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Inleiding

1

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in de Koersnota Hoofdinfrastructuur een aantal forse ambities uitgesproken die moeten leiden tot een
bereikbare, leefbare en economisch sterk functionerende stad. Eén van
de hoofddoelen is dat het aantal autoritten met 10% afneemt. Tijdens
de behandeling van de Koersnota in de gemeenteraad op 21 mei 2008
is daar als consequentie voor het fietsverkeer per motie een even
ambitieus doel aan toegevoegd: het aandeel intern fietsverkeer moet
groeien van 33% naar 44%. Parallel daaraan moet het extern fietsverkeer stijgen van 7% naar 9%. De planhorizon hiervoor is 2015.
Om deze ambitieuze doelen te bereiken zijn forse maatregelen nodig ter
verbetering van de hoofdinfrastructuur voor auto en fiets. Voor het autoverkeer is gekozen voor de uitwerking van een doorstroomassenmodel:
bundeling van het autoverkeer op een beperkt aantal wegen. Voor de
uitwerking van het fietsbeleid in de Koersnota Hoofdinfrastructuur zet
de gemeenteraad in op vier pijlers:
I.	infrastructuur rijdende fiets: verbetering hoofdfietsnetwerk en
andere fietsroutes;
II.	infrastructuur stilstaande fiets: uitbreiding stallingvoorzieningen en
gratis maken bewaakte stallingen;
III.	communicatie: promotie van fietsgebruik, informatie over fietsvoorzieningen, participatie in fietsbeleid, voorlichting over fietsbeleid;
IV. innovatie.
In onderstaande figuur wordt de relatie tussen de verschillende pijlers
uitééngezet. De nummers verwijzen naar de hoofdstukken die volgen.
IV. Innovatie (8)

participatie

benutting
voorwaarde

promotie (5)

informatie (6)
I.	Infrastructuur
rijdende fiets:
hoofdfietsnetwerk (2)
fietsroutes (3)

II.	Infrastructuur
stilstaande fiets:
fietsparkeren (4)

voorlichting (7)

III. Communicatie
als beleid:

III.
Communicatie
over
beleid:

Ter toelichting: goede infrastructuur voor de rijdende en stilstaande fiets vormen
een noodzakelijke voorwaarde voor fietsgebruik; maatregelen en projecten van
(meer) communicatieve aard zijn nodig voor een optimale benutting van deze
fietsvoorzieningen; innovatie vindt plaats in alle drie de pijlers.
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Lekker fietsen is tot stand gekomen vanuit een aantal notities over kernkwesties in het Bossche fietsbeleid die o.a. naar voren zijn gekomen in
de onlangs door de Fietsersbond uitgevoerde Fietsbalans. Deze notities
zijn uitvoerig besproken binnen de gemeente en met de Fietsersbond
en zijn gebruikt als belangrijke achtergrondinformatie bij de verdere
uitwerking van dit plan. Bij de opgenomen maatregelen en acties is
bovendien rekening gehouden met de belangrijkste knelpunten die zijn
aangedragen door de Wijkraden, met wie gesprekken zijn gevoerd in de
voorbereiding van dit plan. Tevens is Hartje ’s-Hertogenbosch betrokken
bij de discussie rondom fietsroutes en fietsparkeren in de binnenstad.

De kern van het plan
Het is de ambitie van de gemeenteraad dat het interne fietsgebruik
tot 2015 groeit van 33% naar 44%. Parallel daaraan moet het extern
fietsverkeer stijgen van 7% naar 9%.
Om deze ambitie waar te maken moet alles uit de kast worden
gehaald om het fietsgebruik te stimuleren: ’s-Hertogenbosch moet
een echte fietsstad worden!
Dit betekent dat gezorgd moet worden voor de harde kant van fietsbeleid:
• een goede fietsinfrastructuur;
• ontvlechting van autoverkeer en fietsverkeer;
• hoogwaardige hoofdfietsroutes met waar nodig ongelijkvloerse
kruisingen ter bevordering van de doorstroming en veiligheid van
zowel het fietsverkeer als het autoverkeer;
• gratis bewaakte fietsenstallingen;
• voldoende diefstalveilige fietsparkeerplaatsen.
En het betekent ook dat er ook net zo hard gewerkt moet worden
aan het creëren van een echt fietsklimaat in ’s-Hertogenbosch door
de zachte kant van fietsbeleid:
• de inwoners stimuleren vaker gebruik te maken van de fiets door
het voeren van een permanente promotiecampagne;
• het uitvoeren van een groot aantal promotieacties;
• het zorgen voor goede informatie over fietsroutes en fietsenstallingen;
• up-to-date voorlichting over het ambitieuze fietsbeleid van de
gemeente.
Alleen met een dergelijke integrale en innovatieve aanpak zal het
lukken om veel meer mensen vaker op de fiets te krijgen en zo het
gestelde fietsdoel te bereiken: 44% van alle interne verplaatsingen
wordt afgelegd per fiets. Met als hoofddoel: een optimaal bereikbare
en tegelijk leefbare stad!
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Hoofdfietsnetwerk 

2

2.1 Analyse huidig fietsnetwerk

Fietsnetwerk 2005
Het fietsnetwerk van ’s-Hertogenbosch is vastgelegd in de nota Fietsplan
in uitvoering uit 2005 [LIT 1]. Dit fietsnetwerk is op bovenstaand kaartbeeld weergegeven. Al eerder werd gewerkt aan realisering van de
routes die daarin geschetst zijn. Na 2005 is dat in het bijzonder op de
sternetroutes gebeurd.
Het netwerk lijkt op het eerste gezicht, gezien de gebruikte kleuren, uit
drie delen, drie niveaus, te bestaan. Blauw, groen en rood voor:
1. sternetwerk;
2. radiale routes;
3. wijkverbindende routes.
De benamingen geven eigenlijk al aan dat er niet zozeer van drie maar
eerder van twee niveaus sprake is. Immers, het onderscheid tussen
radiale en meer tangentiële routes duidt niet direct op een verschil in
functionaliteit of zwaarte. Opvallend is verder dat de tangentiële routes
nadrukkelijk alleen de binnenstad van ’s-Hertogenbosch als kern zien.
Routes die beschouwd vanuit het centrum van Rosmalen radiaal
genoemd zouden worden, heten daarom slechts wijkverbindend.
In de realisatie van dit netwerk heeft ’s-Hertogenbosch sinds 2005 een
duidelijke prioriteitskeuze gemaakt:
De aandacht is primair gericht op de onderdelen van het sternetwerk.
Het overige deel van het hoofdfietsnetwerk wordt echter niet vergeten.
Waar mogelijk is, wordt efficiënt meegelift met ruimtelijke en onderhoudswerkzaamheden. [LIT 1]
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Zo is het ook werkelijk gegaan. Er heeft de afgelopen jaren een zeer
sterke nadruk op de sternetroutes gelegen. In de afgelopen drie jaar
zijn tientallen projecten op de sternetroutes uitgevoerd en is, wat betreft
andere routes, voornamelijk meegelift met ruimtelijke ontwikkelingen.
Waar moet een fietsnetwerk aan voldoen? De Ontwerpwijzer fietsverkeer [LIT 2] geeft aan dat 3 eisen hierbij centraal staan:
1. Samenhang; de mate waarin fietsers op de bestemming kunnen
komen.
2. Directheid; de reistijd als gevolg van de reisafstand en de doorstroming.
3. Veiligheid; hierbij is het van belang om:
• conflicten met kruisend verkeer te vermijden
• voertuigsoorten te scheiden
• snelheid te reduceren op conflictpunten
• voor herkenbare wegcategorieën te zorgen
• voor uniforme verkeerssituaties te zorgen.
Logische aanpassingen
Op enkele punten is een aanpassing van het fietsnetwerk gewenst:
1. Het onderscheid tussen radiale routes en wijkverbindende routes is
een voor de Bossche fietser zinloos onderscheid. Het onderscheid
is vanuit vervoerkundige principes gemaakt. Intensiteiten verschillen
niet systematisch tussen beide groepen routes. Ook in de wijze van
uitvoering is geen onderscheid gemaakt. Daarom worden blauw
en groen gelijkwaardig in het nieuwe hoofdfietsnetwerk samengevoegd.
2. Bij de onderscheiding van het centrum van Rosmalen past direct
de vraag hoe de fietsrelatie tussen centrum Rosmalen en binnenstad moet worden gezien. Die 5,5 km lange verbindende centrale
fietsas tussen ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen, met halverwege
straks Avenue2, is in functionaliteit en systematiek eigenlijk van een
unieke orde. Mits dat ook in fietsintensiteiten zo is, want daar moet
het bij een fietsnetwerk toch primair om gaan. Hoofdfietsroutes
zijn de drukste routes. Al of niet na een bewust gevoerd beleid om
fietsers te bundelen op een veilige en snelle route. De centrale fietsas
verbindt in de toekomst de binnenstad met de oostelijke woongebieden, de Herven, Avenue2 en Rosmalen.

8

Lekker Fietsen!

Nieuwe centrale fietsas Rosmalen ‘s-Hertogenbosch
Er wordt in regionaal verband gewerkt aan een fietssnelweg ’s-Hertogenbosch – Oss (F59). Deze is aangegeven op het kaartbeeld van
het nieuwe hoofdfietsnetwerk in paragraaf 2.2. Het westelijk deel van
deze route, is hetzelfde als de fietsas tussen binnenstad ‘s-Hertogenbosch en centrum Rosmalen. De kwaliteitseisen die genoemd
en nagestreefd worden (4,5 m breed; altijd voorrang) passen ook
sterk bij het idee van een uitzonderlijke lokale route. En het haalbaarheidsonderzoek [LIT 7] laat ook zien hoezeer het westelijk deel
van de beoogde fietssnelweg een waarde kan hebben voor fietsers.
Men voorspelt 15-25.000 fietsers in ‘s-Hertogenbosch; hoogstens
5.000 aan de oostkant van Rosmalen en weer zo’n 9.000 binnen de
bebouwde kom van Oss. Die verhouding zegt iets! De haalbaarheidsstudie voor de fietssnelweg geeft ook inzicht in de mogelijke kosten
van een centrale fietsas. Het gedeelte binnen ‘s-Hertogenbosch staat
namelijk voor € 5,2 miljoen in de eerste raming: het westelijk deel, tot
Avenue2, voor € 1,5 miljoen (vanaf Station ‘s-Hertogenbosch); het
oostelijker, Rosmalense deel voor € 3,8 miljoen.
Een centrale fietsas tussen de centra van ‘s-Hertogenbosch en
Rosmalen kan van grote waarde zijn. De centrale fietsas heeft potentie
als een zware, nieuwe, gebundelde, centrale fietsas die fungeert als
nieuw vlaggenschip voor het fietsverkeer en bovendien als dragend
element van de fietsambitie van de gemeente.
De vormgeving van het nieuwe hoofdfietsnetwerk hangt vooral af van
de bestaande en te verwachten fietsintensiteiten op hoofdfietsroutes.
En daar zijn gelukkig veel feiten over bekend.
Hoofdfietsroutes in de praktijk: intensiteiten
De Ontwerpwijzer fietsverkeer [LIT 2] is er helder over: fietsroutes
verdienen in stedelijk gebied het etiket hoofdfietsroute bij intensiteiten
boven 2.000 fietsers per etmaal. De gemeente heeft alle visuele tellingen
van fietsers die sinds 1991 incidenteel en projectgewijs zijn uitgevoerd
in een bestand verzameld. In totaal gaat het om liefst 800 tellingen. Zie
Bijlage 1 voor een overzicht van de etmaalintensiteiten fietsverkeer per
routedeel en de belangrijkste conclusies met betrekking tot het gebruik
van het huidige fietsnetwerk.
De conclusies op basis van de werkelijke fietsintensiteiten, geven aanwijzingen voor het aanbrengen van wijzigingen in (categorieën binnen) het
hoofdfietsnetwerk.
Fietsgebruik in de praktijk: verkeersveiligheid
In onderstaande tabel is het aantal slachtoffers weergegeven onder
fietsers in de periode 2003 t/m 2007. Onder slachtoffers worden licht
gewonden, zwaar gewonden en dodelijke slachtoffers verstaan.
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Jaar

Aantal slachtoffers
onder fietsers

2003

58

2004

34

2005

59

2006

53

2007

48

Totaal

252

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal slachtoffers onder fietsers
de afgelopen jaren is afgenomen.

2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
Belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen
Verschillende geplande ruimtelijke ontwikkelingen zijn zonder al te veel
aanpassingen goed te verwerken in het fietsnetwerk. Ze kunnen als
herkomsten of bestemmingen gemakkelijk hoogwaardig in het fietsnetwerk worden opgenomen. Het gaat hierbij vooral om:
- aanleg Randweg ’s-Hertogenbosch/Vught en Parallelweg en ontwikkeling Paleiskwartier-zuid, Willemspoort en nieuwbouw Jeroen
Bosch Ziekenhuis;
- verdere ontwikkeling De Groote Wielen;
- herontwikkeling GZG-terrein;
- zone langs A2, tussen ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen, met ontwikkeling van Avenue2 als een nieuwe locatie (incl. station), nieuwe
aansluiting op de A2 en als belangrijke nieuwe barrière voor de fiets
de verlegde Zuid-Willemsvaart.
In onderstaand kaartbeeld zijn de toekomstige ontwikkelingen in
’s-Hertogenbosch aangegeven.
Voor deze ontwikkelingen geldt dat in de definitieve plannen de positie
van het fietsverkeer goed meegenomen moet worden. Voor zover het
kan en voor zover de ontwikkelingen concreet zijn, gebeurt dit al. De
verlegging van de Zuid-Willemsvaart levert een extra barrière op voor
fietsverkeer. Daarom zijn 4 bruggen opgenomen die voor het fietsverkeer toegankelijk zijn en is een nieuwe fietsroute van Empel naar het
zuiden aan de westkant van de Zuid-Willemsvaart wenselijk.
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Fietsvoorzieningen Randweg Vught/’s-Hertogenbosch
Een goed voorbeeld van het verbeteren van de positie van het fietsverkeer is de aanleg van de Randweg Vught-’s-Hertogenbosch. Bij
de aanleg van deze belangrijke autoverbinding worden 3 ongelijkvloerse kruisingen voor de fiets gerealiseerd:
1 Fietstunnel bij de Deutersestraat
2 Viaduct Verlengde Onderwijsboulevard
3 Fietstunnel bij de Parallelweg (zie kaartbeeld hieronder)
Door bovenstaande maatregelen wordt de barrierrewerking voor
fietsverkeer van de Randweg voorkomen en wordt gezorgd voor een
optimale ontvlechting van hoofdroutes van de auto en de fiets.

2.3 Doorstroomassenmodel: ontvlechting
Het doorstroomassenmodel: kansen en bedreigingen voor het
fietsverkeer
’s-Hertogenbosch streeft in de Koersnota Hoofdinfrastructuur naar een
sterke bundeling van het autoverkeer, op de ruit (A2, A59 en de nieuwe
Randweg ’s-Hertogenbosch/Vught) maar vervolgens ook op enkele
assen dwars door de stad. Dit zijn de zogenaamde doorstroomassen
(onderstaand kaartbeeld). Bundeling van het autoverkeer op deze doorstroomassen betekent dat op de overige wegen het openbaar vervoer
en fietsverkeer prioriteit krijgen. Dit noemen we de contramal. Door het
doorstroomassenmodel en de contramal als uitgangspunt te nemen,
ontstaan kansen voor ontvlechting: het scheiden van de hoofdroutes
voor enerzijds autoverkeer en anderzijds fietsverkeer.
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Naast deze doorstroomassen worden in de recente documenten van
de Koersnota Hoofdinfrastructuur ’s-Hertogenbosch (LIT 9 en LIT 10)
diverse stadsdeelwegen en invalswegen onderscheiden. Op deze
wegen wordt minder prioriteit gegeven aan het autoverkeer.
Kansen en bedreigingen
Wat impliceert dit nu voor het fietsverkeer? Kansen en bedreigingen.
Het is zaak de mogelijke consequenties voor het fietsverkeer systematisch te beschouwen. De volgende mogelijke effecten worden onderscheiden:
A. Kans: Verdere ontvlechting van hoofdroutes voor auto- en fietsverkeer op route- en kruispuntniveau waarbij zowel het fietsverkeer
als het autoverkeer profiteert qua doorstroming en verkeersveiligheid.
Op wegen die geen doorstroomas zijn, dient het fietsverkeer prioriteit te krijgen. Dit geldt voornamelijk in en door woonwijken en in de
binnenstad: de contramal. De belangrijkste kansen zijn:
=> kans A1: Ontvlechting van hoofdfietsroutes en doorstroomassen voor auto
=> kans A2: Autoluwe binnenstadsring als basis voor fietsambitie
=> kans A3: Prioriteit voor fietsverkeer in woonwijken
B. Bedreiging: de fietsambitie wordt bedreigd als de doorstroomassen niet leiden tot een afname van het verkeer op de wegen in
de contramal (vooral in de woonwijken en in de binnenstad) en als
de kruisingen van hoofdfietsroutes met doorstroomassen niet veilig
worden geregeld.
=> bedreiging B1: Blijvend drukke wegen in de woonwijken en de
binnenstad
=> bedreiging B2: Onveilige kruisingen met drukke autoroutes
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Kans A1: Ontvlechting van hoofdfietsroutes en doorstroomassen
voor auto
De positieve effecten van de autoluwe binnenstad worden ook duidelijk in
een analyse die primair bedoeld is voor de ontvlechting. Bijlage 2 geeft
per fietsroute een globaal beeld van de mate waarin de route vervlecht
is, in contact komt (parallel of kruisend), met de onderscheiden autoroutes en de mate waarin dat een probleem is voor de fietsers. Tevens
zijn in Bijlage 2 de conclusies omschreven. Deze zijn kortweg:
• de bestaande sternetroutes die vrijwel volledig zijn ontvlochten met
de doorstroomassen (Maaspoort en Kruiskamp) zijn de drukste
fietsroutes van ’s-Hertogenbosch;
• een aantal sternetroutes loopt parallel met doorstroomassen. Waar
mogelijk en noodzakelijk dient dit voorkomen te worden;
• het huidige aantal gelijkvloerse kruisingen tussen doorstroomassen
en hoofdfietsroutes is hoog. Naast ontvlechting op routeniveau
dienen de kruisingen tussen doorstroomassen en sternetroutes
ongelijkvloers vormgegeven te worden. Hiermee liften ook de voetgangers mee;
• het huidige aantal gelijkvloerse kruisingen tussen overige drukke
wegen en hoofdfietsroutes is eveneens hoog. Hier dient het fietsverkeer de prioriteit te krijgen.
Kans A2: Autoluwe binnenstadsring als basis voor fietsambitie
De Koersnota geeft aan dat het doorgaand autoverkeer over de binnenstadsring fors moet afnemen. Van het autoverkeer op de binnenstadsring is nu maximaal 70% doorgaand verkeer. De exacte maatregelen die
moeten leiden tot de beoogde afname van het doorgaand verkeer zijn
nog niet bekend. Dit wordt uitgewerkt in het project Autoluwe binnenstad. Voor het fietsverkeer zijn de effecten van het terugdringen van
het doorgaand verkeer rond de beide centra zeer groot en uitermate
positief. Het leidt tot beduidend rustigere aanrijroutes en veiligere kruispunten richting de binnenstad. Daarnaast zijn, door de afname van het
autoverkeer, de routes naar en door de binnenstad beduidend comfortabeler en veiliger voor fietsverkeer en is de kruising van de binnenstadsring nog veel veiliger (en sneller). Sterker nog: het halen van de
ambitie voor de toename van het fietsgebruik kan alleen gerealiseerd
worden als het doorgaand autoverkeer over de binnenstadsring daadwerkelijk fors afneemt. Dat is een randvoorwaarde voor het behalen van
de fietsambitie. Dit betekent eveneens dat de doorstroomassen op orde
moeten zijn om het autoverkeer voldoende te faciliteren. Een tweede
randvoorwaarde.
Dit geldt ook voor het centrum van Rosmalen. Op dit moment kan men
met de auto nog via veel routes door het centrumgebied van Rosmalen
rijden. In de Koersnota is aangegeven dat er maatregelen genomen
moeten worden om het doorgaand autoverkeer ook hier drastisch te
verminderen. In combinatie met verbetering van de fietsvoorzieningen
kan dit tot een flinke toename van het fietsgebruik leiden. De afname
van het doorgaand verkeer door het centrum van Rosmalen is bepalend
voor het behalen van de fietsambitie.
Kans A3: Prioriteit voor fietsverkeer in woonwijken
De bundeling van intern en extern autoverkeer op doorstroomassen,
uitgangspunt in de Koersnota Hoofdinfrastructuur ’s-Hertogenbosch
(LIT 9 en LIT 10), moet nog verder worden uitgewerkt. Dit levert voor
het fietsverkeer op alle overige wegen kansen op. Enerzijds doordat
de omvang van het autoverkeer in woongebieden afneemt. Anderzijds
doordat in deze gebieden meer prioriteit gegeven kan en moet worden
Lekker Fietsen!
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aan het fietsverkeer. Het verzilveren van de kansen voor het fietsverkeer
op de rustigere wegen in woonwijken vormt een belangrijke opgave bij
de verdere uitwerking van dit plan. Hierbij dienen de door de Wijkraden
aangedragen knelpunten als basis (Bijlage 3).
Bedreiging B1: Blijvend drukke wegen
Doel van het doorstroomassenmodel is het extern en intern autoverkeer
zoveel mogelijk te concentreren op de doorstroomassen en daarmee
tegelijkertijd te bereiken dat het op andere drukke wegen beduidend
rustiger wordt. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor fietsverkeer. Waar
dit onvoldoende lukt, zijn aanvullende maatregelen nodig om het autoverkeer te stimuleren om de doorstroomassen te gebruiken. Daarom is
het belangrijk om de ontvlechting van de verschillende auto- en fietsroutes nader uit te werken in netwerken en maatregelen, waarbij de
kansen voor het fietsverkeer als uitgangspunt moeten dienen.
Bedreiging B2: Onveilige kruisingen met drukke autoroutes
Concentratie van het autoverkeer op enkele drukke wegen maakt de kruisingen van deze wegen met hoofdfietsroutes waarop veel fietsers zitten,
minder veilig. Uit het overzicht van Bijlage 3 blijkt dat ook de centruminvalswegen en stadsdeelwegen knelpunten opleveren als het gaat om
verwachte intensiteiten van autoverkeer en onveiligheid en barrièrewerking
voor fietsers. Vooral kruisingen met doorstroomassen zijn in de praktijk
relatief onveilig, gegeven de vormgeving van deze wegen:
Voor de doorstroomassen (LIT 10):
In principe 2x2 profiel met middenberm.
Vrijliggende fietspaden.
Geen directe ontsluiting van adressen (geen langsparkeren).
Beperkt aantal aansluitingen.
Dit betekent dat als harde voorwaarde moet gelden dat kruisingen
van hoofdfietsroutes met doorstroomassen altijd ongelijkvloers moeten
worden uitgevoerd en die met stadsdeelwegen bij voorkeur ongelijkvloers en anders met een rotonde of verkeerslichten (zie ook paragraaf
2.6). Het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen betekent ook een
verbetering voor de doorstroming van het autoverkeer.
Hoofdopgave: ontvlechting
Gezien de potentiële conflictpunten in de relatie met het doorstroomassenmodel blijkt dat de essentie van het nieuwe hoofdfietsnetwerk is: het
ontvlechten van hoofdroutes fiets en auto. Dat kan meestal goed, op
grotere afstand van de binnenstad. Dichter bij de binnenstad zijn er vaak
geen alternatieven, maar daar is het van belang doorgaand verkeer over de
binnenstadsring te voorkomen. Hierdoor worden de routes naar en door de
binnenstad bestemmingsroutes en daarmee aanzienlijk rustiger. De Pettelaarseweg wordt feitelijk op deze manier bijna automatisch, zonder extra
maatregelen, een radiale rustige fietsas door woonwijken.
Op basis van de ontvlechting van de hoofdroutes fiets en auto zijn de
opgaven voor ‘s-Hertogenbosch:
A. Ontvlechting aan de hele oostkant van ‘s-Hertogenbosch, zowel
op (1) oost-west als (2) noord-zuid routes
B. Ontvlechting van de routes aan de zuidkant van Rosmalen.
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A. Ontvlechting aan de oostkant van ‘s-Hertogenbosch
De woonwijken aan de west- en noordkant van de binnenstad van
’s-Hertogenbosch kennen een duidelijke richting. Het is een relatief
smalle bebouwingszone met een relatief grote lengte. Dat zijn mooie
omstandigheden voor het functioneren van een zware centrale fietsas.
In beide stadsdelen lijkt dat ook goed te lukken. Aan de oostkant is het
heel anders. Enerzijds de ruimtelijke structuur: dichterbij de binnenstad
en breder, met dus minder spontane logica voor 1 of enkele centrale
fietsroutes. Hierdoor ligt er in dit gebied een grote opgave in de onderscheiding van twee nieuwe hoofdfietsroutes:
1.	Een gebundelde fietsas ’s-Hertogenbosch – Rosmalen
(route 3 op het kaartbeeld in paragraaf 2.4)
	Een fietsroute Hinthamereinde, Graafseweg, klein stukje Aartshertogenlaan, Vliertsesteeg, Stadionlaan en verder, langs het spoor,
naar Avenue2 en Rosmalen-centrum. Vele argumenten hiervoor:
- 	Tussen Bossche binnenstad en Rosmalen is dit de meest directe
route, net onder de IJzeren Vrouw langs.
- 	Meer dan de route die de gehele Aartshertogenlaan volgt,
verzamelt deze route vele relaties en doorkruist hij beter de
oostelijke woonwijken en bedrijventerreinen.
- 	Minimale confrontatie met doorstroomassen en andere drukke
autoroutes.
2. 	Een noord-zuid route, oostelijk langs centrum
(route 2 op het kaartbeeld in paragraaf 2.4)
	De aaneengesloten bebouwing in ‘s-Hertogenbosch-Oost, grofweg
5 km lang, kent in noord-zuid richting een gering aantal fietsroutes
die ook de nodige minpunten hebben. Beide routes liggen in de
zuidelijke helft (Graafsepoort) weinig centraal. De oostelijke route
loopt tegen de A2 aan. De westelijke route loopt wel erg dicht langs
de binnenstad en over een doorstroomas welke vele knelpunten
voor fietsverkeer kent. Een meer centrale noord-zuid route door
deze woon- en werkgebieden zou zich veel beter kunnen ontwikkelen tot een drukke en prettige fietsroute, misschien wel van het
niveau van de radiale routes. Het tracé kan lopen, vanaf noord, over
de Harendonkweg (zoals nu) en vervolgens een kort stukje Balkweg
en dan een nieuw tracé:
- 	ofwel via een stukje Hervensebaan (om het westelijk te houden)
en vervolgens een doorbraak en spoortunnel, om aan te sluiten
op de Victorialaan;
- 	ofwel, oostelijker, via Afrikalaan en ook een doorbraak en tunnel
aansluitend op de Vliertsesteeg.
	Vervolgens mag het wensbeeld zijn dat deze nieuwe noord-zuidroute na de Geulweg door relatief autoluwe straten blijft lopen,
hoezeer dat ook stevige maatregelen vraagt. Via de Sumatrastraat
en een brug over de Zuid-Willemsvaart sluit deze route aan op de
Tesselschadestraat. Er zal zeker markt zijn voor deze route, gezien
de huidige intensiteiten op belangrijke deeltrajecten: de Balkwegroute, de Bruistensingel (zuidwestelijk deel) en de Geulweg e.o.
B. 	Ontvlechting aan de zuidkant van Rosmalen en route De Groote
Wielen (zie het kaartbeeld in paragraaf 2.4)
Aan de zuidkant van Rosmalen liggen verschillende problematische
fietsroutes. Problematisch omdat ze nu en in de toekomst samenvallen
met de belangrijkste autoroutes qua gebruik. Voor de radiale routes
vanuit Berlicum en Maliskamp lijkt daar eigenlijk weinig aan te doen,
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uitgezonderd het vermijden van doorgaand verkeer door het centrumgebied van Rosmalen. Dan nog blijven die radiale routes verder naar
het zuiden waarschijnlijk nog aardig druk met autoverkeer. De passages
van A59 en spoorbaan beperken de tracémogelijkheden. De oostelijke
radiaal biedt misschien kansen: een route langs Sasseltberg/Sportlaan
haalt de fietsers in ieder geval van de druk gebruikte autoroute af.
De fietsroute over de Oude Baan heeft de meeste noodzaak voor
ontvlechting, maar biedt ook de meest reële mogelijkheden voor
ontvlechting: Rooseveltlaan-Sportlaan lijkt in de structuur van de kern
een veel belangrijker route te kunnen zijn.
Tevens wordt De Groote Wielen via een sternetroute verbonden met het
centrum van Rosmalen.
Overige maatregelen voor fietsverkeer
Een klein aantal problemen resteert op andere fietsroutes vanwege de
confrontatie met doorstroomassen en drukke autoroutes. Dit zijn:
• Voor route 4, Pettelaarseweg, geldt dat er een ongelijkvloerse
kruising met de Gestelseweg gerealiseerd moet worden.
• Voor de hoofdfietsroute richting De Groote Wielen is het wenselijk
een ongelijkvloerse kruising te realiseren bij het kruispunt Zandzuigerstraat/Bruistensingel.
• Voor de hoofdfietsroute route Onderwijsboulevard/Stevinweg/
Engelen en de route Helftheuvelweg/Zandzuigerstraat is er één
gedeeld hoofdprobleem: de kruising Rietveldenweg/Helftheuvelweg/Zandzuigerstraat. Een reconstructie die de nieuwe doorgaande route prioriteit moet geven, is al gewenst [zegt ook LIT 10].
In die reconstructie een ongelijkvloerse kruising met het fietsverkeer
opnemen, lijkt een efficiënte keuze.

2.4 Het nieuwe hoofdfietsnetwerk
In deze paragraaf wordt het nieuwe hoofdfietsnetwerk getoond. In
het nieuwe hoofdfietsnetwerk zijn diverse (delen van) hoofdfietsroutes
toegevoegd of gewijzigd op basis van:
•
•
•

het huidige fietsnetwerk en het gebruik ervan (paragraaf 2.1)
de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (paragraaf 2.2)
de confrontatie met het doorstroomassenmodel en de daaruit
volgende ontvlechting (paragraaf 2.3)

Dit alles heeft geleid tot het hoofdfietsnetwerk zoals op onderstaande
kaart is weergegeven. Met als voordelen voor het fietsverkeer: prettiger,
veiliger en vlotter fietsen. En met als niet onbelangrijk aanvullend
voordeel: een betere doorstroming van het autoverkeer.

16

Lekker Fietsen!

Op bovenstaand kaartbeeld zijn in rood de sternetroutes aangegeven.
Het nieuwe hoofdfietsnetwerk kent 7 sternetroutes:
• vanuit Maaspoort naar de binnenstad
• een noord-zuid route oostelijk langs de binnenstad
• vanuit Rosmalen naar de binnenstad
• vanuit De Pettelaar naar de binnenstad
• vanuit Vught naar de binnenstad
• vanuit Kruiskamp naar de binnenstad
• vanuit De Groote Wielen naar centrum Rosmalen
De blauwe routes zijn overige hoofdfietsroutes. De rood gestippelde
route is de fietssnelweg ’s-Hertogenbosch-Oss (F59).
Dit hoofdfietsnetwerk spoort met het regionale fietsnetwerk van de
GebiedsGewijze Aanpak (GGA) ’s-Hertogenbosch [LIT 11].

2.5 Prioritaire maatregelen en acties
De prioritaire maatregelen en acties op een rij
Als harde randvoorwaarde voor het behalen van de fietsambitie van de
Koersnota geldt dat het doorgaand verkeer op de binnenstadsring en
op de routes door het centrum van Rosmalen teruggedrongen moet
worden.
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Maatregelen en acties:
1.	Realisatie van een aantal ongelijkvloerse kruisingen tussen de sternetroutes en doorstroomassen of andere drukke autoroutes:
a.	Noodzakelijk: de ongelijkvloerse kruising Graafseweg/Grobbendoncklaan/Lagelandstraat. Vanwege de hoogste conflicterende intensiteiten is dit essentieel om fietsverkeer in
dit gebied enig eigen domein te geven. Deze maatregel is
overigens al opgenomen in de Koersnota [LIT 10].
b.	Eveneens noodzakelijk: de ongelijkvloerse kruising Pettelaarseweg/Gestelseweg. Dit betreft enerzijds een sternetroute voor de fiets en anderzijds een doorstroomas auto.
c.	Gewenst: de ongelijkvloerse kruising Zandzuigerstraat/Bruistensingel. Hiervoor wordt een ontwerp gemaakt waarbij
als uitgangspunt moet dienen dat het fietsverkeer ongelijkvloers moet worden afgewikkeld. Dit voornamelijk vanuit het
toekomstige gebruik van dit kruispunt wat betreft auto- en
fietsverkeer. Een ongelijkvloerse oplossing levert zowel voor
het fietsverkeer als voor het autoverkeer een forse verbetering op van de doorstroming en verkeersveiligheid.
d.	Ook gewenst: kruising Rietveldenweg/Zandzuigerstraat voor
fietsers ongelijkvloers. Wellicht enigszins meeliftend in een
toch al benodigde reconstructie.
2.	Op routeniveau heeft met name de realisatie van de sternetroute
’s-Hertogenbosch-Rosmalen de prioriteit. Deze verbindt de binnenstad met Avenue2 en Rosmalen. Deze route is eveneens onderdeel
van het tracé F59 (fietssnelweg ’s-Hertogenbosch-Oss).
3.	Daarnaast is op routeniveau de nieuwe autoluwe noord-zuid
route door de oostkant van ’s-Hertogenbosch van belang, met
enkele omvangrijke maatregelen:
a.	Zo mogelijk ongelijkvloerse kruising met Bruistensingel
(Harendonkweg).
b. Doorbraak op De Herven richting spoor.
c. Fietstunnel onder spoorlijn door.
d. Brug over Zuid-Willemsvaart.
4.	Nieuwe meer autoluwe en minder parallelle fietsroutes aan de
zuidkant van Rosmalen:
a. Een route langs Sasseltberg/Sportlaan.
b. Een route Rooseveltlaan/Sportlaan.
	Tevens een nieuwe route tussen De Groote Wielen en het centrum
van Rosmalen.
5.	Zorgen voor goede fietsoplossingen bij grote projecten en ruimtelijke
ontwikkelingen. Hierbij moet gekeken worden naar het financieel en
ruimtelijk meeliften om goede fietsoplossingen te creëren.
6.	Het verzilveren van de ruimte die ontstaat voor het fietsverkeer
in woonwijken als gevolg van de bundeling van het autoverkeer
op doorstroomassen. De knelpunten aangedragen door de
Wijkraden dienen hiervoor als basis.
7.	Monitoring van het fietsgebruik op de sternetroutes en overige
hoofdfietsroutes.
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2.6 Kwaliteitseisen hoofdfietsroutes
De kwaliteitseisen
Vanuit het Fietsplan in uitvoering (LIT 1) zijn een aantal kwaliteitscriteria
opgesteld waaraan de fietsvoorzieningen moeten voldoen. Deze criteria
zijn op basis van de nieuwe fietsambitie tegen het licht gehouden en
hebben betrekking op:
1. de gehele route;
2. een afzonderlijk wegvak uit de route;
3. een kruispunt op de route.
De kwaliteitseisen zijn niet van toepassing op de binnenstadsroutes. Hier
moet een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de fietsers behaald worden
rekening houdend met de karakteristieke waarden van de binnenstad.
Kwaliteitseisen op routeniveau
Onderstaande tabel geeft de eisen aan waar de routes uit het fietsnetwerk aan moeten voldoen. Deze eisen zijn hoofdzakelijk gericht op de
directheid van de fietsroute: de snelheid en de afstand. Uit de Fietsbalans en uit de enquête van de Fietsersbond blijkt dat de ‘lange wachttijd
bij verkeerslichten’ genoemd is als één van de belangrijkste negatieve
punten voor het fietsverkeer in ’s-Hertogenbosch. Daarom hebben veel
criteria op routeniveau te maken met de mogelijke vertraging die bij
kruispunten (met verkeerslichten) optreedt.
routeniveau
verschil hemelsbrede afstand en
lengte over de weg (omrijdfactor)
aantal kruispunten per kilometer
waar de fietser geen voorrang heeft
aantal keren dat de fietser per
kilometer moet afslaan
Maximale wachttijd bij verkeerslichten

sternetwerk
1,15

overige
hoofdfietsroutes
1,25

1,5

2,0

1,0

1,5

40 seconden

60 seconden

Kwaliteitseisen op wegvakniveau
Onderstaande tabel geeft de eisen aan voor de vormgeving van de
fietspaden op wegvakniveau. Bij de vormgeving gaat het vooral om het
soort fietspad, het type wegdek, de breedte, de manier van parkeren
langs het fietspad en snelheidsremmende maatregelen op het fietspad,
waar de fietser hinder van ondervindt. Hierbij wordt aangesloten bij het
Regionaal Fietsplan GGA-‘s-Hertogenbosch [LIT 11].
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wegvakniveau
type en
breedte
fietsvoorziening

wegdek

snelheidsremmers

sternetwerk
Voorkeur:
- solitair fietspad (min. 3,5
meter breed).
Anders:
- tweerichtingsfietspad
aan één zijde van
rijbaan (min. 3,5 meter
breed)
- eenrichtingsfietspad aan
beide zijden van rijbaan
(min. 2,5 meter breed)
- fietsstraat.
Indien het bovenstaande
absoluut niet mogelijk is:
- fietsstrook (min. 2,0
meter breed)
- vrijliggende fietspaden:
rood asfalt
- fietsstraat: rood asfalt
- fietsstrook: rood asfalt
bij voorkeur geen verticale
snelheidsremmers en als
deze onvermijdelijk zijn,
dan een sinusvormige
drempel

overige
hoofdfietsroutes
- solitair fietspad (min. 3,5
meter breed)
- tweerichtingsfietspad
aan één zijde van
rijbaan (min. 3,5 meter
breed)
- eenrichtingsfietspad aan
beide zijden van rijbaan
(min. 2,5 meter breed)
- fietsstraat.
Indien het bovenstaande
absoluut niet mogelijk is:
- fietsstrook (min. 2,0
meter breed)
- vrijliggende fietspaden:
zwart asfalt met op de
conflictpunten rood
asfalt
- fietsstraat: rood asfalt
- fietsstrook: rood asfalt
bij voorkeur geen verticale
snelheidsremmers en als
deze onvermijdelijk zijn,
dan een sinusvormige
drempel

Kwaliteitseisen op kruispuntniveau
Voor kruispunten tussen fietsroutes en autoroutes gelden onderstaande eisen.
Kruispuntniveau
niveaus in
fietsnetwerk

niveaus in autonetwerk*
doorstroomassen
altijd ongelijkvloers

sternetroutes

overige
hoofdfietsroutes
overige routes

bij voorkeur
ongelijkvloers,
anders rotonde of
verkeerslichten
rotonde of
verkeerslichten

stadsdeelwegen
bij voorkeur
ongelijkvloers,
anders rotonde of
verkeerslichten
rotonde of
verkeerslichten

overige wegen
sternetroute altijd
voorrang

stadsdeelweg
voorrang of
rotonde of
verkeerslichten

gelijkwaardig

hoofdfietsroute in
principe voorrang

*Hierbij wordt uitgegaan van de hiërarchie van wegen zoals aangegeven in de
Koersnota Hoofdinfrastructuur.

Maatregelen en acties:
Verdere analyse en versterking van het hoofdfietsnetwerk (kruispunten en wegvakken) op basis van de kwaliteitseisen.

20

Lekker Fietsen!

Overige fietsroutes

3

3.1 Recreatieve fietsroutes
Bij het stimuleren van het interne fietsgebruik met verschillende maatregelen wordt naast het utilitaire fietsverkeer ook gericht op het recreatieve fietsverkeer. Het recreatieve fietsgebruik maakt dus onderdeel uit
van de fietsambitie.
Inwoners die, startend vanuit huis, even een rondje de stad uit willen
fietsen, fietsen in de regel een rondje van een half uurtje of een uurtje in
een rustig tempo. Ze fietsen het liefst een route in het buitengebied van
de stad, die heen en terug verschillend is, beginnend en eindigend bij
de eigen woning. Ze fietsen dan eerst over één van de uitvalswegen of
solitaire fietspaden de wijk of stad uit. Als ze een stukje hebben gefietst,
willen ze op een gegeven moment weer met een boog linksom of
rechtsom terug. Op de kaart hieronder is dit principe schematisch ingetekend als twee blauwe cirkels met spaken om de stad. Voor een kleiner
rondje van 5 à 10 km fiets je via een spaak tot de kleinste blauwe cirkel,
dan links of rechts, en via een andere spaak terug. Voor een groter
rondje van 10 à 20 kilometer fiets je wat verder het buitengebied in tot
de grotere blauwe cirkel en dan via een andere spaak weer terug.
Principe recreatief fietsen
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Op bovenstaand kaartbeeld staan in groen de routes van het knooppuntensysteem en in blauw een schematische uitwerking van het principe
voor rondjes recreatief fietsen voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.
Taak van de gemeente is ervoor te zorgen dat er vanuit de stad via
verschillende fietsroutes (spaken) een rondje naar het buitengebied en
terug gefietst kan worden. Onderzocht is hoe twee mogelijke rondjes
er uit zouden kunnen zien, daarbij zoveel mogelijk de routes van het
knooppuntensysteem volgend. Tevens is rekening gehouden met de
Groene Vesting. Daarbij gaat het om de aanleg van wandel- en fietsroutes over de historische aanvalslinie uit 1629.
Beoogde korte en lange recreatieve fietsrondjes

Op bovenstaand kaartbeeld staan zowel de beoogde korte als
lange recreatieve fietsrondjes voor inwoners van ’s-Hertogenbosch
afgebeeld.
De gemeente wil deze routes bespreken met de betrokken andere
wegbeheerders (m.n. omliggende gemeenten en provincie), met de Fietsersbond en met de organisatie die het knooppuntensysteem beheert,
Routebureau Brabant. Besproken zal worden of dit de juiste routes zijn
en waar routes verbeterd moeten worden. Sommige routedelen maken
nu (nog) geen deel uit van het knooppuntensysteem; met het routebureau Brabant moet besproken worden of deze delen er op termijn aan
toegevoegd kunnen worden. Voor de routedelen waar de gemeente
s‘-Hertogenbosch zelf de wegbeheerder van is, zal nader onderzocht
worden waar er ontbrekende schakels en verbeteringen gerealiseerd
moeten worden. Waar de gemeente geen wegbeheerder is, zal de
gemeente de andere wegbeheerders (m.n. omliggende gemeenten en
provincie) stimuleren om dat ook te doen.
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3.2 In en door de binnenstad: binnenstadsroutes
Hoofdstuk 2 behandelde het hoofdfietsnetwerk tot op de binnenstadsring: fietsen naar de binnenstad. In deze paragraaf gaat het over het
vervolg daarvan:
• Fietsen in de binnenstad: De punten waarop fietsers aanlanden in
de binnenstad zijn duidelijk. De vraag is hoe fietsers hun weg vervolgens kunnen vinden tot bij hun bestemmingen in de binnenstad.
• Fietsen door de binnenstad: In de binnenstad fietsen ook mensen
die daar helemaal niet moeten zijn, maar verder voorbij de binnenstad moeten zijn. De binnenstad is dan een barrière voor doorgaande fietsers.
Fietsers in de binnenstad: nieuw regiem!
In november 2008 is in ’s-Hertogenbosch de herinrichting van de Markt
(pleingedeelte) en Pensmarkt afgerond. Aanwezige trottoirs en rijstroken
zijn verwijderd en de Markt heeft het regiem van winkelerf gekregen. De
inrichting komt nu overeen met die van de omliggende straten van het
voetgangersgebied: Kerkstraat, Hinthamerpromenade, Ridderstraat,
Kolperstraat, Wolvenhoek, Achter het Stadhuis, Fonteinplein en Minderbroederstraat.
In dit voetgangersgebied was het tot december 2008, behalve op de
rijstroken op de Markt, alleen binnen de venstertijden toegestaan om
te fietsen. Maar in de praktijk werd er ook buiten de venstertijden veel
gefietst. Fietsen en wandelen in het voetgangersgebied bleken prima
samen te kunnen gaan, omdat het overgrote deel van de fietsers hun
gedrag in de praktijk goed blijken aan te passen aan de hoeveelheid
voetgangers op straat. Daarom heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch
besloten dat het vanaf november 2008 gedurende de hele dag is toegestaan om met een bij het voetgangersverkeer passende snelheid in het
hele voetgangersgebied te fietsen. De handhaving van dit regiem richt
zich op de aanpak van onwenselijk excessief fietsgedrag. Er is één
uitzondering op deze algemene toestemming. Het fietsen op de Markt
mag niet ten tijde van de warenmarkt.
Het is opmerkelijk beleid. De gemeente ’s-Hertogenbosch is de eerste
grote stad in Nederland die fietsen in het voetgangersgebied weer
volledig toestaat! In veel steden zijn alleen bewegingen de andere
kant op te zien: Steeds vaker en op meer plaatsen fietsen verbieden.
’s-Hertogenbosch profileert zich hiermee duidelijk als fietsstad!
Buiten markttijden is er voor de fietsers die langs één van de zes aanrijroutes het binnenstad van ’s-Hertogenbosch binnen komen via de Citadellaan, Rückertbrug/nieuwe brug bij het GZG, Hinthamerstraat, Oude
Dieze, Vughterstraat of Visstraat dus geen enkel probleem om via een
eigen route elke bestemming in de binnenstad te bereiken. Elke straat
en steeg in de binnenstad is voor de fietser toegankelijk zodat de fietser
gemakkelijk overal kan komen.
Fietsers door de binnenstad: alternatieve routes, toekomstvast
Voor fietsers die helemaal aan de andere kant van de binnenstad
moeten zijn, geldt niet dat volstaan kan worden met de constatering
dat alle straten en stegen voor de fietser toegankelijk zijn. Voor deze
doorgaande fietser past het om te bezien of ze enigszins goede routes
kunnen gebruiken door de binnenstad heen. Fietsroutes in de binnenstad
krijgen nooit de kwaliteit (comfort van verharding, snelheid en directheid)
die buiten de binnenstad nagestreefd wordt. Dat hoeft ook niet. Ook de
fietser snapt goed dat dat in die krappe historische omgeving niet altijd
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kan. Maar dat laat onverlet dat bezien moet worden of die doorgaande
fietser zoveel als mogelijk bediend wordt. Deze fietser moet nu eenmaal
door de binnenstad omdat omrijden om de binnenstad heen een te
grote omrijfactor oplevert.
Onderstaand kaartbeeld laat zien welke doorgaande routes fietsers in
het algemeen willen gebruiken in de binnenstad: de zwarte routes. De
paarse routes zijn mogelijke alternatieve routes.

In deze weergave van doorgaande fietsroutes is uitgegaan van de
nieuwe situatie bij het GZG. Een nieuwe brug die de route via de Van
Berckelstraat (voor een deel) vervangt. Duidelijk is dat er op elke binnenstadsrelatie een redelijk passende route te vinden is, die weinig tot geen
omrij-afstanden geeft.
NB: Met route wordt hier niet
bedoeld dat er een specifieke inrichting moet worden
gemaakt voor de fietsers; het
gaat werkelijk om het te kiezen
rijpatroon.
Tegelijk is duidelijk dat veel van
die doorgaande routes door de
binnenstad over de Markt lopen.
En vaak ook nog door de drukste en smalste delen van de winkelstraten
(einde Hinthamerstraat bijvoorbeeld, en zeker ook Ruischepoort). Op
tijdstippen waarop de warenmarkt is, zijn die routes onbruikbaar. En
op de allerdrukste winkelmomenten ook. Zo niet nu, dan wellicht in de
toekomst. Het is nodig om te bezien of doorgaande fietsers alternatieve
routes door de binnenstad nodig hebben, wanneer de meest directe
route onbruikbaar is. In bovenstaande kaart gaat het dan om de paarse
routes. Vanuit het zuiden (Vughterstraat) is omrijden langs de rand van
de binnenstad natuurlijk in ieder geval een goede optie, maar een route
meer centraal is ook gewenst, voor bestemmingen voorbij het GZG
bijvoorbeeld.
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De route via Keizerstraat/Waterstraat zou zo’n handig alternatief kunnen
zijn. Vanuit het noorden (Citadellaan) geldt hetzelfde voor Jan Heinsstraat en Orthenstraat/Smalle Haven. Voor de oost-west relatie tussen
Hinthamerstraat en Visstraat/station, de belangrijkste relatie door de
binnenstad heen, geldt zeker ook dat een alternatieve route gewenst
is. Dat kan niet anders dan door een route via de zuidkant van de ZuidWillemsvaart en vervolgens een zo strak mogelijke oost-west route over
het GZG.
Wat zegt dit nu, wat vraagt dit als beleidsdaden? Niet zozeer een
aanpassing van inrichting en profielen op de genoemde routes. Wel
een vastlegging van een functionaliteit. Voor zowel de primaire routes
(zwart) als de alternatieve routes (paars) door de binnenstad de functie
als fietsroute in letterlijke zin erkennen en altijd waarborgen bij verdere
ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad.
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Fietsparkeren 

4

4.1 Fietsdiefstal
In juni 2008 heeft de Politie een rapport uitgebracht over de ontwikkeling van aangiften van fietsdiefstal in ’s-Hertogenbosch [LIT 16]. Daaruit
blijkt dat het aantal aangiften vanaf 2006 weer stijgt. In de eerste zes
maanden van 2008 zijn er circa 890 aangiften gedaan. Dit is bijna 300
meer dan in dezelfde periode van 2007.
Hoewel de aangiften weinig zeggen over het werkelijke aantal gestolen
fietsen ( dat immers veel hoger ligt) kunnen met deze gegevens wel interessante vergelijkingen worden gemaakt, naar locatie en tijd. In onderstaande tabel zijn de gegevens opgenomen.
Aangiftes
Binnenstad
Noord
Graafsepoort
Maaspoort
Zuidoost
Muntel / Vliert
West
Engelen
De Groote Wielen
Empel
Rosmalen zuid
Rosmalen noord

Totaal

2007
234
51
29
13
38
39
57
2
0
4
34
93
594

2008
407
110
64
34
59
57
74
8
4
8
12
50
887

Verschil

173
59
35
21
21
18
17
6
4
4
-22
-43
293

De absolute toename is het grootst in de Binnenstad, gevolgd door
Noord en Graafsepoort. In 2008 is bijna 46% van alle aangiften afkomstig
uit de Binnenstad.
De straten/locaties waar de meeste fietsen werden gestolen, zijn:
1. Hinthamerstraat
2. Stationsplein
3. Parade
4. Rompertpassage
5. Burg. Loeffplein
De Politie [LIT 16] concludeert:
“De meeste hotspots betreft plaatsen waar veel fietsen (zonder formeel
toezicht) gestald worden door o.a. winkelend publiek.”
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Met andere woorden: de meeste fietsen worden daar gestolen waar er
veel staan. Daarom moet veel aandacht uitgaan naar fietsparkeren in de
binnenstad (paragraaf 4.6).

4.2 Fietsparkeernormen
Het opstellen en toepassen van fietsparkeernormen zorgt ervoor dat
er voldoende fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Daarom moet de gemeente ’s-Hertogenbosch fietsparkeernormen vastleggen in de te actualiseren gemeentelijke Nota
Parkeernormen. Gemeentelijke fietsparkeernormen dekken echter
maar een relatief klein deel van alle fietsparkeersituaties. Het onderstaand schema geeft dit weer. Daarin staan drie factoren centraal die
sterk bepalend zijn voor de wensen van fietsparkeerders:
• doelgroepen: bewoners/werknemers, bezoekers/klanten en
reizigers
• nieuwbouw of bestaande situaties
• solitaire of verweven functies
Het hanteren van algemene capaciteitsnormen is slechts in een paar
gevallen aan de orde. In de andere situaties verwijst het schema naar
paragrafen in dit hoofdstuk.

bewoners en
werknemers

nieuwbouw of
herbouw
bestaande
situaties

bezoekers/
klanten

verweven situaties:
fietsparkeren voor diverse
functies op zelfde locatie(s)

exclusief geregeld in
Bouwbesluit
(paragraaf 4.1)

niet van toepassing;
Bouwbesluit telt
(paragraaf 4.1)

bij zichtbaar probleem: geen normen hanteren maar tellen
(oude woningen: paragraaf 4.3)

nieuwbouw of
herbouw
bestaande
situaties

reizigers: fiets
in combinatie
met auto of OV

solitaire functies: fietsparkeren ruimtelijk gescheiden
per functie

door CROW ontwikkelde normen hanteerbaar
(paragraaf 4.1)
2b. geen normen hanteren maar tellen
(wijken: paragraaf 4.2; binnenstad: paragraaf 4.5)

nieuwbouw of
herbouw
bestaande
situaties

bus: OV-autoriteit
trein: Prorail en gemeente
transferia: gemeente
(paragraaf 4.4)

zelden van toepassing

Bouwbesluit
Fietsparkeernormen zijn relevant bij nieuwbouw van woningen en
bedrijfspanden voor de fietsen van bewoners en werknemers. Deze
normen zijn landelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Gemeentelijke
regels kunnen het Bouwbesluit niet overrulen.
Voor werknemers staan er sinds 2002/2003 in het Bouwbesluit gedifferentieerde normen voor fietsparkeren bij utilitaire gebouwen. Binnenkort
zal de normering gewijzigd worden. Maar in beide gevallen moet de
gemeente ze hanteren (zie Bijlage 4). Voor woningen was er tot 2002
een regeling in het Bouwbesluit die specifiek met het oog op het stallen
van een fiets, voor elke woning een berging verplicht stelde. In het kader
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van deregulering van de bouwwetgeving werd deze bepaling uit het
Bouwbesluit geschrapt (2003). Inmiddels is duidelijk dat het overlaten
aan de marktpartijen op dit punt niet werkte: teveel nieuwe huizen
zonder aanvaardbare berging. De minister van VROM heeft medio 2008
besloten dat er toch weer een bergingbepaling voor woningen in het
Bouwbesluit gaat komen. Zie voor de formuleringen Bijlage 4.
‘Bezoekers van bewoners’
In Nederland is in het algemeen niets geregeld voor fietsparkeren van
mensen die op visite komen. In heel veel situaties zou dat ook een
beetje onzin zijn. Alleen in de grotere steden lijkt er enige behoefte
aan te zijn, Amsterdam voorop. Daar werd als norm bedacht: 0,5
fietsparkeerplaats op straat per woning, voor de visite [LIT 14]. Maar
ook dit: Vraagafhankelijk! Want het gaat om bestaande situaties Dus
moet niet zomaar overal fietsklemmen geplaatst worden, maar de
behoefte bezien.
Buiten het feit dat fietsparkeernormen voor werknemers en bewoners
zijn (of worden) vastgelegd in het Bouwbesluit dient de gemeente
hierop ook te handhaven bij vergunningverlening. Op dit moment blijkt
dat hieraan geen prioriteit wordt gegeven. Het toetsen op fietsparkeernormen wordt op dit moment vrijwel niet gedaan binnen de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Zaak is dus om hierover intern afspraken te maken.
Normen bezoekers solitaire voorzieningen
In de Leidraad fietsparkeren [LIT 12; zie Bijlage 4] is een tabel opgenomen
met capaciteitsnormen voor bezoekers van publiektrekkende instellingen. Deze zijn te hanteren bij solitaire situaties en bij nieuwbouw. De
tabel geeft een groot aantal typen publiekstrekkende voorzieningen weer,
met steeds een norm en soms enig gebruiksadvies. Deze tabel wordt
gebruikt door veel gemeenten. Waarschijnlijk is echter dat er binnenkort
een nieuwe versie komt. Daarom moet in gemeentelijke beleidsnota’s
verwezen worden naar de nieuwste CROW normen.
Activiteitenbesluit vanuit Wet Milieubeheer
In het Activiteitenbesluit, ingegaan op 1 januari 2008. is in de ‘Afdeling 2.7
Verkeer en vervoer’ opgenomen dat bedrijven met meer dan 50 werknemers bepaalde mobiliteitsmaatregelen moeten nemen om de effecten op
het gebied van leefbaarheid te beperken. Fietsmaatregelen maken hier een
belangrijk onderdeel van uit. Deze fietsmaatregelen kunnen bestaan uit een
vergoeding voor de aanschaf van een fiets, km-vergoeding fiets, aanwezigheid fietsenstallingen, kleedruimten, douches etc. Bedrijven met meer dan
500 werknemers kunnen zelfs verplicht worden om een mobiliteitsonderzoek te doen en een maatregelenpakket op te stellen. In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat de ‘Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer’ eerst in werking
treedt per 1 januari 2009. Bij besluit van 19 november heeft de minister het
in werking treden uitgesteld tot 1 juli 2010. Dit in verband met de verwachting dat het bedrijfsleven zelf voor die tijd een goede invulling geeft aan de
Taskforce Mobiliteitsmanagement.
Maatregelen en acties:
1.	Vastleggen fietsparkeernormen in de te actualiseren gemeentelijke Nota Parkeernormen.
2.	Handhaving van de fietsparkeernormen bij alle vergunningverlening door de gemeente.
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4.3 Fietsparkeren in oude woonbuurten
In de oudere wijken van grote steden hebben woningen vaak geen
goede mogelijkheid om de fiets ergens te stallen. De fiets moet op
straat staan. In weer en wind en met een grotere kans op beschadiging, vandalisme en diefstal. Dit is niet goed voor het fietsgebruik. De
oplossing ligt voor de hand. Er moet gezorgd worden voor passende
stallingmogelijkheden komen, met voldoende bescherming. Dat kan in
verschillende vormen:
• met buren gedeelde ruimten: buurtstallingen;
• speciale geplaatste fietsboxen of fietstrommels, waar vaak 5 of
meer fietsen in kunnen staan.
In Amsterdam en in andere oudere Nederlandse steden blijkt een actief
beleid rond buurtstallingen en fietstrommels in een behoefte te voorzien.
Het is een redelijk volwassen beleidsterrein geworden. Conclusies voor
wat betreft dit beleid:
• Per stad gaat het soms om tientallen buurtstallingen en zelfs
honderden fietstrommels.
• Tarieven tussen € 35 en € 90 per jaar per fietsplaats.
• Overal gebruik van internet voor aanmelding en overal een type
beleid dat actief op aanvraag genoemd kan worden. Alle procedures
zijn voorbereid, vastgelegd, maar men komt pas (weer) in actie als
er een concrete vraag van voldoende omvang in een bepaalde wijk
is. Het beleid werkt goed, als het zich niet zozeer richt op het realiseren van een concreet aanbod gaat. Als er interesse is, komt de
gemeente in actie.
Logica voor ‘s-Hertogenbosch: passief aanbod fietstrommels
In ’s-Hertogenbosch zijn in en rond de binnenstad zeker ook vele woningen zonder goede
berging. En het is goed mogelijk dat er een
zekere vraag zal zijn naar goed stallinggelegenheid nabij de woning. Of de vraag er is,
of de vraag groot is, is echter onzeker. Dat
maakt de gewenste aanpak helder. Eerst een
loket openen via een website met informatie over fietstrommels en met
de mogelijkheid om interesse kenbaar te maken. Bij gebleken interesse
de mogelijkheid van fietstrommels breder bekend maken en procedures
daarvoor uitwerken. Bewoners kunnen zich dan aanmelden. Bij elke 5
aanmeldingen die binnen 100 meter van elkaar wonen, wordt een fietstrommel geplaatst indien dit past in de openbare ruimte.
Maatregelen en acties:
1.	Openen website met informatie over fietstrommels met mogelijkheid interesse kenbaar te maken.
2.	Bij voldoende interesse informatie actiever verspreiden en procedures uitwerken.
3.	Bij 5 aanmeldingen binnen 100 meter een fietstrommel plaatsen,
indien dit past in de openbare ruimte.

4.4 Fietsparkeren bij stations en transferia
Fiets en trein: fietsenstallingen en OV-fiets
Fietsparkeren bij treinstations is primair een verantwoordelijkheid van
Prorail. Gemeenten zijn er altijd wel bij betrokken en hebben soms ook
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duidelijk belangen en wensen. ’s-Hertogenbosch ten zeerste. Overleg
over uitbreiding en wijziging van het fietsparkeren bij station ’s-Hertogenbosch loopt momenteel. Hierbij gaat het om de locatie en omvang
van de gratis fietsklemmen op maaiveldniveau en de bewaakte fietsenstalling onder het station.
In 2009 worden de fietsenstallingen in de openbare ruimte bij de stations
Oost en Rosmalen uitgebreid i.s.m. Prorail. Het is tevens wenselijk dat
op deze stations OV-fietsen worden aangeboden als natransport voor
treinreizigers.
In november 2008 zijn fietsparkeertellingen verricht bij de stations,
transferia, winkelcentra en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Deze
tellingen geven de minimale behoefte aan voor fietsenstallingen bij de
verschillende stations.

station ‘s-Hertogenbosch
station ‘s-Hertogenbosch
station Oost
station Rosmalen

bewaakt
onbewaakt
onbewaakt
onbewaakt

capaciteit
fietsparkeren
3000
1281
144
480

November 2008;
piekbezetting
1810
1389
142
588

De bewaakte stalling bij het centraal station was in november 2008
niet vol. Hierbij moet opgemerkt worden dat veel fietsen hier langdurig
worden gestald. De onbewaakte fietsparkeervoorzieningen bij de
stations ’s-Hertogenbosch en Rosmalen vertoonden wel een tekort
(allebei 108 plaatsen), maar dat is zeker niet dramatisch. Voor deze
stations worden in samenwerking met Prorail en de provincie in 2009
een uitbreiding van onbewaakte stallingen gerealiseerd.
Met betrekking tot de onbewaakte fietsparkeervoorziening bij het
centraal station wordt op dit moment overleg gevoerd met verschillende
partijen.
Fiets en auto: Park&Bike
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een traditie in de facilitering van
parkeren op afstand in drie omvangrijke transferia:
• Transferium Vlijmenseweg.
• Transferium De Vliert.
• Transferium Provinciehuis/Pettelaarpark.
Parkeren op het transferium kost € 2,00 voor een hele dag. De bus
of een gemeentelijke leenfiets is vervolgens gratis. Op de transferia
zijn circa 10 leenfietsen aanwezig, die worden uitgegeven door de
beheerder. Maar er staan meer particuliere fietsen die gratis gestald
kunnen worden. Op de transferia zijn fietsen geteld in november 2008.
Op de Transferium de Vliert stonden ’s-nachts circa 20 fietsen en op
de Vlijmenseweg zelfs zo’n 90 fietsen. Deze fietsen worden min of meer
dagelijks vanaf het transferium gebruikt als natransport van de auto.
Maatregelen en acties:
1. Uitbreiden van fietsenstallingen op de stations Oost en Rosmalen.
2.	Stimuleren dat op de stations Oost en Rosmalen ook OV-fietsen
worden aangeboden als natransport voor treinreizigers.
3.	Uitbreiding van het aantal gemeentelijke leenfietsen en zorgen
voor meer stallingsruimte voor de fietsen bij transferia. De omvang
bepalen via de systematiek beschreven in paragraaf 4.2.
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4.5 Fietsparkeren bij winkelcentra en andere bestemmingen
In de Fietsbalans van 2008 is door de Fietsersbond ook veel aandacht
geschonken aan fietsparkeren. ’s-Hertogenbosch scoorde nogal slecht. Bij
diverse typen bestemmingen, waaronder diverse leisure-, sport- en onderwijslocaties. De slechte scores werden voor een belangrijk deel bepaald
door slechte fietsparkeervoorzieningen, niet confom de Fietsparkeurnorm1.
De locatie van de voorzieningen geeft in het algemeen juist geen problemen.
Daarnaast zijn er grote verschillen in de toereikendheid van de capaciteit. Bij
winkelcentra was de score op capaciteit in de Fietsbalans best goed en dat
blijkt nu ook uit de telling van de gemeente.
capaciteit
fietsparkeren
332
137
218

WC Helftheuvelpassage
WC Maaspoort
WC Rompertpassage

telling november
2008; piekbezetting
195
114
179

tekort op piek
(per sectie)
-137
-23
-39

De capaciteit van de fietsparkeersituatie bij de winkelcentra is goed
te noemen. Temeer omdat het zeker bij winkelcentra, met vaak heel
wat openbare ruimte eromheen, ook niet zo is dat iedere fietser een
parkeervoorziening wenst of zal gebruiken. Wel valt de kwaliteit van
stallingvoorzieningen te verbeteren. De diefstalcijfers (zie 4.1) tonen dit
ook aan. In 2009 wordt het Lock ’n Go systeem geïntroduceerd bij de
grot winkelcentra en het centrum van Rosmalen. Dit is een afsluitbare
fietsklem, die een goede bescherming tegen diefstal geeft.
Maatregelen en acties:
1.	Fietsparkeur invoeren als kwaliteitseis bij alle nieuwe rekken die
door de gemeente geplaatst worden.
2.	Uitbreiden van de onbewaakte fietsparkeercapaciteit bij diverse
bestemmingen als bijvoorbeeld winkelcentra, scholen en sportparken. De omvang bepalen via de systematiek beschreven in
paragraaf 4.2.
3.	Realisatie van Lock ’n Go bij winkelcentra Helftheuvel, Rompert,
Maaspoort en Rosmalen in 2009.

4.6 Fietsparkeren in de binnenstad
Huidige fietsparkeersituatie binnenstad
Een aanzienlijk deel van de bestemmingslocaties die in de Fietsbalans
zijn beoordeeld op de staat van het fietsparkeren, zijn bestemmingen
in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Die scoren daar vaak laag,
vooral op beschikbare capaciteit. Er is sprake van een redelijke kwaliteit
van de fietsparkeervoorzieningen, redelijke locaties, maar onvoldoende
capaciteit. Ook in de telling van november 2008 komt dat naar voren.
Dit is in onderstaande tabel opgenomen.

1

De stichting FietsParKeur is in 1999 opgericht om de kwaliteit van
fietsparkeervoorzieningen (fietsenrekken, fietsenstallingen etc.) te verbeteren. De stichting
FietsParKeur heeft kwaliteitseisen opgesteld die zijn neergelegd in een zogenaamd
Normstellend Document. Fabrikanten die voldoen aan de eisen van het Normstellend
Document kunnen bij de stichting het zogenaamde FietsParKeurmerk aanvragen.
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capaciteit
fietsparkeren
Rosmalen centrum
Den Bosch binnenstad
Wolvenhoek
Doode Nieuwstraat
Burg. Loeffplein

onbewaakt
onbewaakt
bewaakt
bewaakt
bewaakt

320
1001
380
150
300

telling
tekort op
november 2008; piek-momenten
piekbezetting
271
-49
2115
1114
76
-304
29
-121
91
-209

Op een dag met slecht weer in november 2008 is er al sprake van een
tekort aan stallingplaatsen in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Dus zal
er sprake zijn van een nog veel groter tekort op dagen met goed weer.
Kijkend naar de drie gemeentelijke bewaakte stallingen dan zijn deze in
november 2008 lang niet vol. Maar vanuit andere gegevens is bekend
dat deze op de drukste dagen wel vol staan. Dat laat al zien hoezeer de
vraag kan schommelen in de binnenstad.
In Rosmalen lijkt er geen probleem in november 2008. ’s Zomers zullen
de aantallen beduidend hoger zijn, maar wellicht nog niet zodanig dat
er sprake zal zijn van een groot probleem. In de wijken direct om de
binnenstad van ‘s-Hertogenbosch heen evenmin, zoals ’t Zand en
Paleiskwartier aan de westkant. Hier staan weinig fietsen op straat.
Althans, buiten de omgeving van het station.
Probleemlocaties
Op basis van de novembertelling kan wel iets gezegd worden over de
verschillen per locatie in de binnenstad:
• Per deelgebied van de binnenstad zijn de verschillen in capaciteitstekorten opvallend gering. Met 102 onderscheiden secties in het
onderzoek, gaat het om gemiddeld 20 plaatsen tekort per sectie.
Op een iets globaler niveau (sector/buurt) blijkt het vaak weinig van
dat gemiddelde af te wijken.
• De secties met de grootste tekorten zijn te vinden in die kern van de
binnenstad (Markt, Pensmarkt, Minderbroedersstraat) en vervolgens
een eerste ring daaromheen. Vanuit de verschillende richtingen:
noordwest (Orthenstraat, Kruisstraat), noordoost (Arena, Burg.
Loeffplein), oost (Hinthamerstraat, Nieuwstraat) en zuid (Vughterstraat, Verwersstraat, Schapenmarkt, Kerkstraat).
Inschatting totale aantal geparkeerde fietsen (bewaakt en onbe
waakt)
Het totale aantal fietsen op één piekmoment (vaak zaterdagmiddag rond
15.00 uur) is relevant voor het bepalen van de benodigde capaciteit.
Deze bedraagt in ’s-Hertogenbosch in november zo’n 2.300. ’s Zomers
zal het beduidend meer zijn. Hoeveel meer weten we niet. Om iets meer
te weten te komen, is een vergelijking gemaakt met andere steden. Zie
onderstaande tabel [LIT 18] waarin het aantal geparkeerde fietsen in het
stadscentrum gerelateerd wordt aan het aantal inwoners:

Tilburg
Nijmegen
Leiden
Zwolle

Lekker Fietsen!

inwoners
(ten tijde van
meting)
164.000
148.000
116.000
101.000

geparkeerde
fietsen in
centrum
3.100
2.700
3.000
2.700

geparkeerde
fietsen per
1000 inwoners
19
18
26
27

33

‘s-Hertogenbosch in 2008

136.000

Alkmaar
Roermond
Middelburg

94.000
44.000
40.000

3.500
2.300
2.400
1.200
1.500

26
17
26
27
38

‘s-Hertogenbosch is hier op twee manieren tussen gezet. Het in
november getelde aantal van 2.300 fietsen is ingevoegd. Dat geeft een
kental van 17 fietsen per 1.000 inwoners. Dit is laag in vergelijking met
andere Nederlandse steden met een vergelijkbare omvang en kwaliteit
van de binnenstad (Leiden en Zwolle). Uitgaande van het kental vanuit
deze gemeenten (26 per 1.000 inwoners), komt het totale aantal fietsen
in de binnenstad op 3.500. Dat is voor de binnenstad een maximum.
Op basis van deze gegevens lijkt circa 3.000 fietsparkeerplaatsen in de
binnenstad een goed streefbeeld.
Bewaakte stallingen
In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch zijn op dit moment vier bewaakte
stallingen. De stalling in de Doode Nieuwstraat is alleen voor abonnementshouders beschikbaar. Deze stalling wordt afgestoten zodra elders
sprake is van capaciteitsuitbreiding. De stalling bij de St. Jan is in particuliere handen. Op toekomstige continuering van deze stalling heeft de
gemeente geen invloed. Tegelijk zijn er plannen voor nieuwe bewaakte
stallingen. Een vergelijking van de capaciteit is in onderstaande tabel
opgenomen.
Capaciteit bewaakte stallingen
2008
Doode Nieuwstraat
150
Burg. Loeffplein
330

capaciteit bewaakte
stallingen in toekomst
GZG-terrein noord

Wolvenhoek
St. Jan
totaal

GZG-terrein zuid
Wolvenhoek
Kerkstraat
totaal

180 *
270
930

500
500
600
900
2500

*Op piekmomenten zijn er in de Wolvenhoek 200 fietsparkeerplaatsen extra
beschikbaar door inzet van de aangrenzende gemeentelijke stalling.

In 2008 waren er zo’n 930 plaatsen op vier locaties aan de rand van de
kern van de binnenstad beschikbaar. Dat is in vergelijking met andere
steden veel. Weinig steden komen in bewaakte capaciteit boven de
1.000 plaatsen uit. In onderstaande tabel is dit uitéén gezet, inclusief de
verdeling bewaakt/onbewaakt.
CAPACITEIT
‘s-Hertogenbosch

2008
toekomst
’s-Gravenhage [LIT 19]
Leiden [LIT 20]

bewaakt
abs.
perc.
930
48%
2500
71%
775
31%
535
26%

onbewaakt
perc.
abs.
52%
1000
29%
1000
69%
1725
74%
1520

Met een bewaakte capaciteit van 2.500 zou ’s-Hertogenbosch echt
bij de top in Nederland horen. Deze capaciteit wordt echter gefaseerd
gerealiseerd in de periode tot 2015. Deze capaciteit voor de binnenstad
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van ‘s-Hertogenbosch is vergelijkbaar met fietssteden als Apeldoorn,
Tilburg en Haarlem. Bij die steden is het echter wel: gratis bewaakt! Het
invoeren van gratis bewaakt stallen is een voorwaarde om een capaciteit van 2.500 bewaakte stallingplaatsen gevuld krijgen. Door enerzijds
het realiseren van voldoende bewaakte stallingplaatsen en anderzijds
het gratis maken van deze stallingen, wordt de openbare ruimte in
de binnenstad ontzien van nodeloos geparkeerde fietsen. Hierdoor
wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de
openbare ruimte. Deze maatregelen lopen ook in lijn met de maatregelen omschreven in ‘De Binnenstad buiten’ [LIT 22].
Gratis bewaakt stallen
In de toekomst wordt de beoogde capaciteit van 2.500 bewaakte
plaatsen in de binnenstad gerealiseerd als aanvulling op de onbewaakte
fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte. Het is namelijk onvermijdelijk dat ook het los stallen van fietsen in de openbare ruimte blijft
bestaan in en nabij de binnenstad. Om de circa 2.500 bewaakte plaatsen
te benutten, zijn twee dingen nodig:
1.	In de eerste plaats: fasering. Het lijkt verstandig om in eerste
instantie met een wat lagere capaciteit te beginnen, die op langere
termijn zonder veel extra kosten uit te breiden zijn naar de beoogde
2.500 plaatsen. Deze fasering ziet er als volgt uit:
• Uitbreiding bewaakte fietsenstalling Wolvenhoek.
• Realisatie nieuwe bewaakte fietsenstalling Kerkstraat.
• Realisatie fietsenstallingen GZG-terrein.
• Een bewaakte fietsenstalling in het noordwestelijk deel van de
binnenstad is wenselijk. Hiervoor worden eerst de kosten en
baten onderzocht.
2.	In de tweede plaats: gratis maken van bewaakt stallen. Om zoveel
mogelijk fietsen bewaakt gestald te krijgen, is het absoluut nodig
dat tegelijk gekozen wordt voor gratis bewaakt stallen. Want dat
is overduidelijk geworden in andere steden. De bezetting van
bewaakte stallingen wordt nooit meer dan 10%, zolang er betaald
moet worden. Pas na het gratis maken van bewaakte fietsenstallingen zijn beduidend hogere percentages mogelijk.
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In het bovenstaande is duidelijk geworden dat gratis bewaakt volstrekte
noodzaak is bij de huidige plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
In ieder geval zijn er redenen om gratis bewaakt in te voeren:
A.	Waar voorheen betaald moest worden en een nultarief werd
ingevoerd, stegen de aantallen bewaakt-stallers met minstens
50% (Apeldoorn noemde na 1 jaar 70%; Tilburg 50%).
B.	Waar nieuwe stallingen direct gratis worden aangeboden, is
alom sprake van zeer goede bezettingscijfers, uitgezonderd een
enkele stalling op een dramatisch slechte locatie (Haarlem) of
in te kleine steden/centra waar te weinig gewinkeld wordt en
teveel kortdurend boodschappen wordt gedaan (Alphen a/d Rijn
bijvoorbeeld).
C.	Uit A en B volgt dat de overlast van slecht geparkeerde fietsen,
schaarse openbare ruimte benuttend, sterk vermindert en ook
dat fietsers minder slachtoffer zijn van vandalisme en diefstal
(bewezen effect in Apeldoorn: 25% minder diefstallen).
D.	Zelfs is in Apeldoorn aangetoond dat het gratis-bewaakt mensen
verleidde om voortaan per fiets in plaats van per auto naar het
centrum te komen. 11% Van de gratis-bewaakt-stallers kwam
voorheen vaak per auto.
E.	De extra kosten van gratis bewaakt zijn vaak erg beperkt omdat
het in alternatieve situaties toch ook niet om enorme tarieven
gaat (‘s-Hertogenbosch 55 cent per dag) en om vaak geringe
aantallen stallers. De wegvallende inkomsten zijn niet zeker niet
verwaarloosbaar, maar ook niet onoverkomelijk.
Bewaakte stallingen: locaties
2.500 Bewaakte plaatsen in aanvaardbare mate effectief maken, lukt
alleen bij gratis bewaakt stallen op perfecte locaties. Wat die locaties
betreft, heeft ’s-Hertogenbosch met de spreiding over drie tot vier
locatie al bovengemiddeld goede plannen. ‘s-Hertogenbosch heeft met
Wolvenhoek, Kerkstraat en GZG inderdaad een heel aardige verdeling
over de binnenstad:
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De vier bewaakte stallingen liggen in een cirkel rond de Markt. Zo is
direct duidelijk dat een perfecte spreiding ook een stalling in het noordwestelijk deel van de binnenstad zou omvatten. Het zoekgebied is
grofweg in groen aangegeven.
Het kaartbeeld laat ook een ander aspect zien van de locatie. De positie
ten opzichte van aanrijroutes. Duidelijk is dan dat de stallingen niet
direct aan 1 aanrijroute liggen, maar vooral tussen 2 aanrijroutes in. Dat
is handig omdat dan vanuit 2 richtingen fietsers getrokken worden.
Maatregelen en acties:
1.	Vergroten van de onbewaakte fietsparkeercapaciteit. De omvang
bepalen via de systematiek beschreven in paragraaf 4.2.
2.	Realiseren van de nieuwe bewaakte fietsenstallingen Wolvenhoek (uitbreiding), Kerkstraat en GZG. De exploitatiekosten voor
de fietsenstalling Kerkstraat worden meegenomen in de voorjaarsnota 2010-2013.
3.	Onderzoek van de kosten en baten voor een nieuwe bewaakte
stalling in de noordwest hoek van de binnenstad.
4.	Invoeren van gratis bewaakt stallen in gemeentelijke fietsenstallingen. Deze beslissing wordt meegenomen in de voorjaarsnota
2010-2013. Indien hiertoe wordt besloten, wordt overleg gestart
met beheerders van andere fietsenstallingen om deze eveneens
gratis te maken.
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Promotie van fietsgebruik 

5

Het aandeel intern fietsverkeer moet groeien van 33% naar 44%. Deze
ambitieuze doelstelling is gekoppeld aan een vergelijkbare doelstelling
voor de afname van het autoverkeer in ‘s-Hertogenbosch. Om deze
ambities te bereiken moet alles uit de kast worden gehaald. Naast harde
infrastructurele maatregelen moet daarom ook serieus werk gemaakt
worden van de promotie van fietsgebruik.
Het belangrijkste doel van de uit te voeren promotiecampagne, in combinatie met de geplande infrastructurele verbeteringen, is het verbeteren
van het fietsklimaat in ’s-Hertogenbosch. Voor alle inwoners moet na
enkele jaren volkomen duidelijk zijn dat ’s-Hertogenbosch er alles aan
doet om het fietsen zo aangenaam mogelijk te maken en moet er een
klimaat zijn ontstaan dat fietsen mooi, fijn, snel, gezond, slim en lekker
is. Kortom, het doel is het creëren van een echt fietsklimaat: ’s-Hertogenbosch als Fietsstad. Uiteraard met als einddoel nog meer mensen
nog vaker op de fiets te krijgen.
Promotie wordt dus integraal onderdeel van het fietsbeleid: een
essentiële maatregel om het fietsgebruik te vergroten!
Om dit te bereiken is het zaak gedurende een langere periode op vele
momenten op vele manieren het fietsen op een positieve manier onder
de aandacht te brengen van de bewoners en bezoekers van de stad. De
promotie zal daarom bestaan uit een permanente campagne (paragraaf
5.1) en de uitvoering van tal van acties (paragraaf 5.2). Bij de promotie
van fietsgebruik wordt aangesloten bij P+.

5.1 Permanente fietspromotiecampagne
Eenmalig gedurende een korte periode campagne voeren heeft geen
zin. Om effectief te zijn, is het noodzakelijk om gedurende minstens vier
jaar een permanente campagne te voeren om het fietsgebruik naar de
stad, naar het werk, naar de winkel, naar school e.d. te promoten. De
campagne moet zowel de positieve emotionele kanten van het fietsen
benadrukken (fietsen is ontspannend, leuk, lekker!) als de rationele
voordelen (fietsen is snel, handig en gezond!). De campagne is gericht
op alle mogelijke doelgroepen:
•
•
•
•

op alle inwoners van ’s-Hertogenbosch: jong en oud, arm en rijk,
man en vrouw…
voor alle verplaatsingsmotieven: naar werk, school, winkel, recreatie,
op bezoek…
naar alle bestemmingen: woning, bedrijf, school, winkel…
naar/in alle gebieden: wijk, binnenstad, bedrijventerrein, buitengebied…
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De campagne haakt uiteraard waar mogelijk in op infrastructurele maatregelen die gereedkomen (een sterk verbeterde fietsroute, een nieuwe
fietsenstalling e.d.) en op acties of evenementen van anderen (in het
kader van milieu, bewegen, gezondheid e.d.).
Als centrale slogan voor de promotiecampagne is gekozen voor:

Het woord ‘lekker’ is gekozen omdat het:
een kort, eenvoudig en veelgebruikt woord is;
met een uitermate positieve associatie;
dat ook goed in de mond ligt (het bekt lekker).
Bovendien kan het woord prima worden gebruikt om de voordelen van
fietsen te promoten:
lekker ontspannend;
lekker snel;
lekker handig;
lekker gezond;
lekker schoon;
lekker makkelijk;
lekker sportief;
Het gekozen lettertype straalt ook het ‘lekkere gevoel’ uit. Bovenstaand
beeldmerk dient verder uitgewerkt te worden.

Bovenstaande posters dienen als voorbeeld van wat de campagne wil
uitstralen. In een volgende fase dienen deze, op basis van de uitgangspunten in deze paragraaf, verder uitgewerkt te worden.
In de campagne zal gewerkt worden met mooie foto’s
-	van fietsende mensen van alle leeftijden, geslacht en huidskleur;
-	met verschillende motieven zoals naar werk, school, winkel,
recreatie;
-	op herkenbare locaties of bestemmingen in de stad, bijv.:
> vrolijk fietsende scholieren bij het Koning Willem I College;
> een frisse zakelijke fietser bij het provinciehuis;
> rustig flanerende fietsers op de Markt.
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De beelden mogen een mate van overacting weergeven, maar het mag
ook weer niet té gemaakt overkomen. Het is aan het communicatiebureau dat de campagne gaat uitwerken en uitvoeren om hierin het juiste
evenwicht te vinden.
Zo veelzijdig als de fiets zelf is, zo moet ook de communicatie zijn! Maar
er zal in eerste instantie een soort basispakket worden ontwikkeld. Bij
fietspromotie kan gedacht worden aan:
•

Posters/banners/vlaggen: geen metersgrote, straatbeeldvervuilende uitingen maar wel duidelijke uitingen. Deze zijn te gebruiken
bij events zoals de opening van een nieuw stuk fietspad of een
nieuwe fietsenstalling.

•

Briefkaarten die gratis mee te nemen zijn. Deze worden geëtaleerd
via staanders in openbare en private locaties waar mensen soms
even moeten wachten of verpozen (stationszaal, winkels, huisartsen, musea, openbare loketten). Eventueel wordt er een snoepjespot met een lekker dropje (in fietsvorm) naast geplaatst.

•

Bierviltjes en placemats: de horeca voert promotie voor het lekkere
fietsen door het gebruik van de campagnebierviltjes en placemats
(tafelonderleggers). Creatieve ideeën worden aangemoedigd, zoals
het aanbieden van speciale promotionele consumpties aansluitend
bij lekker fietsen zoals de snelle fietshap of het lekkere tussenfietsdoortje.

•

Leaflets met informatie over het nieuwe fietsbeleid: een plooifolder
met informatie over het fietsbeleid van de gemeente verkrijgbaar bij
balies en folderrekken van gemeentelijke instellingen, bibliotheken,
culturele instellingen, postkantoren e.d.

Uiteraard behoren ook een website en fietskaart (zie hoofdstuk 6) tot het
basispakket: ook daarop vind je dus prominent de bekende slogan

Alle uitingen moeten qua vormgeving passen binnen de communicatieve huisstijl
van de gemeente.

Maatregelen en acties:
1.	Uitwerken permanente fietspromotiecampagne Lekker Fietsen
als beleidsinstrument.
2.	Ontwikkelen en produceren pakket basismiddelen Lekker
Fietsen: beeldmerk. posters/banners/vlaggen, briefkaarten, bierviltjes, placemats, leaflets e.d..

5.2 Fietspromotie-acties
Belangrijk: doel van alle fietspromotie-acties die in deze paragraaf aan de
orde komen, is zeker niet alleen om direct resultaat te boeken in termen
van meer fietsgebruik onder de deelnemers aan de acties. Minstens
zo belangrijk is dat alle acties samen in belangrijke mate bijdragen aan
het voortdurend op een positieve manier onder de aandacht brengen
van fietsen en daarmee aan het creëren van een echt fietsklimaat in
’s-Hertogenbosch. Belangrijk is dus dat de acties vooral ook publicitair
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worden uitgenut via free publicity in zoveel mogelijk media, ook die van
de partners waarmee wordt samengewerkt!
In de komende jaren gaat de gemeente tal van fietsacties entameren en
ondersteunen. Dat kunnen acties zijn van anderen waar de gemeente
bij aanhaakt, maar de gemeente kan ook zelf het initiatief nemen en
samen met andere partijen acties op poten zetten.
Voorbeelden van acties waar de gemeente bij kan aanhaken zijn:
-	de verkeersveiligheidcampagnes van Veilig Verkeer Nederland
(VVN);
-	fietsverlichtings- of fietsslotenacties van de Fietsersbond en de
lokale rijwielzaken of van de provincie;
-	de Fietsenmarkt van de Bossche Milieu Groep en de Fietsersbond;
-	Ride for the Roses;
-	Leontien’s Ladies Ride;
-	jaarlijkse fietsdag ANWB.
Ook zijn er acties en campagnes die de gemeente zelf (al dan niet samen
met anderen) op andere beleidsterreinen dan verkeer uitvoert, waar dan
ook vanuit het fietsbeleid op kan worden ingehaakt:
-	vanuit milieu;
-	vanuit gezondheid en bewegen;
-	vanuit sport en recreatie;
-	vanuit toerisme en evenementen.
Punt is dat er vanuit fietspromotie opgelet moet worden bij welke
acties van anderen of van andere beleidsterreinen slim aangehaakt kan
worden. Doel is om bij allerlei activiteiten in de stad en de wijken voortdurend ook de fiets in beeld te brengen. In deze paragraaf is slechts
een kleine greep gedaan uit de mogelijke maatregelen. Ter inspiratie
voor de mogelijke middelen en acties die in de komende jaren kunnen
worden ingezet om het fietsgebruik te promoten is een groslijst met
allerlei ideeën opgesteld (zie Bijlage 5).
Vanuit het fietspromotiebeleid zelf kan gedacht worden aan drie fietspromotie-acties in drie opeenvolgende jaren in de periode mei - juni:
1. Belgerinkel naar de Winkel
2. Sam de Verkeersslang
3. Fietsen scoort / Trappers / Fiets het Verschil
Deze mogelijke acties zijn hieronder nader toegelicht.

1

Belgerinkel naar de winkel

Doel: stimuleren van het fietsen naar de winkel.
Doelgroep: de inwoners van ’s-Hertogenbosch.
Partners: ondernemersvereniging Hartje en winkelcentra.
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Actie: “Met Belgerinkel naar de winkel” is een actie die is ontwikkeld in
België (waar al meer dan 170 gemeenten deelnamen aan de actie) en
die steeds meer navolging krijgt in Nederlandse steden en gemeenten
(o.a. Breukelen, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Ede. In totaal in 16
Nederlandse gemeenten). Het betreft een spaaractie. De klant krijgt een
stempeltje op een spaarkaart telkens wanneer hij met de fiets naar de
winkel komt. Een volle spaarkaart geeft kans op prijzen die tijdens de
actie verloot worden met een hoofdprijs tijdens een slotevent. De winkeliers stellen de prijzen ter beschikking, de stad voorziet het campagnemateriaal.
De actie kan worden uitgebreid met een fietsscan van het winkelcentrum. Winkeliers worden gestimuleerd om de voorzieningen voor fietsers
in hun winkelomgeving onder de loep te nemen en passende aanvullende maatregelen te nemen.
2

Sam de Verkeerslang

Doel: stimuleren van het fietsen naar school.
Doelgroep: ouders en kinderen in ’s-Hertogenbosch.
Partners: scholen, gemeente, VVN, politie.
Actie: ‘De actie ‘Sam de verkeersslang’ is ook in België ontwikkeld en
in Vlaanderen al toegepast in meer dan 1300 basisscholen. Het principe
is ook hier een spaaractie. Elke school stelt haar eigen streefdoel op wat
betreft het aantal kinderen dat lopend en fietsend naar school komt.
Kinderen krijgen voor elke keer dat ze lopend of fietsend naar school
zijn gekomen een sticker. Verzamelde stickers worden klassikaal ingezameld en op het reuzenspandoek van Sam de Verkeersslang geplakt. Op
het einde van de actieperiode moet de slang vol met stickers hangen.
Haalt de klas of school het streefbeeld, dan krijgen de kinderen een
prijs.
De actie kan worden uitgebreid met een fietsscan van de schoolomgeving, een fietskeuringsactie, een fietsexamen, verkeerslessen e.d.
3 Fietsen Scoort / Trappers / Fiets het Verschil
Doel: stimuleren van het fietsen naar het werk.
Doelgroep: werknemers van grotere bedrijven in ’s-Hertogenbosch.
Partners: grotere bedrijven in ’s-Hertogenbosch, bedrijventerreinverenigingen en ondernemersvereniging Hartje.
Actie: “Fietsen Scoort”, “Trappers” en “Fiets het Verschil” zijn allemaal
acties waarbij werknemers bijhouden hoeveel kilometers ze fietsen,
c.q. hoeveel autokilometers ze besparen. Daarvoor ontvangen zij een
beloning en/of ze sponsoren daarmee een goed doel.
De actie kan worden uitgebreid met een fietsscan van het bedrijf of
bedrijventerrein.
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Maatregelen en acties:
1.	Jaarlijks vaststellen van de fietspromotie-acties, waarbij rekening
gehouden wordt met:
2.	Fietspromotie-acties bij gereed komen infrastructurele maatregelen (een sterk verbeterde fietsroute, een nieuwe fietsenstalling
e.d.)
3.	Fietspromotie-acties van andere organisaties en daarop
aanhaken vanuit fietspromotie.
4.	Fietspromotie-acties van de gemeente op andere beleidsterreinen (in het kader van milieu, bewegen, gezondheid e.d.) en
daarop aanhaken vanuit fietspromotie.
5.	Uitvoeren van de fietspromotie-acties Belgerinkel naar de Winkel,
Sam de Verkeersslang en Fietsen scoort / Trappers / Fiets het
Verschil in de komende drie opeenvolgende jaren.
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Informatie over fietsvoorzieningen

6

Goede fietsvoorzieningen zijn een basisvoorwaarde voor fietsgebruik.
Maar een gemeente die wil dat deze voorzieningen ook goed gebruikt
worden, moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers ook weten dat
ze er zijn. De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft naar perfecte informatie over fietsvoorzieningen. Inhoudelijk goed, maar ook goed qua
beschikbaarheid en vindbaarheid. Daarom:
-	gaat de gemeente voor alle inwoners een fietskaart maken met
daarop de belangrijkste fietsroutes en informatie over tal van fietsvoorzieningen in de gemeente (paragraaf 6.1);
-	stimuleert de gemeente de uitgifte van fietsroutebeschrijvingen
voor toeristen (paragraaf 6.2);
-	gaat de gemeente bewegwijzering voor fietsers aanbrengen naar
belangrijke bestemmingen (paragraaf 6.3);
-	maakt de gemeente een uitvoerige fietswebsite met allerlei informatie over de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor fietsers
(paragraaf 6.4).
Bij het leveren van informatie over fietsvoorzieningen wordt aangehaakt
bij P+.

6.1 Fietskaart voor bewoners
’s-Hertogenbosch wil het fietsen stimuleren. Eén van de middelen is het
gratis huis-aan-huis verspreiden van een kaart met utilitaire en recreatieve fietsroutes in, naar en rond de stad, inclusief nuttige informatie
over aanwezige fietsvoorzieningen en het fietsbeleid van de gemeente.
Deze kaart wordt ook aan alle nieuwe bewoners verstrekt.
Uitgangspunten voor de fietskaart zijn:
-	een kaart van ’s-Hertogenbosch en omgeving met daarop het
hoofdfietsnetwerk en het interlokale en recreatieve netwerk van
fietsroutes in, naar en rond de stad (zie hoofdstukken 2 en 3);
-	met binnen de bebouwde kom in verschillende tinten groen een
onderscheid in de belangrijkste fietsassen (donkergroen), de overige
hoofdfietsroutes (groen) en de recreatieve (knooppunten)routes in
de stad (lichtgroen);
-	met buiten de bebouwde kom in lichtgroen alle overige routes,
waarbij de twee fietsrondjes om ‘s-Hertogenbosch met extra
lichtgele arcering worden aangegeven en bij de routes van het fietsknooppuntensysteem de knooppuntnummers zijn vermeld;
-	op een schaal van 1:12.500;
-	op een normale stadsplattegrond als ondergrond in een lichte
kleur;
-	met een duidelijke legenda en afstandsaanduiding;
-	met een aparte centrumkaart.
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Op de achterzijde van de fietskaart wordt o.a. informatie gegeven over:
-	fietsenstallingen: bewaakt en onbewaakt;
-	fietsverhuurpunten: OV-fiets, NS-stalling, andere verhuurders;
-	fietsreparatie: fietsenmakers;
-	ANWB rijwielhulpkist;
-	fietskoeriers;
-	oplaadpunten elektrische fiets;
-	toeristisch-recreatieve fietsroutes: bijv. Groene-vesting;
-	websites: OV-fiets, fietsrouteplanner, VVV, Fietsersbond, VVN,
gemeente, Regiopolitie;
-	fietsbeleid van de gemeente;
-	fietsdiefstal … hoe te voorkomen;
-	bezienswaardigheden en attracties;
-	kaartje met buslijnennetwerk;
-	straatnamenregister;
-	uitgave van de kaart: colofon.
Maatregelen en acties:
1.	Verder ontwikkelen en produceren fietskaart.
2.	Gratis huis-aan-huis verspreiden fietskaart en uitgifte van fietskaart aan nieuwe inwoners.

6.2 Fietsroutebeschrijvingen voor toeristen
De gemeente ’s Hertogenbosch wil ook het toeristisch-recreatief fietsen
stimuleren. Dag- en verblijfstoeristen die de stad ’s-Hertogenbosch en
omgeving voor een korte tijd bezoeken, fietsen het liefst fietsroutes die
op een kaart en door bewegwijzering zijn aangegeven. Dit omdat zij de
stad en het buitengebied niet kennen.
Er bestaan in Nederland al heel wat fietsroutes, met vaak ook specifieke
namen, die op kaart zijn vastgelegd en zijn voorzien van een routebeschrijving. Soms zijn ze bewegwijzerd. Toeristisch fietsen is tegenwoordig dan ook een commercieel product. Bovendien beschikken
diverse provincies inmiddels over een bewegwijzerd fietsknooppuntensysteem met bijbehorende kaarten en routebeschrijvingen. Ook in en
rond ’s-Hertogenbosch bestaat een dergelijk knooppuntensysteem.
De gemeente gaat vanuit het toerismebeleid initiatieven van marktpartijen om fietsroutes rond ’s-Hertogenbosch toe te voegen stimuleren
en ondersteunen. Zo vervult de gemeente een coördinerende rol bij
het onlangs weer nieuw leven ingeblazen initiatief van de Stichting De
Groene Vesting, de VVV en de Fietsersbond, om een fietsroute om de
stad langs de linie van Frederik Hendrik in kaart te brengen en te gaan
promoten. Als er vanuit marktpartijen wensen zijn om op de fietsroute
verbeteringen aan te brengen, dan gaat de gemeente die wensen
serieus bekijken en beoordelen en afwegen binnen het totale pakket
te treffen fietsmaatregelen. Uiteraard helpt het als er ook geld komt uit
budgetten voor toerisme.
Maatregelen en acties:
1.	Stimuleren en ondersteunen initiatieven marktpartijen voor toeristische fietsroutebeschrijvingen.
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6.3 Bewegwijzering voor fietsers

In ’s-Hertogenbosch is nu nauwelijks fietsbewegwijzering aanwezig.
Hier en daar zijn er witte ANWB-bordjes die fietsers de weg wijzen,
maar er is geen sprake van een sluitend fietsbewegwijzeringssysteem.
Fietsbewegwijzering stimuleert het fietsgebruik omdat het fietsers helpt
hun weg te vinden via het hoofdfietsnetwerk:
naar omliggende plaatsen;
naar de binnenstad en specifieke bestemmingen in de stad.
Allereerst is geïnventariseerd naar welke plaatsen bewegwijzering nodig
is. Het gaat dan in ieder geval om de grotere plaatsen tot ongeveer 15
kilometer rond ‘s-Hertogenbosch:
Oss
Oisterwijk
Veghel
Waalwijk
Schijndel
Zaltbommel
Boxtel
Daarnaast ook de dorpen en kernen vlak rond ’s-Hertogenbosch,
zonder grotere plaats ertussen:
Gewande
Vught
Kruisstraat
Cromvoirt
Nuland
Vlijmen
Vinkel
Drunen
Berlicum
Haarsteeg
Maliskamp
Heusden
Den Dungen
Hedel
Sint Michielsgestel
En de grotere wijken aan de rand van ’s-Hertogenbosch:
Maaspoort
Rosmalen
Empel
De Kruiskamp
De Groote Wielen
Engelen
Voor de bewegwijzering wordt de volgende systematiek gevolgd:
De (binnen)stad uit:
-	In binnenstad en tussen de binnenstad en de grens bebouwde kom
worden de wijken en de grotere plaatsen aangegeven.
-	Aan de rand van de bebouwde kom worden de grotere plaatsen en
de dorpen en kernen vlak rond de stad aangegeven.
De (binnen)stad in:
-	Tot aan de grens van de bebouwde kom wordt de fietser verwezen
naar ’s-Hertogenbosch.
-	Vanaf de grens bebouwde kom wordt verwezen naar de binnenstad.
Door de stad heen: sommige routes tussen twee grotere plaatsen die
beiden buiten ’s-Hertogenbosch gelegen zijn, lopen door ’s-Hertogenbosch heen:
> 	Zaltbommel/Hedel-’s-Hertogenbosch-Vught-Boxtel/Schijndel/
Veghel;
> Oss/Nuland-’s-Hertogenbosch-Vlijmen/Drunen/Waalwijk.
Deze routes worden onderverdeeld in de volgende deelroutes:
Tot aan grens bebouwde kom
	Tot aan de bebouwde kom grens wordt de fietser verwezen naar
‘s-Hertogenbosch. Andere plaatsen worden nog niet verwezen.

Lekker Fietsen!

47

Vanaf grens bebouwde kom
	De fietser is het bord “’s-Hertogenbosch” gepasseerd. De grotere
plaatsen worden nu verwezen, evenals de binnenstad.
In binnenstad
	In de binnenstad worden de grotere plaatsen verwezen, voor zover
de route door de binnenstad loopt.
-	Tussen de binnenstad en de nabijheid van de bebouwde komgrens
	Na de binnenstad worden alleen de ‘grotere’ plaatsen verwezen.
Rond de bebouwde kom grens
	Naast de grotere plaatsen worden ook kleinere plaatsen aan die
kant van de stad verwezen.
Ook bewegwijzerd worden enkele belangrijke bestemmingen in de stad
die veel bezoekers trekken:
de NS-stations ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen;
het Jeroen Bosch Ziekenhuis;
het Sportiom/stadion De Vliert;
de Brabanthallen;
het Paleiskwartier;
Pettelaarpark/Provinciehuis;
De Herven.
Deze bestemmingen worden vanuit verschillende richtingen bewegwijzerd binnen een straal van ongeveer 2 kilometer. De belangrijkste doelen
binnen de binnenstad zelf, zijn al bewegwijzerd met blauwe bordjes met
witte letters. De belangrijkste recreatieve routes door de stad zijn via het
knooppuntensysteem al bewegwijzerd binnen de stad.
Maatregelen en acties:
1.	Verder uitwerken en realiseren fietsbewegwijzering op het hoofdfietsnetwerk.

6.4 Fietswebsite ‘s-Hertogenbosch
Op de website van de gemeente komen een aantal pagina’s waar op
een overzichtelijke manier alle informatie over de in de stad aanwezige
fietsvoorzieningen te vinden zal zijn, evenals over het fietsbeleid van de
gemeente (zie par. 6.5).
Op de fietswebsite moet o.a. de volgende informatie komen te staan:
-	fietsroutes: een digitale versie van de fietskaart met hoofdfietsnetwerk en recreatieve routes;
-	openbare fietsenstallingen: informatie over locatie/openingstijden/
tarieven/telefoonnummer;
-	fietsverhuurpunten: OV-fiets, NS-stalling, andere verhuurders;
-	fietsreparatie: fietsenmakers;
-	fietskoeriers;
-	oplaadpunten elektrische fiets;
-	fietspromotie: welke acties wanneer, aanvragen campagnemateriaal;
-	een blog met ruimte voor reacties en ideeën;
-	feiten over fietsgebruik: hoeveel wordt er gefietst, hoe vaak regent het,
e.d.
-	gestolen fietsen/fietsverwijderingsactie: informatie over data en
procedures;
-	tips tegen fietsdiefstal;
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-	websites: OV-fiets, fietsrouteplanner, VVV, Fietsersbond, Bossche
Milieu Groep, e.d.
fietsbeleid van de gemeente;
-	voor klachten: link naar Meldpunt Openbare Ruimte.
Maatregelen en acties:
1. Verder uitwerken en realiseren fietswebsite ‘s-Hertogenbosch.
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Participatie in en voorlichting over
fietsbeleid

7

7.1 Participatie in fietsbeleid
Verkeersbeleid ‘leeft’. Burgers hebben er een mening over. Bovendien
zijn verkeerssituaties aan verandering onderhevig. Gemeenteambtenaren zien niet alles en kunnen niet alles volgen. Bewoners kennen de
situatie vaak beter door hun dagelijkse ervaring. Zeker mensen die actief
zijn in de Fietsersbond kunnen nuttige informatie aandragen.
Het is dus wenselijk te zorgen voor een passende vorm van participatie
van belangenorganisaties en burgers in beleidsontwikkeling, -uitwerking
en –uitvoering. Dit is wenselijk omdat het de kwaliteit van het fietsbeleid
verbetert en het draagvlak voor het fietsbeleid vergroot.
Bestaand overleg
Op dit moment vindt er ongeveer driemaal per jaar ambtelijk overleg
plaats tussen de gemeente en de Fietsersbond. Als dat nodig wordt
geacht door de Fietsersbond of de gemeente, kan dat ook vaker. De
gemeente gebruikt het overleg om de Fietsersbond te informeren over
de uitvoering van het bestaande fietsbeleid en om de mening van de
Fietsersbond te horen over nieuwe beleidsvoornemens. Het overleg
verloopt naar tevredenheid van beide partijen. Tussentijds is er ook per
telefoon of email contact. Zo worden klachten die bij de Fietsersbond
binnenkomen doorgeleid naar de gemeente.
Daarnaast is er ongeveer tweemaal per jaar bestuurlijk overleg met de
wethouder. Ook in dat overleg gaat het over de uitvoering van het bestaande
beleid en over nieuwe beleidsvoornemens. Het overleg is wat breder, want
het gaat ook over het algemene gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid.
Ook dit overleg wordt door de Fietsersbond als prettig ervaren.
Naast de Fietsersbond overlegt de gemeente niet structureel met andere
Bossche belangenorganisaties over het gemeentelijk fietsbeleid. De
reden is dat er in ’s-Hertogenbosch geen andere organisaties actief zijn
op het gebied van verkeersbeleid. Met het Hartje wordt wel overlegd,
maar dan meer projectgewijs. Datzelfde geldt voor de Wijkraden.
Aanvullingen
Als aanvulling op dit overleg wil de gemeente nu voortaan ook eenmaal
per jaar overleg voeren met de Wijkraden over de verkeersknelpunten
die zij ervaren in hun wijk. De Wijkraden hebben dit zelf aangegeven,
tijdens de gesprekken die recentelijk met de meeste Wijkraden zijn
gevoerd ter voorbereiding van dit plan. Daarin is gesproken over de
verkeersknelpunten die men ervaart en de wensen die men heeft. De
Wijkraden bleken dit zeer te waarderen en zij zouden het een goede
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zaak vinden om structureel eenmaal per jaar met de verkeersambtenaar
van de gemeente te overleggen over nog bestaande fietsknelpunten (zie
lijst met knelpunten aangedragen door wijken in Bijlage 2).
Vervolgens heeft de gemeente de Fietsersbond uitgenodigd om per
wijk een zogenaamde ‘fietsscout’ aan te wijzen, die een signalerende
functie kan vervullen voor fietsknelpunten en -kansen in de wijk. Deze
fietsscout heeft als beoogde taak de stand van zaken met de fietsvoorzieningen in de wijk bij te houden en knelpunten en ideeën rechtstreeks door te geven aan de gemeente, met de garantie dat er dan ook
snel serieus naar gekeken en zo mogelijk wat aan gedaan wordt. De
afdeling Kaderondersteuning van de landelijke organisatie van de Fietsersbond wil deze fietsscouts ondersteunen met een stukje opleiding
en met adviezen. Dit kan de kwaliteit van hun vrijwilligerswerk verhogen.
De fietsscouts kunnen ook aanschuiven, meedenken en praten, bij het
bestaande viermaandelijkse ambtelijk overleg tussen gemeente en Fietsersbond en bij het jaarlijks overleg van de gemeente met de Wijkraden.
De Fietsersbond is enthousiast over deze aanpak.
Burgers
Voor individuele burgers die hun zegje willen doen, c.q. die een klacht
willen indienen over de fietsvoorzieningen in de wijk of stad, bestaat er
tenslotte de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen. Deze is
vindbaar via het aanklikken van de knop Meldpunt Openbare Ruimte
op de homepage van de gemeente. Als er bij de Fietsersbond klachten
binnenkomen, worden die ook doorgeleid naar de gemeente. De Fietsersbond is tevreden over de snelheid waarmee en de wijze waarop de
gemeente haar klachten en die van burgers afhandelt.
Maatregelen en acties:
1.	Jaarlijks overleg met de Wijkraden over fietsvoorzieningen in de
wijk.
2.	Jaarlijks overleg met Fietsersbond continueren.
3.	Stimuleren aanstellen fietsscouts door Fietsersbond in wijken.

7.2 Voorlichting over fietsbeleid
’s-Hertogenbosch wil zijn inwoners up-to-date informeren over het fietsbeleid van de gemeente. Een goede voorlichting over het gevoerde beleid en
nog uit te voeren beleid vergroot immers het draagvlak voor het beleid en
helpt ook een handje bij de promotie van het fietsgebruik.
Op de website zal, zoals eerder beschreven, in ieder geval informatie te
vinden zijn over:
-	de belangrijkste beleidsplannen;
-	een projectenoverzicht: in uitvoering en in planning, per route/wijk wat gaat er gebeuren en waarom);
-	cijfers en onderzoeksrapporten.
Daarnaast zal de gemeente gebruik maken van eigen reguliere voorlichtingskanalen en ook vaker de publiciteit zoeken, bijvoorbeeld bij:
-	de start van een infrastructureel fietsproject;
de oplevering van een infrastructureel fietsproject;
-	het afkondigen van nieuw fietsbeleid;
-	het presenteren van onderzoeksresultaten over fietsgebruik.
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Geprobeerd zal worden op een creatieve manier regelmatig de nodige
free publicity te generen. Het doel is om inwoners te laten zien waar de
gemeente mee bezig is en wat er al is bereikt. Daarvoor kunnen ook
specifieke gelegenheden worden aangegrepen.
Maatregelen en acties:
1.	Voorlichting geven over het fietsbeleid via de website, eigen
voorlichtingskanalen, free publicity en aanwezigheid bij specifieke aangelegenheden.
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Innovatie in fietsbeleid

8

Naast de twee infrastructurele pijlers ter verbetering van de voorzieningen
voor de rijdende en stilstaande fiets en de communicatiepijler ter stimulering
van het gebruik van die voorzieningen, wil de gemeente ’s-Hertogenbosch
ook inzetten op innovatie als een vierde pijler van fietsbeleid. Deze vierde
pijler is echter van een andere orde dan de eerste drie.
Innovatie: van een andere orde dan infra en communicatie
Ten eerste is innovatie van een andere orde dan de andere drie pijlers
omdat elke innovatieve actie inhoudelijk gezien thuis zal horen bij één
van de drie andere pijlers.
Ten tweede is het zaak te onderkennen dat innovatie in fietsbeleid geen
eenvoudige opgave is. Fietsbeleid is immers geen nieuw beleidsthema.
Al vele jaren zoeken gemeenten, landelijke kennisorganisaties, de fietsenbranche en belangengroepen als de Fietsersbond, de BOVAG en de
ANWB naar mogelijke innovaties. Het is dus geen sinecure om zelf nog
iets nieuws te bedenken dat ook zoden aan de dijk zet.
Ten derde is innovatie geen doel op zich. Ook innovaties moeten ervoor
zorgen dat er meer wordt gefietst in ’s-Hertogenbosch. Dat kan op een
heel directe manier: de innovatie zelf leidt tot meer fietsgebruik. Maar
het kan ook op een indirecte manier. Innovaties dragen bij aan een
verbetering van het fietsklimaat en daarmee aan een toename van het
fietsgebruik.
Een mooi voorbeeld van het indirecte effect op fietsgebruik, is de
introductie van een telpaal in Odense - een voorbeeld dat inmiddels
is gevolgd door Apeldoorn en Delft. De telpaal zelf zorgt niet direct
voor meer fietsgebruik. Mensen gaan niet (meer) fietsen omdat ze nu
langs een telpaal komen. Maar de telpaal zorgt wel voor veel publiciteit
en hij maakt dagelijks aan vele mensen, zeker niet alleen de fietsers
die erlangs fietsen, duidelijk zichtbaar dat de gemeente belang hecht
aan fietsen en fietsers. Op die indirecte manier stimuleert de fietspaal
dus meer in zijn algemeenheid tot meer fietsgebruik.
Ten vierde moet worden benadrukt dat vernieuwingen, innovaties toch
echt niet alleen productinnovaties hoeven te zijn. Het kan ook om
diensteninnovaties gaan (denk bijv. aan het gratis bewaakt stallen
dat Apeldoorn beroemd maakte) of beleidsinnovaties (een werkelijk
omvangrijk en langdurig communicatiebeleid!). Juist in fietsbeleid lijken
succesvolle productinnovaties op voorhand lastig voorstelbaar en ligt
het bovendien niet voor de hand dat een gemeente het initiatief neemt
in de ontwikkeling ervan. Maar geheel uit te sluiten is het niet. Op het
vlak van bijvoorbeeld de openbare verlichting van fietsroutes worden
her en der in het land wat pilotprojecten voorbereid.

Lekker Fietsen!

55

Innovatief fietsbeleid ‘s-Hertogenbosch
Kijkend naar de in de voorgaande hoofdstukken geformuleerde beleidsmaatregelen voor de drie hoofdpijlers van het fietsbeleid van ’s-Hertogenbosch, zijn er zeker enkele waarvoor geldt dat er sprake is van
werkelijke beleidsinnovatie. Dat wil zeggen: waarvoor geldt dat ’s-Hertogenbosch in Nederland tot de koplopers in fietsbeleid behoort!
Voor wat betreft de rijdende fiets zit de grote innovatie in:
-	het onderscheiden van een aantal echte hoofdfietsassen in het fietsnetwerk, het sternetwerk, die zoveel als mogelijk zijn gescheiden
van de doorstroomassen voor het autoverkeer en waaraan hoge
kwaliteitseisen worden gesteld qua doorstroming en comfort voor
het fietsverkeer;
-	het toestaan van fietsen in het voetgangersgebied van de binnenstad en daarmee het legaliseren van wat feitelijk in de meeste steden
ook de praktijk is op straat. Hierin is ’s-Hertogenbosch zeker uniek
in Nederland;
-	het toepassen van wachttijd aftellers voor fietsers bij verkeerslichten;
-	het samen met Essent werken aan een gemeentebreed netwerk
van oplaadpunten voor elektrische fietsen in ’s-Hertogenbosch.
Wat betreft de stilstaande fiets zit de grote innovatie in:
-	de realisatie van gratis-bewaakte fietsparkeerplaatsen;
-	de realisatie van fietsparkeervoorzieningen bij transferia. Daarvan is
nog vrijwel nergens in Nederland sprake.
Maar waarschijnlijk nog de allergrootste innovatie in het fietsbeleid van
’s-Hertogenbosch zit in de geformuleerde communicatie-inspanningen:
de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt de eerste gemeente in Nederland
die communicatie werkelijk langdurig, veelvuldig en veelvormig wil
inzetten als een echt beleidsinstrument om het fietsgebruik te stimuleren! De meest innovatieve elementen daarin zijn:
-	een permanente fietspromotiecampagne;
-	een grote diversiteit aan fietsacties;
-	een uitvoerige fietswebsite;
-	de gratis verspreiding van een fietskaart onder alle inwoners van de
stad;
-	de inzet van FIETSSCOUTS.
Tenslotte mag geconcludeerd worden dat het uitwerkingsplan Lekker
Fietsen in zijn geheel zeker als innovatief kan worden bestempeld en
kan concurreren met de bestaande fietsplannen van andere steden in
Nederland. Het is niet alleen een ambitieus plan maar ook een zeer
integraal plan in de zin van:
-	evenwichtige aandacht voor voorzieningen voor zowel de rijdende
als de stilstaande fiets en ook voor stimulering van fietsgebruik door
de inzet van communicatie als beleidsinstrument;
-	een duidelijke link met het beleid voor het autoverkeerverkeer.
Maatregelen en acties:
1.	Het toepassen van wachttijdvoorspellers voor fietsers bij ver
keerslichten.
2.	Samen met Essent werken aan een gemeentebreed netwerk van
oplaadpunten voor elektrische fietsen in ’s-Hertogenbosch.
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Maatregelen en acties

9

Hoofdfietsnetwerk
Als harde randvoorwaarde voor het behalen van de fietsambitie van de
Koersnota geldt dat het doorgaand verkeer op de binnenstadsring en op de
routes door het centrum van Rosmalen teruggedrongen moet worden.
1.	Realisatie van een aantal ongelijkvloerse kruisingen tussen de
sternetroutes en doorstroomassen of andere drukke autoroutes:
a.	In de eerste plaats en noodzakelijk: de ongelijkvloerse kruising
Graafseweg/Grobbendoncklaan/Lagelandstraat. De hoogste
conflicterende intensiteiten hier! Essentieel om fietsverkeer in dit
gebied enig eigen domein te geven. Deze maatregel is overigens
al opgenomen in de Koersnota [LIT 10].
b.	Eveneens noodzakelijk: de ongelijkvloerse kruising Pettelaarseweg/
Gestelseweg. Dit betreft enerzijds een sternetroute voor de fiets en
anderzijds een doorstroomas auto.
c.	Gewenst: de ongelijkvloerse kruising Zandzuigerstraat-Bruistensingel. Hiervoor wordt een ontwerp gemaakt waarbij als uitgangspunt moet dienen dat het fietsverkeer ongelijkvloers moet worden
afgewikkeld. Dit voornamelijk vanuit het toekomstige gebruik van
dit kruispunt wat betreft auto- en fietsverkeer. Een ongelijkvloerse
oplossing levert zowel voor het fietsverkeer als voor het autoverkeer
een forse verbetering op van de doorstroming en verkeersveiligheid.
d.	Ook gewenst: kruising Rietveldenweg/Zandzuigerstraat voor
fietsers ongelijkvloers. Wellicht enigszins meeliftend in een toch
al benodigde reconstructie.
2.	Op routeniveau heeft met name de realisatie van de sternetroute
’s-Hertogenbosch-Rosmalen de prioriteit, welke de binnenstad verbindt met Avenue2 en Rosmalen. Deze route is eveneens
onderdeel van het tracé F59 (fietssnelweg ’s-Hertogenbosch-Oss).
3.	Daarnaast is op routeniveau de nieuwe autoluwe noord-zuid
route door de oostkant van ’s-Hertogenbosch van belang, met
enkele omvangrijke maatregelen:
A)	Zo mogelijk ongelijkvloerse kruising met Bruistensingel (Harendonkweg).
B)	Doorbraak in De Herven richting spoor.
C)	Fietstunnel onder spoorlijn door.
D)	Brug over Zuid-Willemsvaart.
4.	Nieuwe meer autoluwe en minder parallelle fietsroutes aan de
zuidkant van Rosmalen:
a.	Een route langs Sasseltberg/Sportlaan.
b.	Een route Rooseveltlaan/Sportlaan.
	Tevens een nieuwe route tussen De Groote Wielen en het centrum
van Rosmalen.
5.	Zorgen voor goede fietsoplossingen bij de grotere projecten:
Randweg Vught/’s-Hertogenbosch; Stadionlaan/Avenue2; wegen
structuur Empel/Groote Wielen i.r.t. Zuid-Willemsvaart; Parallelweg.
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Hierbij moet gekeken worden naar het (financieel) meeliften om
goede fietsoplossingen te creëren.
6.	Het verzilveren van de ruimte die ontstaat voor het fietsverkeer in
woonwijken als gevolg van de bundeling van het autoverkeer op
doorstroomassen. De knelpunten aangedragen door de Wijkraden
dienen hiervoor als basis.
7.	Monitoring van het fietsgebruik op de sternetroutes en overige
hoofdfietsroutes.
8.	Verdere analyse van het hoofdfietsnetwerk (kruispunten en wegvakken)
op basis van de kwaliteitseisen.
Recreatieve fietsroutes
1.	Overleg met omliggende wegbeheerders over het recreatief netwerk
en ontbrekende schakels.
2.	Analyse eigen routedelen op ontbrekende schakels en wenselijke
verbeteringen.
3.	Realisering ontbrekende schakels en verbeteringen.
Fietsroutes IN en DOOR de binnenstad: binnenstadsroutes
1.	Bovenstaand fietsnetwerk in de binnenstad vaststellen en de functionaliteit als fietsroute waarborgen bij verdere ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad.
Fietsparkeernormen
1.	Vastleggen fietsparkeernormen in de te actualiseren gemeentelijke
Nota Parkeernormen.
2.	Handhaving van de fietsparkeernormen bij alle vergunningverlening
door de gemeente.
Fietsparkeren in oude woonbuurten
1.	Openen website met informatie over fietstrommels met mogelijkheid interesse kenbaar te maken.
2.	Bij voldoende interesse informatie actiever verspreiden en procedures uitwerken.
3.	Bij 5 aanmeldingen binnen 100 meter een fietstrommel plaatsen,
indien dit past in de openbare ruimte.
Fietsparkeren bij stations en transferia
1.	Uitbreiden van fietsenstallingen op de stations Oost en Rosmalen.
2.	Stimuleren dat op de stations Oost en Rosmalen ook OV-fietsen
worden aangeboden als natransport voor treinreizigers.
3.	Uitbreiding van het aantal gemeentelijke leenfietsen en zorgen
voor meer stallingruimte voor de fietsen bij transferia. De omvang
bepalen via de systematiek beschreven in paragraaf 4.2.
Fietsparkeren bij winkelcentra en andere bestemmingen
1.	Fietsparkeur invoeren als kwaliteitseis bij alle nieuwe rekken die
door de gemeente geplaatst worden.
2.	Uitbreiden van de onbewaakte fietsparkeercapaciteit bij diverse
bestemmingen als bijvoorbeeld winkelcentra, scholen en sportparken. De omvang bepalen via de systematiek beschreven in
paragraaf 4.2.
3.	Realisatie van Lock ’n Go bij winkelcentra Helftheuvel, Rompert,
Maaspoort en Rosmalen in 2009.
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Fietsparkeren in de binnenstad
1.	Vergroten van de onbewaakte fietsparkeercapaciteit. De omvang
bepalen via de systematiek beschreven in paragraaf 4.2.
2.	Realiseren van de nieuwe bewaakte fietsenstallingen Wolvenhoek
(uitbreiding), Kerkstraat en GZG. De exploitatiekosten voor de fietsenstalling Kerkstraat worden meegenomen in de voorjaarsnota
2010-2013.
3.	Onderzoek van de kosten en baten voor een nieuwe bewaakte stalling
in de noordwest hoek van de binnenstad.
4.	Invoeren van gratis bewaakt stallen in gemeentelijke fietsenstallingen. Deze beslissing wordt meegenomen in de voorjaarsnota
2010-2013. Indien hiertoe wordt besloten, wordt overleg gestart
met beheerders van andere fietsenstallingen om deze eveneens
gratis te maken.
Promotie van fietsgebruik
1.	Uitwerken permanente fietspromotiecampagne Lekker Fietsen als
beleidsinstrument.
2.	Ontwikkelen en produceren pakket basismiddelen Lekker Fietsen:
beeldmerk. posters/banners/vlaggen, briefkaarten, bierviltjes, place
mats, leaflets e.d.
3.	Jaarlijks vaststellen van de fietspromotie-acties, waarbij rekening
gehouden wordt met:
A)	Fietspromotie-acties bij gereed komen infrastructurele maatregelen (een sterk verbeterde fietsroute, een nieuwe fietsenstalling e.d.)
B)	Fietspromotie-acties van andere organisaties en daarop aanhaken
vanuit fietspromotie.
C)	Fietspromotie-acties van de Gemeente op andere beleidsterreinen (in het kader van milieu, bewegen, gezondheid e.d.) en
daarop aanhaken vanuit fietspromotie.
4.	Uitvoeren van de fietspromotie-acties Belgerinkel naar de Winkel,
Sam de Verkeersslang en Fietsen scoort / Trappers / Fiets het
Verschil in de komende drie opeenvolgende jaren.
Informatie over fietsvoorzieningen
1.	Verder ontwikkelen en produceren fietskaart.
2.	Gratis huis-aan-huis verspreiden fietskaart en uitgifte van fietskaart
aan nieuwe inwoners.
3.	Stimuleren en ondersteunen initiatieven marktpartijen voor toeristische fietsroutebeschrijvingen.
4.	Verder uitwerken en realiseren fietsbewegwijzering op het hoofdfietsnetwerk.
5.	Verder uitwerken en realiseren fietswebsite ‘s-Hertogenbosch.
Participatie in en voorlichting over fietsbeleid
1.	Jaarlijks overleg met de Wijkraden over fietsvoorzieningen in de wijk.
2.	Jaarlijks overleg met Fietsersbond continueren.
3.	Stimuleren aanstellen fietsscouts door Fietsersbond in wijken
4.	Voorlichting geven over het fietsbeleid via de website, eigen voorlichtingskanalen, free publicity en aanwezigheid bij specifieke aangelegenheden.
Innovatie in fietsbeleid
1.	Het toepassen van wachttijdvoorspellers voor fietsers bij verkeerslichten.
2.	Samen met Essent werken aan een gemeentebreed netwerk van
oplaadpunten voor elektrische fietsen in ’s-Hertogenbosch.
Lekker Fietsen!
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Beschikbare financiële middelen

10

Na vaststelling van dit rapport worden de exact te nemen fietsmaatregelen verder uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van de acties en maatregelen die zijn opgenomen. Voor de uitvoering van de verschillende
fietsmaatregelen is voor de periode 2009 tot en met 2012 jaarlijks een
bedrag opgenomen in de (meerjaren-)begroting (programma Bereikbare Stad) van € 3.000.000. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat we
jaarlijks een provinciale- en/of rijkssubsidie krijgen van in totaal minimaal
€ 920.000,-. Voor de periode vanaf 2013 wordt jaarlijks een bedrag van
€ 1.500.000,- opgenomen in de (meerjaren-)begroting. Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat we jaarlijks een provinciale- en/of rijkssubsidie
krijgen van in totaal minimaal € 460.000,-.
Specifiek voor de realisatie van de fietsenstallingen Wolvenhoek en Kerkstraat is, eveneens in de begroting binnen het programma Bereikbare
Stad, in totaal een investeringsbedrag opgenomen van € 2.400.000,-.
Hierbij is rekening gehouden met een subsidie van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat van € 1.200.000,-.
De benodigde exploitatiemiddelen voor het gratis maken van de gemeentelijke bewaakte fietsenstallingen en het beheer van de nieuwe stallingen
zijn nog niet voorzien. Voorgesteld zal worden deze mee te nemen in de
integrale afweging van de op te stellen (meerjaren-)begroting 2010.
De investeringen voortvloeiend uit de Koersnota waaronder de ongelijkvloerse kruisingen, alsmede de investeringen in de herontwikkeling GZG
zijn nog niet voorzien. Voorgesteld zal worden deze op te nemen op het
structuurfonds en deze mee te nemen in de integrale afweging van de
op te stellen (meerjaren-)begroting 2010.
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Bijlage 1: Intensiteiten fietsroutes
In Onderstaande tabel zijn per route de waargenomen intensiteiten
opgenomen. De nummers corresponderen met de kaart van het huidige
fietsnetwerk in paragraaf 2.1.
intensiteiten fietsverkeer (7-19 uur)
tot 1000

sternet

(overige)
radiale
routes

wijkverbindende
routes

overige
drukkere
routes
(niet in
fietsnet)

1000 tot 2000

2000 tot 3000

3000 tot 4000

boven 4000

v.Berckelstraat/Diepenstraat
1.
Rompertsebaan/Klokkenlaan
HinthamerstraatA59 tot Maaspoortweg
Maaspoort
Maaspoortweg/Empelsedijk
Bruistensingel-zuidwest
2. BruistensingelBruistensingel-oost
Grote Wielen
Blauwe Sluisweg/GroteWielen
Stadionlaan
3. AartshertogenlaanTivoliweg
Rosmalen
Rosmalen
Binnenstad
4. VerwersstraatPettelaarsweg
Pettelaarspark
Pettelaarspark
Vughterstraat
5. VughterstraatVught
Vughterweg
C. Huygensweg
6. VisstraatKruiskamp
Kooikersweg
7. Stevinweg-Engelen
Citadellaan/Orthen
8. CitadellaanHambakenweg/Maaspoortweg
Maaspoort west
Larenweg
9. Treurenburg-Hedel
Geerke/Godschalxstraat
10. A59-Empel
Fluitenkruid e.v.
11. Empelseweg-Rosmalen oost
12. Graafsebaan/ Molenstraat
Oude Baan
Oude Baan
Graafseweg/Hintham
13. HinthamerGraafsebaan-west
einde-Graafsebaan
Graafsebaan-oost
14. Rijnstraat
15. Zuid-Willems- Zuid-Willemsvaart
vaart oost
Maastrichtseweg
16. Gestelseweg (zuid)/Bossche Baan
17. Vughterpoort/Kanaalweg
18. Vlijmenseweg
Rodenborchweg
Molenstraat/Schoolstraat
Deken Van Roestellaan
Maaspoortweg
Harendonkweg
Balkweg/Aziëlaan/Grote Elst
Grobbendocklaan/Lagelandstraat
Gestelseweg (noord)
Parklaan/Zuidwal/Hekellaan
Koningsweg/Diezebrug
Onderwijsboulevard (Sportlaan)
Aartshertogenlaan (west)
Helftheuvelweg
Zandzuigerstraat
St. Teunislaan
Van Broeckhovenlaan/Heijmanslaan
Geulweg/dr Poelsstraat
Empelsedijk
Zevenhontseweg
Adelheidstraat
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De conclusies op basis van de intensiteiten opgenomen in bovenstaande
tabel zijn hieronder weergegevens. De nummers verwijzen naar de kaart
van het huidige fietsnetwerk in paragraaf 2.1.
1.	Sternetroute 1, van de Maaspoort naar de binnenstad, springt er
qua gebruik ver bovenuit. Op deze route zijn vele malen en over
langere trajectdelen hoge intensiteiten geteld. Bij de tunnel onder de
A59 (verlengde van de Klokkenlaan) al meer dan 3.000 fietsers per
etmaal, op de Rompertsebaan meer dan 5.000, nabij de binnenstad
(Van Berckelstraat en Van Kasterenbrug) liefst 7.000! Op deze route
zijn de afgelopen jaren veel fietsprojecten gerealiseerd. Tevens loopt
deze route langs veel belangrijke fietsaantrekkende voorzieningen,
zoals scholen en woonwijken. Opvallend is ook dat deze route in
het geheel niet samenvalt met een drukke autoroute. Hieruit valt op
te maken dat het ontvlechten van auto- en fietsroutes een positief
effect heeft op het fietsgebruik. De sternetroutes 4 (naar Pettelaarspark), 5 (richting Vught) en 6 (Chr. Huygensweg/Kooikersweg door
Kruiskamp) laten ook intensiteiten van ruim 2.000 fietsers zien en
verdienen zeker ook het etiket hoofdfietsroutes. Voor de sternetroutes 2 (Bruistensingel naar Groote Wielen) en 3 (Stadionlaan naar
Rosmalen) geldt dat niet of bijna niet. Deze routes zijn (nog) niet
volledig voorzien van fietsvoorzieningen en vallen veelal samen met
drukke autoroutes. Tevens zijn er richting het oosten vele fietsroutes
en bestaat er tussen de fietsroutes weinig hiërarchie.
2.	Een deel van de ‘overige radiale routes’ (groen op het kaartbeeld
in paragraaf 2.1) heeft intensiteiten die hoger liggen dan die van
de sternetroutes 2 en 3. Zeker route 13 (Graafsebaan) en route 14
(Rijnstraat). Ook ruimtelijk gezien is op een kaartbeeld duidelijk dat
in die oostelijke richting het sternetwerk routes mist. Naast deze
twee routes zou, vanwege de intensiteiten, ook de radiale route
8 (de westelijke route naar Maaspoort) bij het hoofdfietsnetwerk
gerekend kunnen worden. In ieder geval de trajectdelen tot het
begin van de Larenweg.
3.	De wijkverbindende routes (blauw op het kaartbeeld in paragraaf
2.1) blijken in de dagelijkse realiteit gemiddeld net zo druk dan de
(groene) ‘overige radiale routes’. In die zin maken de intensiteitcijfers het terecht dat deze twee routeniveaus worden samengevoegd
tot één niveau.
4.	Tot slot geven de telcijfers nog enkele routes te zien die helemaal
niet in het fietsnetwerk zijn opgenomen, maar bovengemiddeld
veel fietsverkeer kennen. De St. Teunislaan zou qua intensiteiten
(> 2.000) zelfs in het hoofdfietsnetwerk passen. De Adelheidstraat (rond 2.000 fietsers) is opvallend druk en laat zien dat route 9
over Treurenburg richting Hedel aan de zuidkant beter gezien kan
worden als een route via de Adelheidstraat, dan via Orthenseweg/
Hambakenweg.
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Bijlage 2: Knelpunten voor fietsroutes in een
doorstroomassenmodel
Onderstaande tabellen geven per fietsroute een globaal beeld van de
mate waarin de route vervlecht is, in contact komt (parallel of kruisend),
met de onderscheiden autoroutes en de mate waarin dat een probleem
is voor de fietsers (vanwege snelheid en veiligheid).De nummers in de
tabellen verwijzen naar de kaart van het huidige fietsnetwerk in paragraaf
2.1.
De conclusies op basis van onderstaande tabellen zijn:
1.	Juist bij de drukste fietsroutes is de ontvlechting gelukkig nu al
aanzienlijk. Dat is geen toeval. De perfecte fietsroute die niet aan
doorstroomassen gekoppeld is, maar vrij en centraal door woonwijken loopt, trekt fietsers! De kenmerken van route 1 (Rompertsebaan e.v.) en 6 (door Kruiskamp) kunnen ook zeker voor
‘s-Hertogenbosch voorbeeld zijn voor andere wijken en routes:
langdurig over een autovrij of autoluw tracé dwars/centraal door
woonwijken, met op de meeste plaatsen voorrang voor fietsverkeer
of ongelijkvloerse kruisingen.
2.	Het aantal ongelijkvloerse kruisingen tussen doorstroomassen en
hoofdfietsroutes in ’s-Hertogenbosch is nu nog gering. Deze zijn
op deze locaties echter wel noodzakelijk om de doorstroming en
verkeersveiligheid voor het fietsverkeer te garanderen. Ook zonder
een nieuw concept van doorstroomassen zou er op dit moment een
duidelijke opgave geformuleerd zijn op dit punt. Het aantal gelijkvloerse kruisingen van doorstroomassen en hoofdfietsroutes op
basis van het fietsnetwerk in het Fietsplan in uitvoering is aanzienlijk. Daar zijn oplossingen voor nodig. Deze oplossingen bestaan uit
het verder ontvlechten van hoofdroutes voor auto- en fietsverkeer
en het realiseren van nieuwe ongelijkvloerse kruisingen.
3.	Gelijkvloerse kruisingen tussen overige drukke wegen en hoofdfietsroutes zijn er ook veel. Ook dat kan als probleem worden
geformuleerd. Het zijn kruisingen waarop fietsers op dit moment
geen voorrang hebben en die dus vertragingen en onveiligheid
opleveren. Voor deze gelijkvloerse kruisingen bestaat nu de kans
om de situatie voor de fietser te verbeteren. Immers, vanuit het
doorstroomassenmodel is geformuleerd dat in de contramal het
fietsverkeer meer ruimte moet krijgen. Hierdoor ontstaat dus een
grote kans voor het fietsverkeer.
4.	Ook zijn er nogal wat sternetroutes die voor een groot deel parallel
lopen met doorstroomassen voor autoverkeer. In hoeverre dat als
probleem moet worden gezien, is niet direct duidelijk. Aan de ene
kant is het per definitie niet de prettigste fietsomgeving (geluid,
stank, uitstoot). Aan de andere kant zijn verkeeraders vaak de oude
meest radiale, meest directe routes. Daardoor kan er misschien
juist geprofiteerd worden van en meegelift worden met de voorrang
die de doorstroomas krijgt. De praktijk kent daar ook nu al voorbeelden van in ‘s-Hertogenbosch. Zie bijvoorbeeld de Pettelaarseweg. Aardig tot goed fietsen op de rustige parallelwegen;
weinig verkeerslichten. Dan is een parallelle route met een drukke
autoroute niet echt een probleem. Vanuit de uitgangspunten kan
gesteld worden dat gestreefd moet worden naar niet-parallelle
hoofdroutes voor auto en fiets voor zover de sociale veiligheid dit
toelaat. Waar het niet anders kan, moet de fiets op eigen infrastructuur of op een parallelweg afgewikkeld worden.
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Rosmalen: ontvlechting
Hoofdfietsroute
Blauwe Sluisweg/Hooghemaal
12. Graafsebaan/ Oude Baan
Berlicumseweg/Molenstraat
Deken Van Roestellaan
11. Empelseweg-Rosmalen oost
Avenue2-Tuinstraat-Dorpsstraat

Mate van probleem
zeer groot
zeer groot
groot
groot
beperkt
beperkt

Oostzone ‘s-Hertogenbosch (Graafsepoort e.o.): ontvlechting
Hoofdfietsroute
2. Bruistensingel tot A2; Grobbendocklaan
en Langelandstraat erbij)
16. Gestelseweg (zuid)/Bossche Baan
15. Zuid-Willemsvaart oost/Maastrichtseweg
3. Aartshertogenlaan-Stadionlaan
Maaspoortweg/Harendonkweg/BalkwegGrote Elst
13. Hinthamereinde-Graafsebaan
Rijnstraat, Poelsstraat, Broeckhovenlaan

Mate van probleem
zeer groot
zeer groot
zeer groot
groot
groot
middel
middel

Overige problemen voor fietsverkeer
Hoofdfietsroute
9. Adelheidstraat-Treurenburg-Hedel
Helftheuvelweg/Zandzuigerstraat
18. Vlijmenseweg/Weidonklaan
Koningsweg/Diezebrug en Citadellaan;
vervolg Orthense/Hambakenweg
4. Verwersstraat-Pettelaarseweg
7. Onderwijsboulevard-StevinwegEngelen
Van Solmsweg/Maasoeverpad
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Mate van probleem
zeer groot
zeer groot
groot
groot
groot
groot
groot
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Bijlage 3: Knelpunten aangedragen door wijkraden
Binnenstad
Fietsnet:
1.	Er zijn geen (aangewezen) fietsroutes langs het voetgangersgebied;
binnenkort mag je echter gewoon door het voetgangersgebied heen
fietsen, maar op drukke winkeltijden lukt dat niet en zouden routes
eromheen mooi zijn; vooral route Hinhamerstraat richting station is
problematisch.
2.	Lange wachttijden op kruispunt centrumzijde Diezebrug.
Fietsparkeren:
3.	Veel meer fietsparkeervoorzieningen rond en in voetgangersgebied.
4.	Geplande stalling bij Wolvenhoek is te ver van voetgangersgebied.
5.	Minderbroedersstraatje en parallelle zijstraatjes staan vol met
fietsen.
Autonet:
6.	Idee: ring rond binnenstad: 1 rijbaan eenrichtingsverkeer voor
auto’s tegen de klok in (aan buitenkant) en 1 rijbaan voor bus met
klok mee aan binnenkant (uitstappen aan centrumzijde).
Verkeersveiligheid:
7.	Kruispunt Wilhelminaplein is onveilig.
8.	Kruispunt bij brug over Zuid-Willemsvaart bij Kardinaal van Rossumplein is onveilig.
9.	Fietsers fietsen tegen het verkeer in op Verwerstraat en Oude
Dieze.
10.	Onoverzichtelijk situatie voor fietsers voor NS-station.
Boschveld
Verkeersveiligheid:
1.	Er wordt veel te hard gereden op Oude Vlijmense / Oude Engelenseweg; er ontbreken vrijliggende fietspaden.
2.	Lastige oversteken voor fietsers aan weerszijden Stationstunnel:
veel fietsers rijden op fietspad aan verkeerde zijde van de Stationsweg.
3.	Verbeteren oversteek over Stevinweg vanuit ’s-Gravenzandestraat.
4.	Ontbreken vrijliggend fietspad aan spoorzijde Onderwijsboulevard.
Fietsnet:
5.	In verlengde Boschdijkstraat moet een brug/tunnel over spoor
komen vanuit nieuwe woonwijk naar noordelijk deel binnenstad.
6.	Als Parallelweg doorstroomas wordt: vrijliggende fietspaden en
fietsbrug over Christiaan Huygensweg.
7.	Ontbreken logische fietsroute door de wijk van Rietveldenweg naar
Stevinweg.
8.	Onlogische routering fietsers aan centrumzijde Stationstunnel;
fietsers moeten enkele keren autoverkeer kruisen; geen situatie
passend bij hoofdfietsroute.
9.	Lange wachttijden voor fietsers op kruispunten DiezekadeVeemarktweg en bij Diezebrug.
Fietsparkeren:
10.	Tekort aan stallingsplaatsen bij Boschveldzijde station.
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Empel en Meerwijk
Verkeersveiligheid:
1.	Komende van Rosmalen houdt fietspad plotseling op ter plaatse
van het Cultureel Centrum D’n As op de Proodijstraat.
2.	Komende van kerkdorp Gewande richting Rosmalen op de Blauwe
Sluisweg houdt fietpad plotseling op bij afbuiging naar Empel.
3.	Fietsroute vanaf rotonde / verlengde Burg. Godschalkstraat richting
Geerke, incl. tunneltje onder A59, is toe aan herstel.
4.	Het fiets/wandelpad tussen Meerwijkweg en Empelsedijk is in
slechte staat en onverlicht.
Fietsnet:
5.	Wens aanleg recreatieve fietsroute langs Maas van Treurenburg
naar Gewande.
6.	Bij verlegging Zuid-Willemsvaart: nieuwe fietsroute vanaf fase 3
richting A2 om Rosmalenseplas richting Bruystensingel.
Engelen
Verkeersveiligheid
1.	Kruispunt Leunweg - De Bellaard is onveilig voor overstekende
schoolkinderen (er is een Jenaplan-school in Slot Haverlei die nogal
wat fietsende kinderen uit Engelen trekt).
2.	Rotonde Kraanvogellaan - De Haverlij (nu net buiten de bebouwde
kom gelegen, maar zou net zo goed er net binnen kunnen liggen) is
onveilig omdat fietsers voorrang moeten verlenen aan autoverkeer,
terwijl dat op andere rotondes op de route naar de stad niet moet.
3.	Verkeersregeling bij kruispunt De Haverlij - Afritten A59 is erg
fietsonvriendelijk, waardoor er veel door rood wordt gereden, en
onveilig omdat automobilisten de afrit als sluiproute gebruiken en
dus rechtdoor rijden terwijl dan ook de kruisende fietsers aan de
overzijde groen hebben.
4.	Fietspad langs Rietveldenweg is onveilig vanwege autoverkeer uit
zijwegen.
5.	Onveilige situatie op Graaf van Solmsweg ter hoogte van industrieterrein (met vuilnisstortplaats) vanwege geparkeerde en in/uitstekende vrachtwagens.
6.	Kruispunt De Bellaard - De Haverlij onveilig voor overstekende
fietsers vanwege hardrijdend autoverkeer.
7.	Kruispunt De Haverlij - De Vutter idem (de Haverlij is daar ook nog
vierbaans).
Fietsnet:
8.	Doortrekken fietspad aan noordzijde A59 tussen de Haverlei en de
Graaf van Solmsweg gewenst.
Fietsparkeren:
9.	Extra fietsenklemmen bij de kerk in Bokhoven: druk bezocht in
bedevaartstijd; veel recreatiefietsers stoppen en rusten er even
Hintham
Verkeersveiligheid:
1.	Kruispunt Grote Elst - Hintham - fietspad De Engstoep: afslaand
fietsverkeer van Hintham naar Grote Elst en overstekend fietsverkeer van Grote Elst naar fietspad De Engstoep heeft geen verkeerslicht en moet op eigen risico tussen autoverkeer door.
2.	Oversteek Stadionlaan vanuit Hintham-Noord naar fietstunnel onder
spoor richting De Herven: gevaarlijke oversteek voor fietsers; onvoldoende signalering.
3.	Oversteek Aartshertogenlaan van Vliertsesteeg naar Jasmijnstraat
v.v.: gevaarlijke oversteek.
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4.	Brug over De Aa voor fietsers en voetgangers van Hintham-Zuid
richting Oosterplas: veel te slingerend omhoog en naar beneden;
en te smal.
Autonet:
5.	Wens om Hintham te knippen en verkeer bovenlangs te leiden via
Grote Elst en Stadionlaan (route zonder woningen).
Muntel-Vliert
Verkeersveiligheid:
1.	Na herinrichting zijn diverse straten te smal: fietsers worden van de
weg gedrukt en gaan dus trottoir op, waar ze hinder geven voor
voetgangers.
2.	Tweerichtingenfietsverkeer op rotondes Rompertpassage en Aartshertogenlaan is zeer onveilig.
3.	Onveilig fietsen door goot midden in Frederik-Hendriklaan, Ophoviuslaan en zijstraten, plus een gevaarlijke richel.
4.	Fietsers op trottoir op brug over Zuid-Willemsvaart.
5.	Oversteek van de Bloemenkamp naar de brug over de ZuidWillemsvaart: onduidelijke eenrichtingsverkeersituatie, auto’s rijden
tegen verkeer in en stellen zich op naast fietsers.
6.	Lange wachttijden voor fietsers bij oversteek Orthenseweg, Aartshertogenlaan, Parallelweg, Orthenseweg.
Fietsparkeren:
7.	Gebrek aan buurtstalling voor bewoners Willem Nassaulaan.
Oost
Verkeersveiligheid:
1.	Op brug Doctor Poelstraat is fietssstrook niet doorgetrokken; ook
ontbreekt aansluiting voor fietsers van/naar school (ze fietsen daar
door groenstrook en dan over trottoir).
2.	Gevaarlijke oversteek op Graafseweg vanaf de Van De Elsenstraat.
3.	Op Rijnstraat wordt veel te hard gereden. Vanaf Geulweg tot Oosterplas ontbreekt vrijliggend fietspad.
4.	Gevaarlijke oversteek van bocht in Geulweg naar Winkelcentrum
overzijde Rijnstraat.
5.	Gevaarlijke oversteek van Ophoviuslaan over Grobbendonklaan
naar Pieter Breughelstraat.
Fietsnet:
6.	Haal asfalt weg van al afgesloten Aartshertogenlaan en maak er
fietspad van en trek groenstrook bij de wijk.
Autonet:
7.	Knip op Doctor Poelstraat-Geulweg is wenselijk omdat dit een
sluiproute vormt voor noord-zuidverkeer dat via LagelandlaanMerwedestraat hoort te rijden.
Rosmalen
Verkeersveiligheid:
1.	Molenstraat: groenstrookje maken tussen (vrijliggend) fietspad en
weg.
2.	Aanleggen vrijliggend fietspad langs de Kruisstraat.
3.	Zorgen voor veilige oversteek Tivoliweg-Tuinstraat over Empelseweg.
4.	Aanleggen vrijliggend fietspad langs Raadhuisstraat.
5.	Zorgen voor veilige oversteek over Laaggemaal naar sportvelden.
6.	Zorgen voor veilige oversteek over Hooggemaal naar Grootte
Wielen.
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Fietsnet:
7.	Extra van autoverkeer gescheiden oost-west fietsroute met beweegbare fietsbrug over Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Elsstraat. (met
veel minder steile hellingen dan langs te verleggen Graafsebaan).
8.	Bij Tivoliweg vrijliggend tweezijdig fietspad aanleggen tussen
Aziëweg en Empelseweg.
9.	Afmaken westelijk deel nieuw fietspad van oost naar west onderlangs spoor met veilige oversteken over Deken van Roestelllaan en
Molenstraat.
Fietsparkeren:
10.	Wellicht een bewaakte stalling voor gecombineerd NS-station +
nieuwe gezondheidscentrum De Hoef + cultureel centrum.
West
Geen reactie ontvangen.
Zuid
Fietsnet:
1.	Lange wachttijden voor fietsers bij oversteken Hekellaan naar
binnenstad vanaf Pettelaarsweg en Jacob van Maerlantstraat.
Fietsparkeren:
2.	Bij Super De Boer meer fietsrekken plaatsen tegen de gevel aan,
zodat het trottoir voor voetgangers weer begaanbaar wordt.
Verkeersveiligheid:
3.	Kruispunt met Pettelaarsweg bij Sint Janslyceum: langere groentijd
nodig voor scholieren bij uitgaan school - ze rijden massal door
rood.
4.	Vanaf Zuiderzandweg tot gemaal verlichting aanbrengen op
fietspad.
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Bijlage 4: Fietsparkeernormen
Werknemers in Bouwbesluit
Voor werknemers staan er sinds 2002/2003 in het Bouwbesluit gedifferentieerde normen voor fietsparkeren bij utilitaire gebouwen:
In of bij een utilitair gebouw moet, opdat fietsen kunnen worden
gestald, een ruimte aanwezig zijn met een vloeroppervlakte van ten
minste
12,5%, bij klasse B1,
5%, bij klasse B2,
2%, bij klasse B3,
0,8%, bij klasse B4,
0,3%, bij klasse B5,
van de gebruiksoppervlakte van het gebouw, met een minimum van
2 m 2.
De vloeroppervlakte moet een breedte hebben van ten minste 0,8
m en een hoogte boven die vloeroppervlakte van ten minste 2,1 m,
en moet, voor zover die ruimte een besloten ruimte is, rechtstreeks
vanaf het aansluitende terrein bereikbaar zijn.
Die klassen B1-B5 slaan dan op verschillende typen bedrijven/instellingen, van ‘sportgebouw’ tot ‘kantoorgebouw en logiegebouw’.
Bij de herziening van het Bouwbesluit worden de eisen anders geformuleerd. De voorlopige Bouwbesluit-formulering:
Een gebruiksfunctie heeft per persoon als nevenfunctie of als buitenruimte de aangegeven vloeroppervlakte aan stallingruimte voor fietsen.
Een stallingruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x
0,8 m en, indien deze overdekt is, een hoogte boven de vloer van ten
minste 2,1 m.
De relatering aan personen in plaats van oppervlak is veel logischer,
handiger, maar weer minder toekomstvast. En de nieuwe verwijzing
naar ‘buitenruimte’ lijkt riskant.
Bewoners in Bouwbesluit
Veilige stallingsruimte voor je eigen fietsen, dat was in Nederland van
oudsher juridisch expliciet geregeld. Dit is een unicum in de wereld. Zo
stond het ook nog in de Leidraad (LIT 12):
“In het Bouwbesluit (artikel 2.50 lid 2) is bepaald dat elke woning moet
beschikken over een afsluitbare bergruimte waarvan de vloeroppervlakte ten minste 6,5 procent van de gebruiksoppervlakte van de woning
bedraagt, met een minimum van 3,5 m2. De breedte moet minimaal 1,5
m zijn en de hoogte 2,1 m.
Deze norm houdt in dat de minimale afmetingen van een berging 1,50 x
2,34 m bedragen. Een woning van 100 m2 dient te beschikken over een
berging van bijvoorbeeld 2,50 x 2,60 m (= 6,5 m2). Uitgaande van de
gemiddelde woningbezetting, kan iedere bewoner dan in elk geval één
fiets in de berging kwijt.”
Vanuit fietsparkeren werd een tijdlang gepoogd deze normen wat hoger
te maken. Omdat nu eenmaal de Nederlanders meer dan 1 fiets hebben.
In dit streven was de enige zinvolle weg een aanpassing van het Bouw-
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besluit zelf. Strengere normen in andere juridische documenten zijn
zinloos. Weer een citaat uit de Leidraad:
“Het Bouwbesluit kan echter niet door gemeentelijke (bouw-)verordeningen overruled worden. Om ruimere bergingen tot stand te brengen,
bestaan er voor een gemeente alleen mogelijkheden wanneer de
gemeente direct betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties
en daarover privaatrechtelijke overeenkomsten worden gesloten met
marktpartijen. In die overeenkomsten zouden ook ruimere maten van
bergingen afgesproken kunnen worden.”
Het ging met het Bouwbesluit na 2001 echter de andere kant op. Niet
hogere normen voor fietsparkeren/berging bij woningen, maar volstrekte
afschaffing van enige norm op dit terrein (2003). In het kader van de
algemene deregulering ook in bouwwetgeving werd dit onderwerp door
VROM vrijgelaten. Ook toen gold dat laatste citaat uit de Leidraad. Als
gemeente kon je daar weinig aan doen. Je kon niet alsnog een verplichting tot bergingen opleggen.
En nu gaat het weer terug. De minister van VROM heeft, na evaluatie,
medio 2008 bekend gemaakt dat de bergingnorm bij woningbouw toch
weer terug komt. Technisch zal het een wat andere formulering worden
dan wat vóór 2003 gold. In ieder geval de percentageregeling lijkt te
verdwijnen (alleen absolute ondergrens 2,4 m x 1,8 m bij hoogte 2,3
m).
Wat het ook precies gaat worden, het komt zeer waarschijnlijk terug
en aan dat wat er geformuleerd gaat worden, hebben ook gemeenten
zich gewoon te houden. Aanvullende regelingen hebben namelijk geen
juridische waarde.
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Bezoekers/klanten solitaire voorzieningen in CROW-Leidraad fietsparkeren
Type voorziening
winkelhoofdwinkelcentrum
centrum

kantoor
onderwijsinstelling

sportcomplex

uitgaansgelegenheid

Eenheid
gebied / niet solitair
100 m2 bvo

groot wijkwinkelcentrum

100 m2 bvo

5 - 10
4-6
5-7

buurtwinkelcentrum
zonder baliefunctie
met baliefunctie
kinderdagverblijf
basisschool
voortgezet onderwijs

100 m2 bvo
100 m2 bvo
per balie
10 kinderen
100 leerlingen
100 leerlingen

6-8
1-3
2-4
1-3
30 - 40
60 - 70

hoger onderwijs

100 studenten

40 - 60

sporthal
sportveld met tribune
sportveld zonder tribune
zwembad
theater

stedelijke discotheek
niet-stedelijke discotheek
stedelijk ziekenhuis
regionaal ziekenhuis
verpleeghuis
recreatiegebied
attractiepark

100 bezoekerscapaciteit
100 bezoekerscapaciteit
wedstrijdveld
100 m2 wateroppervlak
100 bezoekerscapaciteit
grootste zaal
100 bezoekerscapaciteit
grootste zaal
100 bezoekerscapaciteit
grootste zaal
100 bezoekers topdag
100 bezoekers topdag
100 bedden
100 bedden
100 bedden
100 bezoekers topdag
100 bezoekers topdag

kerk, moskee

10 kerk/moskeegangers

5 - 15

museum

100 bezoekers topdag

1-3

concertzaal
bioscoop

zorginstelling
recreatie

sociaalculturele
instelling

Richtlijn

50 - 80
35 - 45
20 - 30
20 - 30
15 - 20
20 - 25

Toelichting
zegt Leidraad
zegt Ontwerpwijzer Fvk
zegt SOAB/Amsterdam
ondergrens bij perifere ligging en
winkelbestand gericht op massaaankopen
ondergrens bij perifere ligging en
sterke OV-concurrentie
ondergrens bij grote ‘bovenwijkse’ functie
ondergrens bij grote regio-functie
en sterke OV-concurrentie
ondergrens bij sterke OVconcurrentie (Leidraad)
diverse steden + Dui.
ondergrens bij perifere ligging

ondergrens bij grote regio-functie
en sterke OV-concurrentie

25 - 35
25 - 30
25 - 35
5 - 15
20 - 40
15 - 30
5 - 15
20 - 40
15 - 30

ondergrens bij sterke OVconcurrentie en perifere ligging
ondergrens bij sterke OVconcurrentie en perifere ligging
ondergrens bij perifere ligging
ondergrens bij sterke OVconcurrentie
ondergrens bij sterke OVconcurrentie

De bovenstaande tabel lijkt uitgebreid en bijna uitputtend. In de praktijk
blijken er echter nog vele malen meer situaties te zijn die niet helemaal
passen in de onderscheiden typen voorzieningen. Plus, de ruime marges
per norm beperken de waarde sterk. De tabel is vooral referentie. Een
startpunt, dat:
• eraan bijdraagt dat het onderwerp op tafel komt en
• de discussie inhoudelijk enig niveau geeft.
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Bijlage 5: Groslijst communicatie-ideeën
Algemene communicatiemiddelen
website
fietskaart
posters
briefkaarten
spandoeken
leaflets
stickers
buttons
petjes
tasjes
nieuwsbrieven
jaarlijks fietsmagazine
sms-jes
Free publicity
fietsambassadeurs
artikelen/columns/interviews
fietser-van-de-week
wekelijkse foto van een bijzondere fietser
prijsvraag
filmpjes op You Tube
Fietspromotieteam
tandems/bakfietsen met Disney-figuren
voor/achterop
rijdend door de stad
waarmee kinderen op de foto gaan
Organisatie events
bij opening fietspad/stalling gratis appel/ijsje
fietspuzzeltocht door de stad
fietsshow op de markt
fiets-naar-de-natuurtocht
fietstheater
gekke, electrische en hippe fietsen uittesten
race fietser tegen auto en/of OV
fietsmarkt (tweedehands en/of nieuw)
fietsforum etc.
Ouderen
fietsvaardigheidstest en -les
Kinderen / basisschool
fietsvlaggetjes met slogan
stickers voor op de fiets
fietstatoo-plaatjes
autoloze schooldag (of week)
fietsdag
rozijnendoosjes met slogan
beloningsactie: Verkeersslang
we-gaan-weer-naar-school campagne
fluo-hesjes met slogan
fiets-tekenwedstrijd
fiets-verhaalwedstrijd
fietsdiploma
fietskeuring
verkeersouders
BVL, Schoolconfetti, Kindlint, Octopus,
Kindkwadrant
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Scholieren / middelbare school
fietscross-wedstrijd
fietsrap-wedstrijd
fiets-fotowedstrijd
fiets-filmpje
verkeersquiz
Moeders / vaders / jonge gezinnen
h-a-h briefkaart met moeder/vaderdag
Allochtonen
fietslessen
project Fietsvriendinnen
Toeristen
knooppuntenkaarten
kaarten diverse fietsroutes
culinaire fietshapjesroute
goed weer garantie systeem
OV-gebruikers
promotie fietsenstalling
Werknemers/gevers
met-de fiets-naar-je-werk dag
kilometerspaaractie
werklunch bedrijfsmanagers
individueel fietsadvies
after-work-bike-party
Winkelbezoekers
Belgerinkel-naar-de-winkel beloningsactie
uitdelen gratis ijsjes/appels aan stallers
gratis gebruik tas op wieltjes of buggy
fietsscan winkelcentrum
fietspomp bij winkelcentrum
bezorgdienst door vrijwilligers
leuke boodschappenmandjes/fietstassen
uitlenen van fietskar
Horecabezoekers
promotie nachtstalling
bierviltjes
placemats
Wijkbewoners
inter-wijken fiets’m-d’r-in toernooi
wijk-fietsmarkt
promotie recreatief fietsen
fietsscout
infopakket voor nieuwe bewoners
de raadscommissie op de fiets de wijk in
Overige acties
fietsverlichtingsactie
fietsdiefstalpreventieactie
Werkbezoek raad aan andere fietsstad
Leuven, Gent, Apeldoorn, Groningen
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