelfietsroute
Stap 5: ondertekenen bestuurlijke afspraken
Stap 6: uitvoeren maatregelen
Stap 7: feestelijk openen snelfietsroute

Campagne ‘rij2op5’
Ontwikkeld door de Fietsersbond.
Pilot gestart in Amersfoort (31 maart 2010).
Gericht op automobilisten, om hen te bewegen
(minimaal) twee werkdagen te gaan fietsen

Monitoring

Gedragsbeïnvloeding en marketing

