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Workshop
Eén van de vele interessante workshops op het Nationaal Verkeersveiligheids-congres (NVVC) 2016 was de
volgende: Hoe krijgen we veilige fietsinfrastructuur gerealiseerd? Hierin kwamen ontwikkelingen naar voren die
gericht waren op de optimalisatie van verkeersveiligheid rondom fietsers.

Pitches
Deze workshop werd afgetrapt met een pitch van Peter Morsink van Royal HaskoningDHV en een pitch van Jaap
Kamminga van de Fietsersbond. Peter legde hierin uit dat fietspaden vaak niet goed zijn aangelegd. Voorbeelden
hiervan zijn de hoogteverschillen van het fietspad met de berm, en het slechte contrast bij weinig licht of slecht
weer tussen de berm en het pad. Deze situaties zouden voor onveilige momenten kunnen zorgen bij fietsers.
De zogenaamde enkelvoudige ongevallen zouden voorkomen kunnen worden door verbreding van het fietspad;
kantmarkering; bermverharding; afgevlakte stoepranden; fietsstraten; fietssnelwegen; opvallende oversteek;
bike scout; en fietsvriendelijke rotondes.

Jaap Kamminga benadrukte hierbij de gezondheid van de Nederlandse fietsers. Naast dat de activiteit door vele
mensen als plezierig ervaren wordt, is het ook een gezonde bezigheid. Zo zouden Nederlanders gemiddeld 74
minuten per week fietsen, waarbij een piek waar te nemen is bij mensen tussen de 65 en 70 jaar. Door dit vele
fietsen sterven 6500 mensen minder ieder jaar. Dit getal lijkt hoger te zijn dan het publiek verwachtte, aan de
verbaasde blikken te zien. De Nederlander zou door dit fietsen 30 minuten langer leven dan wanneer niet zoveel
gefietst zou worden. Daarnaast heeft het ook een financieel voordeel, aangezien minder ongevallen ook minder
kosten betekent.

Ploegen
Vervolgens kon het publiek zich samen met vier sprekers verdelen over verscheidene ploegen. De ploegen
zouden representatief zijn voor de verschillende vakgebieden die te maken hebben met een dergelijke projecten
betreffende innovatieve fietsinfrastructuren. De vier ploegen werden als volgt geleid. De financieringsploeg was
onder leiding van Robert Hulshof, namens CROW/Fietsberaad. De ploeg van de regionale routes werd door
Willem Bosch van de gemeente Zwolle verzorgd. Marcus Popkema van Hogeschool Windesheim leidde de
ruimtelijke ploeg. En tot slot bekommerde Jaap Kamminga zich over de gezondheids- en participatieploeg.

Financieringsploeg
Na een keuze te hebben gemaakt en aangeschoven te hebben bij de financieringsploeg, kwam de vraag of
iemand een idee had waar de huidige financiën vandaan kwamen. Na het antwoord ‘overheid’ werd het al gauw
stil en was duidelijk dat er een bepaald potje voor dit onderwerp beschikbaar moet worden gesteld of dat er
meerdere bronnen van inkomsten moeten zijn. Zo werd nog opgemerkt dat specifieke veiligheids- of

fietsprojecten gesponsord worden door bedrijven die baat hebben bij die onderzoeken. Wanneer gezocht werd
naar alternatieven voor de financiën, werd gediscussieerd dat het vooral om permanente bronnen moeten zijn.
Een student opperde voorzichtig een vrij innovatief idee, namelijk crowdfunding. Het idee hierbij zou zijn dat er
een bepaald basisniveau bij deze projecten zou bestaan, en dat wanneer men het nodig acht geld ingelegd kan
worden door betrokken individuen om toevoegingen als lichttunnels en bike scout te realiseren. Dit idee werd
zeer positief in ontvangst genomen door Robert Hulshof, en zou volgens hem doorgeschakeld worden naar de
daadwerkelijke projectleider. De geschreven notities zijn in figuur 0.1 te zien.

Figuur 00.1: Aantekeningen financieringsploeg, Robert Hulshof

Ploeg van de regionale routes
In deze ploeg werd gevonden dat het noodzakelijk is een leider te nemen met duidelijk overzicht en kijk op de
financiën, waarbij het niet essentieel is met zogenaamde potjes te werken. De uitkomst van deze discussie is te
vinden in figuur 0.2.

Figure 0.2: Aantekeningen ploeg van de regionale routes, Willem Bosch

Ruimtelijke ploeg
De slogan in deze ploeg was ‘Lef en inspiratie tonen!’. De notulen zijn terug te vinden in figuur 0.3 en 0.4.

Figure 0.4: Aantekeningen ruimtelijke ploeg, Marcus Popkema
Figure 0.3: Aantekeningen ruimtelijke ploeg, Marcus Popkema

Gezondheids- en participatieploeg
Belangrijkste bevindingen in deze ploeg waren het verbeteren van stationstallingen en het verminderen van de
uitstootgassen. Dit kon gerealiseerd worden door stimulatie vanuit scholen, waarbij scholieren geadviseerd werd
met de fiets te komen in plaats van in aparte auto’s. Daarnaast kunnen instanties als scholen investeren in het
aanleggen of zelfs verbeteren van veel gebruikte fietsroutes. Deze zijn in figuur 0.5 terug te vinden.

Figure 0.5: Aantekeningen gezondheids- en participatieploeg, Jaap Kamminga

