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SAMENVATTING
Het autoverkeer in de stad en op de (snel)wegen in de regio Utrecht is toegenomen tot een niveau waarbij congestie en leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid)
grote problemen veroorzaken. Het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen is in
de regio Utrecht niet hoog en daalt. Wij laten zien dat veel fietskracht in de regio
Utrecht vrijgemaakt kan worden met een samenhangend stel van maatregelen.
De ambitie is om het fietsaandeel binnen 10 jaar te laten toenemen van 26% tot
minstens 38%. Hierdoor zal de bereikbaarheid van de stad en regio aanzienlijk
verbeteren, ook voor de auto en OV.
In deel I van dit rapport wordt beschreven hoe het fietsgebruik gestimuleerd en
gefaciliteerd kan worden en welke gevolgen dit heeft op het verminderen van
autoverkeer en de congestie op (snel)wegen in de regio Utrecht. We gaan in op de
gevolgen van de elektrische fiets, die bezig is aan een ware opmars in Nederland.
In deel II worden adviezen gegeven voor de verbetering van bestaande fietsroutes
en de aanleg van nieuwe, snelle fietsroutes.
Het hier voorliggende werkdocument, De Fietskracht van Utrecht, vormt een belangrijke bijdrage aan de Kracht van Utrecht 2.0. Het geeft een langetermijnvisie
voor de fietsinfrastructuur in de regio Utrecht en sluit goed aan bij de ambitie van
Utrecht om dé fiets- en OV-stad van Nederland te worden.
Het fietsgebruik in de Utrechtse regio
Voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden is het aandeel van de fiets
in het verkeer van groot belang. Zo blijkt uit onderzoek dat 10% meer fietsgebruik
in een middelgrote stad leidt tot 20% minder parkeerdruk, 15% minder tijdverlies
voor automobilisten en 6% minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom is
beleid gericht op het verhogen van het fietsgebruik een uiterst effectief middel
om de leefbaarheid te bevorderen.
Het fietsgebruik varieert enorm tussen verschillende gemeenten. Het aandeel van
de fiets in alle verplaatsingen is in de Utrechtse regio 25% en voor de stad Utrecht
26%. Daarmee nemen Utrecht en de regio een gemiddelde positie in Nederland
in. Het aandeel van de fiets is in sommige steden 50% hoger, terwijl een stad als
Utrecht toch alles in zich heeft voor een hoog fietsgebruik: een hoge stedelijke
dichtheid, de korte nabijheid van veel randgemeenten en veel jonge mensen en
studerenden.
Gegevens uit andere Nederlandse steden laten zien dat beter fietsbeleid een grote toename van fietsgebruik opleveren. Zo bleek in Apeldoorn dat na het openstellen van gratis bewaakte stallingen 11% van de stallers de auto had laten staan.
Uit het voorliggende rapport blijkt dat het fietsbeleid in Amersfoort geleid heeft
tot een stijging van 33% in het interlokale fietsgebruik in twee jaar tijd door het
aanleggen van snelfietsroutes.
Wij stellen vast dat in de stad Utrecht en de regio veel fietskracht onbenut is.
De soort fietsen veranderen en daarmee ook het gebruik en
benodigde infrastructuur
De variatie aan fietsen neemt de laatste jaren fors toe. Denk aan elektrische fietsen, bakfietsen en ligfietsen. Met name de elektrische fiets is aan een grote opmars bezig, vooral in het woon-werkverkeer. Terwijl er in 2006 nog “slechts”
45.000 exemplaren verkocht werden, bedroeg dat aantal in 2009 150.000, ongeveer 10% van het totale marktaandeel van de fiets in Nederland. Het wachten is
op de elektrische cabriofiets die bij regen de fietser droog houdt.
Elektrische fietsen rijden een stuk sneller dan traditionele fietsen en dit gaat flinke
gevolgen hebben voor het aandeel van de fiets in het verkeer, de eisen aan de
infrastructuur en het verkeersbeleid. Zo zal het fietsgebruik op de grotere afstanden flink toenemen en zullen de toekomstige fietspaden ruimer bemeten moeten
zijn om inhalen beter mogelijk te maken.
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De ambitie van de Fietskracht van Utrecht 2010 – 2020
De regio Utrecht is vrij compact: de meeste randgemeenten zoals Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Maarssen, Zeist, Bunnik en De Bilt liggen binnen een
straal van 10 km van Utrecht. Aangezien 60% van de autoritten korter is dan 10
km (een half uurtje fietsen), zouden veel van deze ritten door de fiets vervangen
kunnen worden.
Wij tonen aan dat bij 33% meer fietsgebruik én een 33% hogere fietssnelheid:
 het aantal autoritten afneemt met 18%;
 het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen met 45% toeneemt, van
25% nu tot 38%;
 een inwoner gemiddeld 15 minuten per dag zal fietsen tegenover 12 minuten nu.
In dit werkdocument laten we zien dat deze ambitie realistisch is en gestaafd
wordt door onderzoek en ervaring uit andere regio’s:
 In Leiden wordt 50% meer gefietst dan in Utrecht.
 Elektrische fietsen maken een 50% hogere fietssnelheid goed mogelijk.
 In Amersfoort nam het fietsgebruik op langere afstanden met 33% toe in
2 jaar tijd.
De stijging van het fietsgebruik met 45% en de bijbehorende daling van het aantal
autoritten met 18% is daarom zeer goed realiseerbaar.
Aanpassingen van de infrastructuur voor de fiets
Om het gebruik van de fiets in deze mate te stimuleren worden de volgende
maatregelen voorgesteld:
 De aanleg van een samenhangend net van regionale en stedelijke snelfietsroutes, die ontworpen zijn voor een maximumsnelheid van 30 km per
uur.
 Uitgangspunt voor deze routes is ontvlechting met het autoverkeer. Veel
snelfietsroutes zullen langs spoor- of waterwegen lopen en autoroutes
ongelijkvloers kruisen. Daardoor zullen er weinig tot geen verkeerslichten
in de routes zitten.
 De fietsroutes zijn zo breed dat men over de gehele route met zijn tweeën
naast elkaar kan fietsen en elkaar kan inhalen.
 Ontbrekende schakels worden aangelegd zodat de omrijafstand kleiner
wordt.
 De fietsroutes zullen goed herkenbaar zijn en niet onderbroken door
stukken die niet voldoen aan de eisen, zoals delen met klinkers of tegels,
etc.
 De snelfietsroutes krijgen goede aansluitingen op het onderliggende fijnmazige secundaire fietsnetwerk.
 De fietsstalvoorzieningen in de regio, stad en wijk, en bij voorzieningen en
OV-knooppunten worden op orde gebracht. Er worden scenario’s gemaakt voor het geval de huidige prognoses bij stallingen te krap blijken te
zijn. De fietsenstallingen worden bovendien aangepast aan de trend van
het gebruik van grotere fietsen, zoals fietsen met grote sturen en kinderzitjes, bakfietsen en elektrische fietsen.
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Investeringskosten
Om het fietsgebruik sterk te laten stijgen is er ook een sterke stijging nodig van
het voor de fiets begrote bedrag. De benodigde investeringen voor bijvoorbeeld
275 km asfaltfietspad van 3,5 m breed plus 24 “kunstwerken” (bruggen en tunnels) bedragen volgens Strukton € 310 miljoen (exclusief btw en volgens het prijspeil van 2010). De kosten voor overige zaken, zoals stallingen en het aanpassen
van kruispunten en verkeerslichten, komen daar nog bij. De investeringen worden
gedurende een periode van 10 jaar gedaan, te beginnen in 2011. De kosten per
bespaarde autorit zijn lager dan bij transferia.
Onderzoek naar optimale keuze fietsroutes woon-werkverkeer
Gegevens over woon-werkverplaatsingen tussen verschillende gemeenten zijn
verzameld door het BRU (zelfs tot op postcodeniveau). Deze gegevens worden
echter onvoldoende gebruikt om na te gaan waar verbeteringen aan de bestaande fietsinfrastructuur kan leiden tot meer fietsgebruik of waar nieuwe verbindingen nodig zijn. Wij adviseren deze waardevolle gegevens uit te buiten door verdere analyse van deze cijfers in samenhang met de aanwezige fietsinfrastructuur,
zodat glashelder wordt waar de fiets in kracht kan winnen en hoeveel mobilisten
potentieel overstappen van de auto op de fiets op kansrijke trajecten.
Regie fietsbeleid en samenhang met andere verkeersmaatregelen en
ruimtelijke ordening
Een recente studie van TNO benadrukt dat specifiek op de fiets gerichte maatregelen veel meer effect zullen sorteren als deze samen genomen worden met andere maatregelen, zoals maatregelen voor autoparkeren bij het werk of in de
stad, regionale beprijzing, fietsbergingen bij nieuwe of verbouwde woningen en
renovatie in buurten en wijken. Daarom adviseren wij een krachtige regie in de
coördinatie van zowel de maatregelen voor de fiets, alsook van andere maatregelen zoals die bij stadsontwikkeling, groenvoorziening en evenementenbeleid. Ook
voor het intergemeentelijk beleid is een krachtige coördinatie nodig tussen de
provinciale, regionale en lokale overheden. Men zal zich samen in moeten zetten
om er een succes van te maken. Wij juichen dan ook voorstellen voor coördinatie
zoals die vanuit de Passie van Utrecht, Utrecht Fietst, van harte toe.
Aanbevelingen voor een procesgerichte aanpak
We nodigen alle bij fietsbeleid betrokken bestuurders, ambtenaren, politici, burgers en bedrijven van deze stadsregio uit om met dit werkdocument, De Fietskracht van Utrecht, gezamenlijk de dialoog op te pakken. Wij hopen dat deze eerste aanzet tot een ambitieus langetermijnprogramma voor de fiets in de regio
Utrecht zal leiden tot een stads-regionaal fietsplatform onder leiding en regie van
een BRU-portefeuillehouder. De Fietsersbond en de stichting Soesa werken graag
mee in een dergelijk platform, zodat in 2013 (300 jaar Vrede van Utrecht) de regio
zich als fietsregio kan presenteren.
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INLEIDING
De Kracht van de Fiets in de Utrechtse regio
Het autoverkeer in de stad, op de snelwegen en in de regio Utrecht is toegenomen tot een niveau waarbij congestie en leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid)
grote problemen veroorzaken.
Met dit werkdocument, de Fietskracht van Utrecht, wordt beoogd een bijdrage te
leveren aan de Kracht van Utrecht 2.0 voor een betere en duurzame bereikbaarheid van de regio.
In dit rapport worden de mogelijkheden voor meer fietsgebruik onderzocht en
beschreven. Wij richten ons hierbij nadrukkelijk alleen op de fiets en de elektrische fiets, en niet op de brom- en snorfiets wegens de stank, lawaai en verkeershinder die deze veroorzaken.

De fiets verandert
De laatste jaren is er sprake van hybridisering van voertuigen voor langzaam verkeer. Twintig Jaar geleden bestond langzaam verkeer naast voetgangers uit fietsers en brommers. Nu zijn er fietsen, ligfietsen, bakfietsen, fietsen met aanhangers, elektrische fietsen, gehandicaptenvoertuigen met dichte carrosserie en
scootmobielen. De variatie in grootte en snelheid is enorm toegenomen. Het is
wachten op de elektrische “cabriofiets”, die bij regen de fietser droog houdt.


Op Vredenburg passeren dagelijks 24.000 fietsers die daar nauwelijks hinder veroorzaken. Ter vergelijking: dat is meer dan het aantal motorvoertuigen per dag over de Lessinglaan.
 Ongeveer een kwart van de mensen in Nederland gaat met de fiets naar
het werk. Er werken in Utrecht grote aantallen forensen die op korte afstand van de stad wonen. De omgeving is groen en plezierig om in te fietsen.
De stadsregio Utrecht heeft alles in zich voor een echte fietsregio: een hoge stedelijke dichtheid, een vrij compacte stad en een relatief jonge bevolking.
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DE KRACHT VAN DE FIETS
Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden om een verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik te bewerkstellingen. Deze onderzoeken
vatten we hier samen.
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Gevoeligheidsanalyse effecten fietsbeleid
Een kleine toename van het gebruik van de fiets ten koste van de auto heeft vrij
grote effecten op de leefbaarheid, zo wees een recente studie voor Alkmaar uit:
Als inwoners 10% vaker fietsen en minder vaak de auto pakken, leidt dit tot 20%
afname van de parkeerdruk in de binnenstad en 15% minder tijdverlies voor automobilisten. De uitstoot van schadelijke stoffen daalt met 6%.
Verschillen in het fietsgebruik tussen gemeentes
Het aantal fietsritten per persoon per dag varieert volgens een overzicht van het
Fietsberaad tussen gemeenten van 0,30 (in Den Haag) tot 1,34 (in Wageningen).
In de ene gemeente wordt de fiets dus meer dan vier maal zo vaak gebruikt als in
de andere gemeente.
Verklaring van het verschil in fietsgebruik tussen gemeenten
Uit de eerste ronde van het Fietsbalansonderzoek van de Fietsersbond is geconcludeerd dat het aandeel van de fiets in korte verplaatsingen voor 30% tot 50%
beïnvloed wordt door fietsbeleid. Vooral de hoogte van parkeerkosten en de reistijdverhouding fiets-auto bleken effectief te zijn voor beleid ten gunste van de
fiets.
Effect van verbetering fietsinfrastructuur op de auto-intensiteit op
snelwegen: Fiets Filevrij
Met de voorlopige evaluatie van het project “Fiets Filevrij” van april 2010 is het
effect van het verbeteren van vijf fietsroutes parallel aan filegevoelige trajecten
geanalyseerd. Mu-consult berekende 6% minder verliesuren op het rijkswegennet,
nadat de geselecteerde fietsroutes parallel aan filegevoelige snelwegen op orde
waren gebracht en nadat deze routes goed bekend waren gemaakt aan het publiek. De afname van het aantal verliesuren zal groter zijn als alle fietsverbindingen (niet alleen de geselecteerde verbindingen) aan de Ontwerpwijzer Fiets voldoen.
Effect van fietsenstallingen op fietsgebruik: Apeldoorn
In Apeldoorn is getest wat de effecten waren van een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum. Uit het onderzoek bleek onder mee dat het gebruik van de
stallingen met 70% toenam. Fietsdiefstal en “los”stallen van fietsen nam af.
11% van de mensen die in Apeldoorn gebruikmaken van de gratis bewaakte fietsenstalling, zouden met de auto zijn gegaan als stallen niet gratis was geweest.
Effect van fietsstimuleringsmaatregelen op fietsgebruik: Amersfoort
De gemeente Amersfoort maakte in 2001 een fietsstimuleringsplan, waarbij sterk
werd ingezet op het ontwikkelen van snelfietsroutes. In 2008 waren veel (nog niet
alle) maatregelen uitgevoerd en is een nieuw fietsstimuleringplan opgesteld.
In 2006 en 2008 zijn op een aantal punten rond Amersfoort de fietsers gedurende
twee weken geteld. De telpunten hebben wij op een kaart weergegeven. Het aantal fietsers per telpunt bleek in twee jaar te zijn toegenomen met 433 fietsers per
telpunt per dag (totaal dagelijks 13.000 fietsritten meer), een stijging met 33% in
twee jaar tijd. Dit betreft regionale afstanden: de fietsroutes kruisen nagenoeg
allemaal een snelweg.
Rond Utrecht nam het aantal fietsers af met gemiddeld 31 fietsers per telpunt.
Netwerkanalyse: effect van verkeersmaatregelen op het aandeel auto
en fiets
In de regio Utrecht is in 2006 als opmaat voor de Pakketstudies een netwerkanalyse uitgevoerd waarbij de netwerken van auto en fiets integraal zijn beoordeeld op
de reistijd van deur tot deur op 17 trajecten. Men concludeerde:
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De fiets speelt een belangrijke rol, zowel als zelfstandig vervoermiddel als
in het voor- en natransport van het openbaar vervoer.
 een versnelling van het voor- en natransport levert extra reizigers op voor
het openbaar vervoer: betere fietspaden, stallingen en OV fiets.
Uit aanvullende berekeningen van het Fietsberaad bleek dat door de versnelling
van de fiets met 10% de auto-intensiteit op de hoofdinvalsweg vanaf de A2 afneemt met 11% (knooppunt Hooggelegen). Bovendien leidt het op de snelwegen
tot een verkeersreductie van enkele procenten.
Aanscherping van het fiets- en parkeerbeleid kan een forse bijdrage leveren aan
de doorstroming op de overbelaste invalswegen van de stad Utrecht.

3.

DE MOGELIJKHEDEN VAN DE SNELLE FIETS (WAARONDER
DE ELEKTRISCHE FIETS)

3.1
Effect op het fietsgebruik
Door de toename van elektrische fietsen gaat de gemiddelde fietssnelheid omhoog. Elektrische fietsen rijden vrij eenvoudig tot 25 km/uur. Tien procent sneller
fietsen leidt al tot een flinke afname van het autogebruik. Wat gebeurt er als fietsen een hogere rijsnelheid krijgen?
De CBS-cijfers uit 2003 dienen als basis voor onze berekening van het snelheidseffect op het fietsgebruik.
Fietsers rijden nu op afstanden van 3,7 tot 50 km vrij constant 15 km per uur.
Onder de 3,7 km daalt de snelheid door het tijdverlies bij het pakken en stallen
van de fiets. Dit kost gemiddeld twee minuten per rit. Bij afstanden van meer dan
50 km neemt de fietssnelheid overigens weer toe: kennelijk door snelle kilometervreters. Niet alleen elektrische fietsen rijden hard. Ook op een gewone fiets zijn
rijsnelheden van boven de 20 km per uur goed haalbaar als de weg zich ervoor
leent. Asfalt rijdt 10% lichter dan een goed tegelfietspad, klinkers kosten nog veel
meer energie. Als het wegdek niet vlak is, of glad bij regen, dan wordt er voor
langzamer gefietst. Dat gaat direct ten koste van de fietsbare afstand.
Van stilstand optrekken naar 25 km per uur kost evenveel energie als de fiets
2,5 m een trap optillen. Elke keer dat er gekozen wordt dat de fietser maar even
moet remmen of stoppen is het of de ambtenaar de fiets van de eerste verdieping
naar beneden gooit en de fietser hem weer naar boven moet zeulen. Bochten,
paaltjes en dergelijke verlagen de fietssnelheid en de haalbare fietsafstand.
Met een goede weginrichting kan de wegbeheerder veel doen voor de fietssnelheid.
Stijging fietssnelheid
De gemiddelde snelheid met een elektrische fiets ligt ook binnen de bebouwde
kom duidelijk hoger dan 20 km per uur, buiten de bebouwde kom kan hij de 25
km per uur naderen. In dit rapport wordt, om overschatting van het effect te
voorkomen, uitgegaan van een kruissnelheid van 20 km per uur, dus 33% sneller.
Huidig fietsgebruik
In onderstaande grafiek is het huidige aandeel van de fiets naar verplaatsingsafstand weergegeven. Zoals al eerder opgemerkt wordt de fiets vooral gebruikt op
afstanden tussen de 1 en 7,5 km. Voor afstanden van 15 km wordt de fiets nog in
10% van de verplaatsingen gebruikt.
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In de volgende situaties zal het aandeel van de fiets in de verplaatsingen veranderen:
1 De fiets wordt 33% sneller, d.w.z. de rijsnelheid neemt toe tot gemiddeld 20 km/uur, de tijd voor pakken en stallen blijft 2 minuten. De lijn
wordt dan uitgerekt naar rechts: de paarse lijn in onderstaande grafiek.
2 Het fietsgebruik stijgt tot het niveau van Leiden: er wordt de helft vaker gefietst dan nu (een stijging van 50%). De lijn schuift omhoog, de
groene lijn in onderstaande grafiek. Om ook hier overschatting van de
effecten te voorkomen doen we de berekeningen met een stijging van
33%.
3 De fiets wordt 33% sneller én het fietsgebruik neemt met 33% toe, de
donkerblauwe lijn in onderstaande grafiek.

Bij bovenstaande voorzichtige berekening met 33% meer en 33% sneller fietsen
neemt het fietsaandeel in de verplaatsingen met 45% toe. Daarbij stijgt het fietsgebruik vooral op afstanden boven de 5 km. Al met al kan de fiets zo’n 40% van
het aantal verplaatsingen voor z’n rekening nemen. Het fietskilometrage groeit
met 70% omdat het fietsgebruik met name stijgt bij de langere verplaatsingen.
Doordat de fiets sneller wordt (elektrische fiets en betere routes) neemt de aan
fietsen bestede tijd weinig toe.
De lichtblauwe lijn geeft een stijging weer van het fietsgebruik met 10%. Bij deze
kleine stijging constateerde het onderzoek in Alkmaar toch al een sterke verbetering van de leefbaarheid. Dat geeft een indicatie van de gunstige effecten wanneer de donkerblauwe lijn (33% meer en sneller fietsen) wordt gerealiseerd.
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Voor alle verplaatsingen samen stijgt het fietsaandeel van 26 naar 38%. Op de
afstanden tussen 5 en 15 km verdubbelt het fietsgebruik. Voor de regio Utrecht
zijn verplaatsingen tot een afstand van 15 km zeer relevant. Alle gemeenten liggen binnen een straal van 10 km hemelsbreed van het centrum van Utrecht.

3.2
Effect van sneller en meer fietsen op de modal split
Hoe verandert het hele mobiliteitsplaatje als er 33% meer en 33% sneller gefietst
wordt? Welk effect heeft het toegenomen fietsgebruik op het autogebruik?
Het totaal aantal autoverplaatsingen daalt met 18%, de gereden afstand daalt met
6%. In onderstaande figuur is het effect van meer en sneller fietsen op het autogebruik per afstandsklasse grafisch weergegeven.

Momenteel is 60% van de autoritten korter dan 10 km en 38% is korter dan 5 km.
Vooral deze korte autoritten worden in de nieuwe situatie vervangen door de
fiets. De binnensteden en de luchtkwaliteit hebben vooral te lijden van de eerste
en laatste kilometers van autoritten. De daling van 20% in het totale aantal autoritten zal leiden tot een forse verbetering van de leefbaarheid in de stad.
Het treingebruik blijft nagenoeg gelijk. Fiets en trein zijn geen concurrenten van
elkaar, ze worden op verschillende afstanden gebruikt. In de Netwerkanalyse
(hoofdstuk 2) is echter berekend dat sneller voor- en natransport het treingebruik
ten goede komt.
Het gebruik van bus en tram daalt met 20%; ze worden net als de auto op “fietsafstanden” gebruikt. Met voldoende gelegenheid om fietsen te stallen bij HOVhaltes vormen fiets en HOV samen een goed alternatief voor de auto. Daardoor
wordt ook het draagvlak voor prijsmaatregelen breder.
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FIETSGEBRUIK IN DE REGIO UTRECHT

4.1
Huidig fietsgebruik in de regio Utrecht
In het Mobiliteits Onderzoek Nederland (MON) is nagegaan waar de herkomsten
en bestemmingen (per vervoerwijze) van verplaatsingen liggen. Op basis van de
fietsaandelen zijn de gemeenten ingedeeld in de categorieën van zeer laag tot
zeer hoog. Gemeenten met een hoog tot zeer hoog fietsgebruik zijn bijvoorbeeld
Leiden, Oegstgeest, Zwolle, Gouda en Groningen.
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Het gebruik van de fiets in de regio Utrecht is nu gemiddeld is, een enkele uitzondering daargelaten. Het fietsgebruik in de regio Utrecht is 25% van alle verplaatsingen en in de stad 26%. In 1998 was het fietsgebruik in de stad Utrecht nog 33%
van alle verplaatsingen.
Utrecht heeft de ambitie om dé fietsstad van Nederland te worden. Om het niveau van de stad Utrecht te laten stijgen tot boven het niveau van Leiden moet
het fietsgebruik stijgen met 50% in alle verplaatsingen. van 25 naar 42%. In de
berekening van de effecten van meer fietsen (hoofdstuk 3) is uitgegaan van een
stijging in het fietsgebruik van 33%.
4.2
De kwaliteit van de fietsinfrastructuur in de stad Utrecht:
resultaat van de tweede ronde Fietsbalans in 2006
De Fietsbalans 2006 resulteerde in de volgende kwalificaties voor diverse aspecten van de fietsinfrastructuur voor de stad Utrecht. Hierbij werd het gebied tot 2,5
km uit het centrum onderzocht.
Zeer slecht:
 Beleid en ambitie: door het ontbreken van structuur tussen losse
(fiets)projecten, een onduidelijk hoofdfietsnet en de afwezigheid van
fietsbeleid (fietscoördinator) als hoofdtaak in het ambtelijk apparaat.
Slecht:
 Comfort – hinder: door krappe fietsstroken, een hoge stopkans bij verkeerslichten en bouwwerkzaamheden.
 Comfort – wegdek: door gebruik van tegels en klinkers, en niet op elkaar
aansluitende overgangen in het wegdek. De klinkers (in plaats van asfalt)
worden beleidsmatig toegepast in een groot deel van de stad. Dit verhindert het aanleggen van snelle en comfortabele doorgaande routes.
 Directheid: door weinig directe routes, omrijden en oponthoud bij verkeerslichten.
Redelijk:
 Veiligheid: doordat de kans dat een fietser (dodelijk) gewond raakt bij een
ernstig ongeval hoger ligt dan verwacht mag worden bij de wegen die in
het onderzoek betrokken waren.
Goed:
 Fietsgebruik: doordat het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5
km hoog is. Dat lijkt tegenstrijdig met wat eerder werd beweerd, maar in
2002 had Utrecht nog het hoogste fietsgebruik op de korte afstand van de
vier grote gemeenten; het fietsgebruik was toen duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland. Volgens nieuwe gegevens van het Fietsberaad uit
2008 is Utrecht echter inmiddels afgezakt naar een middenpositie.
 Concurrentiepositie: doordat de reistijd in vergelijking met die van de auto binnen 2,5 km van het centrum vaak korter is.
De Fietsbalans laat zien dat er in Utrecht veel te winnen is op fietsgebied en er zijn
dus goede mogelijkheden om het fietsgebruik te laten stijgen. Door beter beleid,
bredere fietsstroken, minder stoplichten, asfalt in plaats van klinkers op hoofd
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fietsroutes (ook in de binnenstad), directere routes en een betere verkeersveiligheid kan het fietsgebruik stijgen tot het niveau van Leiden.
Voor snelle fietsroutes (hoofdstuk 3), geschikt voor elektrische fietsen, zijn een
vlak en stroef wegdek (= asfalt) nodig, ruime bochten en brede paden zodat men
elkaar kan inhalen. Snelle fietsroutes moeten voorrang hebben op zijwegen en
weinig hindernissen zoals verkeerslichten. Dat betekent dat fietsen behalve sneller ook comfortabeler (en plezieriger) wordt. Snelheid en comfort gaan hand in
hand.

4.3

Onderzoek naar modal split in relatie met de fietsinfrastructuur
tussen de verschillende woon-werkplekken rond Utrecht
Het BRU beschikt over gedetailleerde gegevens (postcodeniveau op steekproefbasis) over de aantallen dagelijkse fietsverplaatsingen tussen de verschillende woonen werkplekken (Mobiliteits Onderzoek Nederland van Rijkswaterstaat; MON).
Adviesbureau Ecorys heeft een deel van de gegevens van het BRU geanalyseerd.
Op basis van deze analyse komt Ecorys tot het advies een aantal specifieke fietsverbindingen aan te leggen. Hiermee kunnen 4.400 autoaankomsten (plus 4.400
autovertrekken) worden voorkomen. Honderd auto’s is voldoende voor een kilometer file. Fietsgebruik kan behoorlijk bijdragen aan vermindering van files op de
snelwegen én vermindering van opstopping in de stad.
Routes die niet parallel lopen aan snelwegen zijn niet diepgaand onderzocht.

5

FIETSINFRASTRUCTUUR

5.1
Eisen aan de fietsinfrastructuur
De benodigde investeringen in infrastructuur om de fiets daadwerkelijk in 38%
van de verplaatsingen te laten gebruiken (hoofdstuk 3) zijn natuurlijk groter dan
de investeringen om een groei van slechts 10% in het fietsverkeer te bewerkstelligen. Wat is ervoor nodig?
Hoofdeisen
De Ontwerpwijzer fietsverkeer van het CROW (het nationale kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) geeft een goede handleiding
om fietsroutes te ontwerpen en uit te voeren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De ontwerpwijzer komt tot de volgende vijf hoofdeisen:
1

2
3

Hoofdeis samenhang. De fietsinfrastructuur vormt een samenhangend en
begrijpelijk geheel. Van alle herkomsten kun je naar alle bestemmingen.
Hoofdfietsroutes zijn herkenbaar (dus bijvoorbeeld geen lappendeken van
verschillende soorten wegdek). Er is een goede bewegwijzering.
Hoofdeis directheid. Er wordt een zo direct mogelijke route geboden; omrijden blijft tot een minimum beperkt. Alle criteria die de reistijd beïnvloeden vallen onder deze hoofdeis.
Hoofdeis comfort. Trillingshinder en stoppen-en-optrekken wordt vermeden.
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4
5

Hoofdeis veiligheid. De infrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid
van de fietsers en overige weggebruikers.
Hoofdeis aantrekkelijkheid. De fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat fietsen aantrekkelijk is.

Op basis van de vijf hoofdeisen geeft de Ontwerpwijzer richtlijnen voor specifieke
parameters:
 de maximale omrijfactor;
 de vlakheid en stroefheid van het wegdek (asfalt) op de hoofdfietsroutes
(ook in de binnenstad);
 de (minimale) stopkans;
 het aantal keer groen per cyclus bij stoplichten (twee keer);
 de breedte van fietsroutes in verband met meer inhaalbewegingen en
bredere voertuigen (2 maal 2 fietsers naast elkaar).
Om de fietsinfrastructuur in de regio Utrecht aan deze vijf hoofdeisen te laten
voldoen is een enorme kwaliteitsslag nodig voor het hoofdfietsroutenetwerk in de
regio.
Barrières
Utrecht heeft, meer dan andere steden, last van barrières in de stad: spoorlijnen,
het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Oude Rijn, de singels, de
Vecht en de sneltram. Ook buiten de stad zorgen spoor- en snelwegen, de Lek, de
IJssel, de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidse Rijn voor forse barrières.
De schaarse kruisingen bepalen in hoge mate de loop van de fietsroutes. Door
deze barrières is in veel gevallen nu maar één route mogelijk, die samenloopt met
veel autoverkeer. In enkele gevallen is er geen directe route: Houten – IJsselstein;
Montfoort – Maarssen; De Meern – Lunetten.
Er zijn meer kruisingen met de barrières nodig. Een fietsroute langs een spoor- of
waterweg is van nature nagenoeg kruisingsvrij. Ze bieden een uitgelezen kans om
snelle fietsroutes te maken als de enkele (drukke) kruising ongelijkvloers wordt
uitgevoerd. Daarom is in de Fietskracht uitgegaan van 24 nog nader in te vullen
“kunstwerken”.

Marnixlaan, deel van de stadsrondweg: het fietspad eindigt vlak voor de
kruising met de Amsterdamsestraatweg. Dit is de enige fietsverbinding tussen Overvecht en Kanaleneiland of Leidsche Rijn.

Samenhang in de regio
De fietsregio rond Utrecht beslaat een gebied met een straal van 10 km (zie figuur). Alle locaties binnen de cirkel liggen op minder dan 20 km afstand van elkaar. Zij dienen door een goede fietsroute met elkaar te worden verbonden. Bij
een fietssnelheid van 20 km per uur zijn alle locaties juist in een uur te bereiken.
Op onderstaande kaart staan de huidige en gewenste fietsverbindingen weergegeven. De groene verbindingen zijn bestaande fietsroutes, waarvan de kwaliteit
vaak wel moet worden verbeterd. De blauwe lijnen geven de belangrijkste ontbrekende verbindingen weer. De rode lijnen zijn bestuurlijk vastgestelde routes:
de top 5 van de gemeente Utrecht en het Fiets Filevrij-traject. De cirkel heeft een
straal van 10 km.
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In de hele regio zijn maatregelen nodig voor fietsroutes. Het is geen kwestie van
losse projecten, maar een samenspel van maatregelen die met elkaar verweven
zijn. Bij vaarwegen is er een “staandemastroute”. Daarvoor moeten alle bruggen
omhoog kunnen, en mag er niet één vaste brug in de route zitten. Op eenzelfde
manier moet naar fietsroutes worden gekeken. Het uitgangspunt moet daarbij de
samenhang in de fietsroutes zijn, net als bij de staandemastroute. Op veel punten
worden afwegingen gemaakt: komt er een fietsroute of komen er parkeerplaatsen? Asfalt of klinkers bij dit historische gebouw? Als de fietsroutes bij dergelijke
afwegingen regelmatig het onderspit delven komt er van het fietsbeleid weinig
terecht. Dan komt er geen samenhangend netwerk, maar gatenkaas.

Daarom is het van belang in de stad en in de regio (BRU-gemeenten) een hoofdfietsroutenetwerk en de vereiste kwaliteit hiervan vast te stellen en daar de hand
aan te houden. De Fietsersbond is bezig om voor de stad Utrecht kansrijke routes
aan te wijzen die onderdeel kunnen zijn van zo’n vergaand ontvlecht netwerk.
De fietsinfrastructuur staat thans in kwaliteit nog niet in de schaduw van die voor
auto en openbaar vervoer. Dat biedt kansen om met verbeteringen eraan het
fietsgebruik formidabel te laten stijgen. Om aan de veelheid aan aspecten aan
goede routes en handig stallen recht te doen is regie, coördinatie en samenwerking tussen alle betrokken instanties nodig.
Investeringskosten
De benodigde investeringen voor bijvoorbeeld 275 km asfaltfietspad van 3,5 m
breed plus 24 ongelijkvloerse kruisingen om fietsroutes te ontvlechten van de
autoroutes bedragen volgens Strukton € 310 miljoen (exclusief btw en volgens het
prijspeil van 2010). De investeringen worden besteed gedurende een periode van
10 jaar, te beginnen in 2011.
De kosten voor overige zaken als stallingen en het aanpassen van kruispunten en
verkeerslichten op het onderliggende fietsnet komen hier nog bij.
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Deze investeringen zijn aanzienlijk, maar dienen gezien te worden tegen de achtergrond van investeringen voor de auto. Zo is gepland dat alle transferia rond
Utrecht samen 10.000 parkeerplaatsen moeten krijgen met een investering van
ruim 200 miljoen euro, dus € 20.000 per parkeerplek. Hierdoor worden per dag
maximaal 20.000 autoritten in de stad afgevangen (2 ritten per parkeerplek). Verbetering van de fietsinfrastructuur zou per dag zo’n 60.000 autoritten kunnen
afvangen. (0,21 ritten per persoon per dag minder). Deze achtergrond laat zien
dat de investeringskosten voor verbetering van de fietsinfrastructuur niet ongunstig afsteken tegen uitbreiding van parkeergarages rond de stad om autoverkeer
in de stad te beperken.

5.2
Stallen
Bij een hoog diefstalrisico kopen mensen een goedkope, slechte fiets, met geen of
weinig versnellingen, die weinig comfortabel is en die men daardoor relatief weinig gebruikt. Slecht onderhoud gaat ten koste van verlichting, remmen en de verkeersveiligheid. Ze eindigen als weesfiets in het centrumgebied en vergroten zo
het stalingsprobleem. Stallen moet daarom bij alle bestemmingen goed geregeld
zijn. In veel oude compacte woonwijken zijn te weinig mogelijkheden om de fiets
te stallen. Ook in een flink deel van de nieuwbouwwijken is geen fietsenberging
bij de woningen.
In Apeldoorn is het fietsgebruik met 25% toegenomen na het openen van een
flink aantal gratis bewaakte stallingen in en rond het stadscentrum. In Utrecht zijn
niet alleen in het centrum maatregelen nodig maar ook bij andere voorzieningen
en in woonbuurten. Er zijn namelijk veel woningen zonder fietsenberging, zowel
in de oude stad als in Leidsche Rijn. Het fietsgebruik neemt toe en daarmee het
benodigde aantal stallingsplekken.
Reserveer bij het station en het centrum ruimte die gebruikt kan worden om een
eventueel tekort aan stalplaatsen op te vangen. Gebruik deze ruimte voorlopig
voor iets anders (parkeergarage). Zorg voor voldoende (en gratis) stallingen in het
centrum en verbindt deze met een fietsparkeerring. Zorg ook voor voldoende
stallingen bij voorzieningen en in woonwijken.

6

VERKEERSBEÏNVLOEDING/FIETSPROMOTIE EN
SAMENHANG MET MAATREGELEN VOOR DE AUTO
Recent TNO-onderzoek laat zien wat de acht meest effectieve maatregelen zijn
om meer mensen van de auto op de fiets te krijgen. Hieronder zijn deze beschreven in volgorde van effectiviteit:
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Invoeren/verhogen van parkeerkosten
Invoeren kilometerheffing
Verminderen/verplaatsen parkeerplekken
Verbeteren/uitbreiden van fietspaden
Verbeteren doorstroming fiets bij verkeerslichten
Verbeteren/uitbreiden fietsenstallingen
Subsidieregeling belonen fietskilometers
Stimuleren fietsfaciliteiten op het werk

Zo’n hek stimuleert fietsen niet!

Behalve deze maatregelen zijn er nog andere maatregelen die het fietsgebruik
stimuleren.

7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
De fiets verandert. Door de komst van de elektrische fiets wordt fietsen beter
geschikt als efficiënt vervoermiddel voor langere ritten.
Uit verschillende onderzoeken zijn de volgende conclusies getrokken over de resultaten van fietsstimulering:
 In de simulatie in Alkmaar (hoofdstuk 22.1) en in de Netwerkanalyse
(hoofdstuk 2) werden substantiële effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid gevonden bij een toename van het fietsgebruik met slechts 10%:
de parkeerdruk in de binnenstad neemt af met 20%, automobilisten verliezen 15% minder tijd en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt met
6%.
 In de ene gemeente gebruikt men de fiets vier maal zo vaak als in de andere gemeente.
 Analyse van alle Fietsbalans-rapportages door het Fietsberaad geeft aan
dat de variatie van het aandeel van de fiets in de diverse steden voor 3050% verklaard wordt door verschillen in fietsbeleid. Door goed fietsbeleid
kan het fietsgebruik stijgen met 60%.
 Het rapport Fiets Filevrij berekent een potentieel van 6% minder verliesuren op het rijkswegennet door aanleg van snelfietsroutes parallel aan
rijkswegen.
 11% van de mensen die in Apeldoorn gebruikmaken van de gratis (geworden) bewaakte fietsenstalling, laat daarvoor de auto staan.
 In de gemeente Amersfoort steeg het regionale fietsgebruik met 33% in
twee jaar tijd na invoering van fietsstimuleringsmaatregelen.
 Uit berekeningen van het Fietsberaad blijkt dat door parkeerbeleid in
combinatie met 10% sneller fietsen de auto-intensiteit op de hoofdinvalsweg in Utrecht vanaf de A2 (verkeersplein Hooggelegen) afneemt met
11%. De invloed hiervan op de snelwegen bedraagt een verkeersreductie
van een paar procent.
In dit rapport berekenen we de gevolgen voor het autogebruik van een stijging
van het fietsgebruik met 33%. De (elektrische) fiets kan 50% sneller rijden dan nu
in de praktijk gebruikelijk is. Daardoor komen meer bestemmingen op fietsafstand
te liggen en wordt de fiets vaker gebruikt. In dit rapport berekenen we het effect
van een stijging van de snelheid met 33%, dat wil zeggen van 15 naar 20 km per
uur.
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Door 33% meer en 33% sneller fietsen:
 neemt het fietsgebruik vooral toe op afstanden boven de 5 km;
 kan het fietsgebruik voor afstanden tussen de 5 en 20 km verdubbelen.
De fiets wordt dan gebruikt voor 38% van alle verplaatsingen. Het aantal gefietste
kilometers stijgt met 70% tot 4,5 km per persoon per dag. De aan het fietsen bestede tijd neemt door de hogere gemiddelde snelheid maar weinig toe, van 12
naar 14,5 minuten per dag.
Omdat 80 procent van de autoritten korter is dan 20 km en 60% korter dan 10 km
(een half uurtje fietsen) is de stijging van het fietsgebruik op deze afstanden erg
belangrijk. Bij deze stijging neemt de fiets 18% van alle autoritten over. Het aantal
autoritten daalt met 18%, het aantal autokilometers met 6%. In combinatie met
andere, gerichte maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen kan het effect
nog verder worden vergroot.
Wat betekent dit voor het fietsgebruik in de regio Utrecht? Het fietsgebruik in de
regio Utrecht is niet hoger dan gemiddeld in Nederland, ondanks de dichte bebouwing en de jonge bevolking. De fietsinfrastructuur scoort volgens de Fietsbalans slecht tot matig op diverse punten.
In de regio Utrecht is het fietsgebruik 25% van alle verplaatsingen, in de stad
Utrecht is dat 26%. In gemeenten met een hoog fietsgebruik, zoals Leiden, wordt
voor zo’n 40% van alle verplaatsingen de fiets gebruikt, dus de helft meer. Het
fietsgebruik in de stad Utrecht is tussen 1998 en 2008 gedaald van 33% naar 26%.
Er zijn grote problemen met luchtkwaliteit en bereikbaarheid die door de aanleg
van snelwegen zullen worden verergerd.
Aanbevelingen
Verminder het autoverkeer drastisch door het stimuleren van de fiets: maak fietsen aantrekkelijker, sneller en comfortabeler. Het aantal autoritten kan dalen met
18% als de fiets 33% vaker wordt gebruikt en 33% sneller rijdt, gemiddeld 20 in
plaats van 15 km per uur.
 Stel voor de regio Utrecht een hoofdfietsroutenetwerk vast in overleg
met BRU, gemeenten, Provincie en de Fietsersbond, en zorg dat de vijf
hoofdeisen voor fietsinfrastructuur over het hele netwerk worden gehaald. De vijf hoofdeisen zijn: samenhang, directheid, comfort, veiligheid
en aantrekkelijkheid.
 Laat Utrecht beter scoren bij de volgende Fietsbalans, verhoog het fietsgebruik met minstens 33%. Realiseer dit door beter beleid te voeren en
maak fietsbeleid een hoofdtaak in het ambtelijk apparaat.
 Leg bredere fietsstroken aan, verwijder stoplichten, leg asfalt in plaats van
klinkers op alle hoofdfietsroutes (júíst ook in de binnenstad), maak directere routes en zorg voor een betere verkeersveiligheid.
 Los het gebrek aan stallingsplaatsen in centra, bij voorzieningen en bij
woningen op.
 Verhoog de snelheid van de fiets. Met de opkomst van de elektrische fiets
neemt het aantal snelle fietsers fors toe: mis die kans niet! Zorg voor snelle fietsroutes met een vlak en stroef wegdek (= asfalt), ruime bochten en
zo breed dat men elkaar goed kan inhalen. Snelle fietsroutes moeten
voorrang hebben op zijwegen en weinig hindernissen zoals verkeerslichten. Uitgangspunt zijn fietsroutes die gescheiden lopen van autoroutes.
Dit vraagt flinke investeringen in fietsroutes langs spoor- en waterwegen
en ongelijkvloerse kruisingen.
 Maak gebruik van de beschikbare onderzoeken om de investeringen in
fietsroutes gericht te doen.
 Voorkom ondoordachte zuinigheid. Om de fietsinfrastructuur in de regio
op orde te brengen is een investeringsbedrag nodig in de orde van grootte
van meer dan 300 miljoen euro. In dit bedrag zijn 275 km asfaltfietspad en
24 kunstwerken opgenomen waarmee de fietsroutes directer en geschei18





den van autoroutes kunnen worden gemaakt. De investeringen worden
besteed gedurende een periode van 10 jaar, te beginnen in 2011.
Ontwikkel flankerend beleid om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Uit het beleidsadvies van TNO uit 2010 blijkt dat veel automobilisten
in potentie over te halen zijn om de fiets naar het werk te gebruiken.
Voer de fietsmaatregelen die al zijn voorgesteld in het ALU en in de Pakketstudies/VERDER voortvarend uit.
Zorg voor samenhang, regie en coördinatie in beleid en de uitvoering. Betrek het bedrijfsleven, de Fietsersbond, onderwijsinstellingen en andere
private instellingen bij het fietsstimuleringsbeleid.

We nodigen alle bij fietsbeleid betrokken bestuurders, ambtenaren, politici, burgers en bedrijven van deze stadsregio uit om met dit werkdocument, De Fietskracht van Utrecht, gezamenlijk de dialoog op te pakken. Wij hopen dat deze eerste aanzet tot een ambitieus langetermijnprogramma voor de fiets in de regio
Utrecht zal leiden tot een stads-regionaal fietsplatform onder leiding en regie van
een BRU-portefeuillehouder. De Fietsersbond en de stichting Soesa werken graag
mee in een dergelijk platform, zodat in 2013 (300 jaar Vrede van Utrecht) de regio
zich als fietsregio kan presenteren.
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