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Samenvatting
Integraal fietsbeleid
Er moet meer gefietst worden in Zaanstad. Dat is de opgave die zich aftekent. Dat is niet alleen goed voor de fietser zelf (meer bewegen), maar ook voor het milieu en de
luchtkwaliteit in Zaanstad en de kwaliteit van de openbare ruimte. Een toename van het fietsgebruik heeft tevens een positief effect op de bereikbaarheid, zowel lokaal als
regionaal. Het stimuleren van fietsen is niet alleen een taak van de gemeente, zo vonden de partijen die geraadpleegd zijn bij de samenstelling van deze Fietsnota (zie
bijlage 2). De gemeente zoekt daarom nadrukkelijk een samenwerking met andere partijen als scholen, de middenstand en natuurlijk de wijkoverlegorganen.
Samenwerking vergroot de slagkracht. Ook is er meer nodig om het fietsen te stimuleren dan het aanleggen van goede fietsvoorzieningen. De Fietsnota gaat daarom in op
onder meer fietseducatie, gedragsbeïnvloeding en fietsvoorlichting. Ook is relevant bovenlokaal beleid beschreven. En om te bezien of de doelstellingen worden gehaald
is structureel onderzoek nodig: halen we de gestelde doelen of niet? Want met de Fietsnota zet Zaanstad in op een ambitieuze doelstelling: in 2015 moet 35% van alle
verplaatsingen in Zaanstad met de fiets plaatsvinden.
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Proces naar de Fietsnota
Deze Fietsnota is tot stand gekomen in overleg en in samenwerking met een groot aantal partijen. Zo zijn zo’n 60 personen gevraagd de CycleScan (een fietsvragenlijst)
in te vullen. Ook hebben een klankbordgroep en drie gebruikersgroepen zich ingespannen om zowel de knelpunten boven tafel te krijgen als bouwstenen aan te dragen
voor een goed fietsbeleid en een breed gevuld ActiePlan Fiets. Daarnaast is er geschouwd, is er op 3 winkellocaties gesproken met onder meer fietsers en zijn hun routes
en knelpunten vastgelegd. Verder is een aantal fiets(parkeer)voorzieningen beoordeeld en is met het Zaanpanel een groot aantal inwoners (bijna 1.200) van Zaanstad
gevraagd naar hun fietsgedrag en -ervaringen.

Actieplan Fiets
Het hart van de Fietsnota is hoofdstuk 4: het ActiePlan Fiets. Het ActiePlan Fiets biedt projecten en maatregelen waarmee het beter fietsen wordt in Zaanstad. Er zijn
projecten en maatregelen opgenomen voor de korte termijn (tot en met 2008) en voor de langere termijn (tot en met 2015). Doel van de korte termijn projecten is om een
krachtige eerste impuls te geven aan het stimuleren van het fietsgebruik, waarmee op een leuke, maar voor de gemeente en de fietser vooral constructieve wijze, zichtbaar
wordt gemaakt dat de gemeente zich met uiteenlopende partijen de komende periode extra inspant om het fietsgebruik te vergroten. Op de korte termijn wordt verder
gewerkt aan een goede basis voor fietsen: het verder uitbouwen en completeren van het primaire netwerk. Daarnaast wordt ingezet op het FietsPlus-netwerk met extra
fietskwaliteit. Naast infrastructuur biedt de Fietsnota ook projecten en maatregelen op het gebied van promotie, voorlichting en educatie. De (potentiële) fietsers van
Zaanstad moeten de komende tijd op vele fronten (en door meer partijen dan alleen de gemeente) op positieve wijze met fietsontwikkelingen geconfronteerd worden en
geprikkeld worden de fiets vaker te gebruiken. Want alleen zo wordt met vereende krachten gewerkt aan het uitvoeren van de Zaanse fietsambities: Zaanstad Fietst Méér!
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Hoofdstuk 1

INLEIDING: WAAROM EEN FIETSNOTA?
1.1 Aanleiding
- Waarom een Fietsnota?
- De hoofddoelen van het op te stellen fietsbeleid

1.2 Het doorlopen beleidsvormingsproces

Fietsnota Zaanstad

1.3 Structuur fietsbeleidsplan en leeswijzer

•

De aanleiding beschrijft de achtergrond waarop de keuze voor een nieuw
fietsbeleid gebaseerd is.

•

In het te doorlopen beleidsvormingsproces worden de stappen uiteengezet
die doorlopen zijn om te komen tot deze Zaanse Fietsnota. Het raadplegen
van de bevolking vormde hierbij een belangrijke bron van informatie.

•

De structuur van de Fietsnota valt uiteen in drie delen: de analyse van de
fietssituatie, het beleidskader (de visie) voor het fietsbeleid en het
ActiePlan Fiets. Deze worden in de leeswijzer verder uiteengezet.
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1.1 Aanleiding
Waarom een Fietsnota?
-

Hoe kan fietsverkeer binnen de gemeente Zaanstad structureel worden bevorderd? Dat is de centrale vraag die
geformuleerd is om het fietsgebruik binnen de gemeente Zaanstad op een hoger niveau te tillen. Doel is om meer
mensen op de fiets te krijgen. Dat kan door (verder) te werken aan een veilig en comfortabel fietsnetwerk en
goede stallingsvoorzieningen. Maar ook door bijvoorbeeld mee te liften met landelijke fietsvoorlichting of
aandacht te besteden aan fietseducatie. Deze Fietsbeleidsnota gaat hierop in.

-

Ook afstemming van lokaal beleid op bovenlokaal beleid is nodig. De vorige (niet vastgestelde) Fietsnota van de
gemeente Zaanstad dateert uit 1997 en is inmiddels achterhaald. Ook is de landelijke Nota Mobiliteit uitgebracht,
heeft de Provincie Noord-Holland een nieuw Provinciaal Verkeer en Vervoerplan uitgebracht in 2003 en
ontwikkelde de Stadsregio Amsterdam in 1999 het ROA-Actieplan Fiets en in 2004 het RVVP. Daarnaast is er
binnen de gemeente sprake van uiteenlopende ontwikkelingen, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als
mobiliteit. Inverdan is hiervan een voorbeeld. De gemeente Zaanstad stelt momenteel het Zaans Verkeer en
Vervoer Plan (ZVVP) op. De Fietsnota is één van de nota’s die hieronder valt. En alhoewel er door de jaren heen
veel voor de fiets is gedaan, vindt de gemeente dat er meer kan en moet gebeuren om het fietsen te stimuleren.
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De hoofddoelen van het Zaanse fietsbeleid zijn:
- Het bevorderen van het fietsgebruik:
⎯ ter verlichting van de autodruk (in centra en verblijfsgebieden);
⎯ ter verbetering van de individuele lichamelijke gezondheid (fietsen: meer bewegen is gezonder);
⎯ ter verbetering van de vitaliteit en economische situatie van Zaanstad (70 fietsers leveren evenveel omzet
als 100 automobilisten);
⎯ ter verbetering van het milieu (vermindering van de belasting van CO2 en roetuitstoot ter verbetering van
de luchtkwaliteit);
⎯ ter versterking van de sociale beleving van en in de openbare ruimte;
- Het versterken van de (verkeers)veiligheid van en voor de fietser.
- Het creëren van een goede basis voor het verkrijgen van subsidies (voor (nog) meer projecten).
- Een effectieve inzet van het budget.
- Het aangeven van acties op korte en lange termijn (ActiePlan Fiets) en het aangeven van gedragen prioriteiten.
De Fietsnota richt zich zijdelings op de brommer, maar vooral op de fiets.
Toelichting op nevenstaande tabel
Het CBS heeft van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners verzameld welk percentage van de bevolking haar verplaatsingen
per fiets maakt. Zaanstad scoort in de tabel in de middenmoot (29e plaats). In vergelijking met soortgelijke gemeenten als
Apeldoorn, Enschede, Haarlem, Almere, Arnhem en Haarlemmermeer had Zaanstad in 1995/1996 een relatief hoog aandeel fiets.
Dat aandeel is het meest gedaald in Zaanstad: van alle verplaatsingen werd in 2000/2001 in Zaanstad nog maar 25,4% van de
verplaatsingen per fiets afgelegd, net iets boven het landelijk gemiddelde. Een hogere ambitie is niet alleen wenselijk (milieu,
gezondheid, leefklimaat), maar ook mogelijk.
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1.2 Het doorlopen beleidsvormingsproces
-

Tijdens het doorlopen beleidsvormingsproces is nadrukkelijk aandacht besteed aan het
betrekken en informeren van relevante bewonersgroepen en inwoners van Zaanstad bij
het plan. Daarnaast zijn lokale belangenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers
van diverse ambtelijke disciplines betrokken. In bijlage 2 vindt u een overzicht.

-

Specifieke onderdelen van het beleidsproces waren:

-

o

Bestudering van landelijk, provinciaal, regionaal maar vooral lokaal
informatie- en beleidsmateriaal.

o

Het afnemen van de CycleScan (een fietsgerichte vragenlijst) onder
belangenvertegenwoordigers en ambtenaren van diverse disciplines.

o

Het afnemen van een fietsenquête onder een burgerpanel (Zaanpanel) van
de gemeente Zaanstad (door de afdeling Onderzoek & Statistiek) om
specifieke informatie in te winnen bij inwoners van Zaanstad oftewel
huidige en potentiële fietsers.

o

Gesprekken met ambtenaren van de begeleidingscommissie.

o

Twee bijeenkomsten van een klankbordgroep, bestaande uit lokale
belangenvertegenwoordigers en ambtenaren van diverse gemeentelijke
disciplines.

o

Drie gebruikersbijeenkomsten bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van
wijkoverlegorganen Noord, Midden en Zuid-Oost, de Fietsersbond en de
wijkmanagers.

Deze onderdelen vormden de input voor de Fietsnota.

6

Het spinnenweb geeft een globaal beeld van sterke en zwakke punten
van een gemeente. Hoe meer de scores op de uiteinden van de
verschillende poten liggen, hoe beter. Zaanstad scoort bovengemiddeld
op verkeersveiligheid, fietsgebruik en concurrentiepositie. Onder het
gemiddelde scoort Zaanstad vooral op aantrekkelijkheid, comfort van
het wegdek en stedelijke dichtheid.
De scores voor Zaanstad zijn gemeten in 2001. De gemiddelden van de
middelgrote steden zijn uit oktober 2006.

Bron: Fietsersbond, ‘Eindrapport Fietsbalans Zaandam’,
2001, Utrecht; www.fietserbond.nl
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1.3 Structuur fietsbeleidsplan en leeswijzer
-

-

-

Dit fietsbeleidsplan bestaat uit een beleidsnota (hoofdstukken 1
tot en met 3) en het ActiePlan Fiets (hoofdstuk 4). In het
beleidsdeel is het toekomstige fietsbeleid van de gemeente
Zaanstad uiteengezet. De literatuurstudie bevat een uitgebreide
beschrijving van de resultaten van het uitgevoerde subjectieve en
objectieve onderzoek. Een samenvatting van deze inventarisatie
is opgenomen in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk
Fietsnota
1. Inleiding
2. Analyse fietssituatie
2006
3. Beleidskader en visie
fietsbeleid

Het ActiePlan Fiets bestaat uit aantal concrete projectvoorstellen
voor de korte termijn (t/m 2008). Daarnaast is een overzicht van
projecten opgenomen voor de lange termijn (t/m 2015).
Dit beleidsplan omvat de onderdelen zoals aangegeven in de
rechter tabel.
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4. ActiePlan Fiets

Inhoud

Bevat de belangrijkste bevindingen uit de analyse.
Omvat de kaders van het beleidsproces de komende
tien jaar en geeft inhoudelijke invulling aan de
aandachtsgebieden voor het beleidsprogramma.
Geeft landelijke, provinciale en regionale kaders en
bevat de doelstelling, taakstellingen en de
uitgangspunten voor het Zaanse Fietsbeleid 20072015.
Hierin staan concrete projectvoorstellen en
maatregelen voor de fiets die op de korte termijn (tot
en met 2008) uitgevoerd worden om het fietsen in
Zaanstad te stimuleren.
Ook voor de (middel)lange termijn wordt de koers
aangegeven.
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INVENTARISATIE
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Om een goed beeld te krijgen van
relevante ontwikkelingen, het
bestaande fietsnetwerk, de
fietsattractiepunten, knelpunten en van
meningen van gebruikers over het
fietsen in Zaanstad, heeft een
uitgebreide inventarisatie
plaatsgevonden. Deze bestond uit de
nevenstaande onderdelen.
Tijdens de ruimtelijk-functionele
analyse zijn de aanwezige
voorzieningen in beeld gebracht.
Daarnaast zijn de openbare ruimte rond
de fietsroutes, de fietsroutes zelf en
mogelijke ontbrekende schakels
geschouwd en beoordeeld.

2.1 Secundaire analyse
• Een secundaire analyse brengt in beeld tot welke acties en regelgeving de gemeente eerder al heeft
besloten.
2.2 Draadjesmethode
• De draadjesmethode is een indicatief onderzoek waarbij routes, knelpunten en vervoerswijzen in beeld
worden gebracht.
2.3 CycleScan
• De CycleScan is een methode waarmee de kwaliteit van het lokale fietsbeleid (sterkten en zwakten) kan
worden geëvalueerd en verbeterd.
2.4 Burgeronderzoek
• Via het digitale ‘Zaanpanel’ zijn de inwoners van Zaanstad gevraagd naar hun mening over het fietsen in
Zaanstad.
2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
• Door middel van schouwen (het bekijken en beoordelen van fietsroutes en -voorzieningen) én het gebruik
van andere gegevens, zijn verschillende onderzoeksgegevens in kaart gebracht en beoordeeld.
2.6 APK-keuring fietsparkeervoorzieningen
• Een aantal fietsparkeervoorzieningen in Zaanstad is aan de hand van een zogenaamde ‘APK’ gekeurd op
verschillende kwaliteitseisen.
2.7 Klankbordgroep- en gebruikersgroep
• Zowel met de klankbordgroep als de gebruikersgroepen zijn tijdens het proces resultaten besproken, ideeën
uitgewisseld en richtingen aangegeven voor de Fietsnota.
2.8 Conclusie uit de resultaten
• Door de voorgaande gegevens over elkaar te leggen wordt het duidelijk waar zowel zwakke als sterke
punten in het huidige fietsnetwerk aanwezig zijn.
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Fietsen en fietsvoorzieningen in Zaanstad
•

In het verleden heeft de gemeente Zaanstad al heel wat acties ondernomen om de kwaliteit van
fietsen, fietsroutes en fietsvoorzieningen in Zaanstad te verbeteren. Zo is door de jaren heen
aandacht besteed aan fietsinfrastructuur, meer fietsveiligheid, het monitoren van
intensiteiten, het uitvoeren van maatregelen, waar de fiets ook baat bij heeft, en het vrijmaken van
fietsbudgetten voor de uitvoering van maatregelen. De fiets lift mee met allerlei ontwikkelingen,
maar heeft ook een eigen plek in de uitvoering van beleid.

•

De fiets wordt niet langer gezien als een (uitstekend) alternatief voor de auto: de fiets is in
stedelijk gebied gewoon een volwaardig, snel en betrouwbaar vervoermiddel. Ook komt steeds
meer aandacht voor ketenmobiliteit (de relatie fiets-OV), fietsparkerenen en de fiets als
belangrijke component in de ruimtelijke planning en ordening. De Inverdan-planvorming is
hiervan een goed voorbeeld.

•

In verschillende literatuurbronnen is naar voor het fietsverkeer relevante informatie gezocht. Deze
gegevens zijn gebruikt in het bepalen van de uitgangspunten, inventarisatie, visie, beleid en het
ActiePlan Fiets.

•

Een gedetailleerde literatuurstudie is in bijlage 3 opgenomen.
Onderzochte literatuur (o.a.):
— Rapportage Evaluatie Wegcategorisering Verkeersplan Zaanstad, november 2003
— Basisgegevens Verkeer & Vervoer Zaanstad, rapportage 2002 & 2003
— Zaans Verkeer en Vervoer Plan (ZVVP), Visiedeel, feb. 2006
— Meerjarenprogramma: De Zaankanters maken de streek, 11 april 2006
— Standaarddetails (concept versie mei 2006)
— Inverdan, Bestemmingsplan
— Stadsregio Amsterdam, ROA Actieplan Fiets, december 1999
— Fractie GroenLinks, Fractie TEL, Fietsersbond Zaanstad, “Notitie van ad-hoc commissie “Fietsroutes in Zaanstad”
— Reactie van college B&W Zaanstad. “Fietsnota GroenLinks, TEL, Fietsersbond”, Zaanstad, 16 februari 2005
— SGP (Strategisch GroenProject) 'Tussen IJ en Z', Deelplan verbindingen, Voortgangsrapportage, november 2006, SRO
— Grontmij Noordwest i.o.v. gemeente Zaanstad, “Gebiedsplan Buitengebied Zaanstad, concept”, juni 2006
— “Beleids-/Beheersplan Verkeersregelinstallaties Deel I: Beleid, plaatsings-, regel- en ontwerpstrategie”, finaal concept, 11 juli 2006
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Prioritering verkeersregelinstallaties voor fietsers
Als onderdeel van het ZVVP is het beleids-/beheersplan Verkeersregelinstallaties opgesteld. In dit beleidsstuk wordt het beleid geformuleerd voor
toepassing van verkeersregelingen.
In Zaanstad staat op bepaalde routes en kruispunten in de spits de verkeersafwikkeling onder druk. De gevolgen daarvan zijn:
- Verslechtering verkeersafwikkeling;
- Verslechtering doorstroming OV;
- Hinder voor het langzaam verkeer en woon- en leefmilieu; momenteel zijn hier weinig klachten over, maar om te voorkomen
dat deze zullen ontstaan, moet hier op worden vooruitgekeken.
-

-

-

-

Fietsnota Zaanstad

Om deze gevolgen zo veel mogelijk tegen te gaan, is gekozen om alle VRI’s volgens de volgende prioriteitsvolgorde in te richten.
1. Bus;
2. Gemotoriseerd verkeer op hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen A en B);
3. Fietsers op hoofdroute;
4. Gemotoriseerd verkeer op ontsluitingswegen (type C en erftoegangswegen);
5. Overige fietsers en voetgangers.
Aangezien bij een groei van gemotoriseerd verkeer de fietser langer moet wachten, moeten belangrijkere fietsroutes hoger in de prioriteitenlijst
terugkomen (3) dan minder belangrijkere (5).
Momenteel is in Zaanstad nog niet vastgesteld welke routes hoofdroutes zijn (primair fietsnetwerk) en welke onder overig vallen (secundair
fietsnetwerk). Het vaststellen van deze categorieën in de Fietsnota zorgt dus voor een juiste prioritering voor de juiste routes.

De Wachttijdvoorspeller
—

 Op het kruispunt Stationsstraat/Provincialeweg (Zaandam) is een proef gestart met de
‘wachttijdvoorspeller’. Die biedt het fietsverkeer dat over wil steken betere
informatie over de wachttijd.
 Een mogelijk voordeel van de ‘wachttijdvoorspeller’ is dat het door rood rijden beperkt wordt;
doordat de fietser meer inzicht krijgt in de resterende wachttijd.
 Bij positieve ervaringen met de ‘wachttijdvoorspeller’ is een bredere toepassing mogelijk. Deze
zijn vooral gewenst bij VRI’s op het primaire fietsnetwerk.
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2.2 Draadjesmethode (1)
–-

Met behulp van de ‘draadjesmethode’ zijn op 10 oktober 2006 bij drie winkelcentra in de gemeente Zaanstad de verkeersbewegingen van de bezoekers in kaart
gebracht. Het halen van de dagelijkse boodschappen en winkelen (breder dan enkel het halen van boodschappen alleen) zijn belangrijke verkeersmotieven op lokaal
niveau.

–-

Door het spannen van draden op een grote kaart worden de afgelegde routes van zowel voetgangers, fietsers als automobilisten duidelijk. Op deze wijze wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de vervoerswijzekeuze is opgebouwd en waar zich de grootste verkeersstromen voordoen. Daarnaast is er gevraagd naar mogelijke
knelpunten of hinderlijke situaties op hun route en in de directe omgeving van het winkelcentrum.

–

De aangedragen knelpunten zijn opgenomen in de kaart ‘subjectieve beoordeling’ in paragraaf 2.5.

Uit vele verschillende soorten locaties is gekozen deze
onderzoeken te verrichten bij winkelcentra (specifiek Albert
Heijn, HEMA en Vomar). Winkelcentra kennen de gehele dag
een continue stroom bezoekers. Bij supermarkten en
warenhuizen is deze stroom groot. Door met bezoekers
uitgebreid in te gaan op knelpunten in de omgeving (en op de
route) van het winkelcentrum worden lokaal bekende
knelpunten inzichtelijk gemaakt. Vanwege het beperkte
tijdsbestek (en het daaruit voortvloeiende beperkte aantal
locaties en respondenten) mogen de resultaten slechts
beschouwd worden als indicatief.
- Centrum Wormerveer (Albert Heijn)
- Centrum Krommenie (HEMA)
- Centrum Zaandam (Vomar)
Doordat het onderzoek op één specifieke
plaats in het centrum heeft
plaatsgevonden, zijn de resultaten niet
voor het gehele centrum van toepassing.
De resultaten vormen slechts een
indicatie.

auto

Modal-split en routes bezoekers Winkelcentrum
Wormerveer (10 oktober 2006, 13.30-15.30)

fiets
voetganger

(26 respondenten)
23%

42%
auto
fiets
voetganger

35%

ALB
ERT
HEI
JN
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2.2 Draadjesmethode (2)

fiets
voetganger

VO
M
AR
23%

42%

auto
fiets
voetganger
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35%

Modal-split en routes bezoekers
Winkelcentrum Zaandam (10 oktober
2006, 16.15-18.00) (22 respondenten)

Modal-split en routes bezoekers Winkelcentrum
Krommenie (10 oktober 2006, 10.45-12.30) (26
respondenten)

9%

auto
fiets
voetganger

36%

auto

fiets
55%

HE
MA

voetganger

De belangrijkste knelpunten zijn opgenomen in de kaart
‘subjectieve knelpunten’ in paragraaf 2.5.
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2.3 CycleScan (1)
•

Fietsnota Zaanstad

•

SOAB’s CycleScan is een methode waarmee de kwaliteit van het lokale
fietsbeleid kan worden geëvalueerd en verbeterd. De scan analyseert
sterkten en zwakten in het huidige fietsbeleid en geeft concrete
aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen.
De scan wordt uitgevoerd door het betrekken van de politiek
verantwoordelijken, de beleidsuitvoerders en de gebruikers zoals de
Fietsersbond en individuele gebruikers. Gezamenlijk vormen deze personen
‘de klankbordgroep’.

•

De scan werkt met een uitgebreide lijst met stellingen gebaseerd op goede
praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. Respondenten moeten
aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling.

•

De stellingen zijn zodanig opgesteld dat zij een positieve indruk
weerspiegelen over het fietsen in Zaanstad. Hoe meer respondenten het dus
met de stellingen eens zijn, des te positiever worden de verschillende
aspecten belicht.

Statistieken CycleScan
• Er zijn circa 60 vragenlijsten verspreid. Er zijn 49 CycleScans geretourneerd.
• De CycleScan is verspreid onder vertegenwoordigers van de volgende
doelgroepen:
- Gemeente, Stad (Afdelingen RO Milieu, RO V&V, RO Groen en Water, RO
Stedenbouw, EZ/Toerisme)
- Gemeente, Wijken (Afdelingen S&V Verkeer, R&B, Gebiedsmanagement,
Milieu)
- Gemeente, Onderwijs (Verkeerseducatie)
- Gemeente, Wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid
- Gemeente, Leden van de staf Mobiliteit en bereikbaarheid
- Gemeente, Gebiedsmanagement (11 wijkmanagers)
- Fietsersbond Zaanstreek
- Zaandam Vastgoed
- VVN Zaanstreek
- Zaandam Grootwinkelbedrijf
- Politie
- Zaandam Zakelijke Dienstverlening
- Ondernemerskring Zaanstreek
- Stichting Binnenstadsmanagement Zaandam
- Zaandam FOZ (winkeliersverenigingen)
- Zaandam Damcare (horeca)
- Zaandam Ambulante Handel
- DOKA Krommenie (winkeliersvereniging)
- Zaanbocht Wormerveer (winkeliersvereniging)
- Kontakt milieubeheer Zaanstad
- Koepel voortgezet onderwijs
- Koepel basisonderwijs
- Ondernemersverenigingen (via ondernemersvereniging Zaanstreek)
- Jongerenraad Zaanstad

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
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2.3 CycleScan (2)

De CycleScan inhoudelijk…
• De scan richt zich op:
De planning van het fietsbeleid
De eigenlijke acties/uitvoering
De evaluatie van de planning en acties/uitvoering
• De vragenlijst behandelt de volgende negen onderdelen:
Gebruikersbehoeften

•

-

Trekkers
Beleid in nota’s
Middelen en personeel
Infrastructuur, diensten en veiligheid
Communicatie en onderwijs
Doelgroepen en partnerships

Een grote meerderheid (72%) van de

Ondersteunende maatregelen
Effecten en evaluatie

TOP-3 (zeer) eens

ondervraagden is het oneens tot zeer oneens

Fietsnota Zaanstad

met de stellingen.

•

In en om Zaanstad is het prettig recreatief fietsen.

•

Veiligheid (objectief en subjectief): De fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige
weggebruikers.

•

Het is aantrekkelijk om met de fiets naar voorzieningen in de buurt te gaan, zoals buurt- of wijkwinkelcentrum,
sport, verenigingen etc. (zowel de fietsroutes naar het centrum, als de aanwezigheid van voldoende veilige
fietsparkeerplaatsen).

•

3% is het overwegend
zeer eens met de stellingen;

•

11% is het overwegend
eens met de stellingen;

•

14% geeft aan verdeeld
te zijn;

•

34% geeft aan het ermee oneens te zijn;

•

•

38% geeft aan het overwegend
zeer oneens te zijn met de stellingen.

Er worden momenteel voldoende maatregelen voor de fiets genomen en er zijn voldoende middelen (financieel
en personeel) voor beschikbaar.

•

De uitvoering en effecten van het huidig fietsbeleid worden zowel objectief als subjectief voldoende gemeten /
gemonitord.

•

Het gebruik van de fiets en het imago van de fiets worden momenteel in voldoende mate gepromoot,
bijvoorbeeld bij/door evenementen.

TOP-3 (zeer) oneens

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
15

2.3 CycleScan (3)
Stellingen met grootste verschillen tussen doelgroepen
•

Doordat de CycleScan is verspreid onder meerdere
doelgroepen, is het mogelijk overeenkomsten en
verschillen te ontdekken tussen respondenten die vrijwel
dagelijks met het fietsen in een aan dit werkveld
gerelateerd beroep in aanraking komen en overige
respondenten.

Zeer eens Eens Neutraal Oneens
• De politiek heeft een positieve invloed Gerelateerd beroep
op het fietsbeleid en het uitdragen van het
Overig
belang van de fiets(er).

Fietsnota Zaanstad

Totaal

• Directheid: De fietsinfrastructuur biedt
de fietser steeds een zo direct moge- Gerelateerd beroep
lijke route (omrijden blijft tot een mini- Overig
mum beperkt).

Totaal

• Het is aantrekkelijk om met de fiets naar
Gerelateerd beroep
voorzieningen in de buurt te gaan, zoals
buurt-/wijkwinkelcentrum, sport, vereni- Overig
gingen etc. (zowel de fietsroutes naar het Totaal
centrum als de aanwezigheid van voldoende veilige fietsparkeerplaatsen).

Zeer oneens

4%
0%
2%

56%
27%
45%

7%
0%
5%

30%
53%
38%

4%
20%
10%

0%
0%
0%

67%
38%
56%

0%
0%
0%

30%
31%
30%

4%
31%
14%

4%
0%
2%

88%
44%
71%

0%
6%
2%

8%
31%
17%

0%
19%
7%
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2.4 Burgeronderzoek (Zaanpanel) (1)
—

Om in beeld te brengen wat de inwoners van Zaanstad voor mening hebben over het
fietsen in Zaanstad, is de bevolking gevraagd naar haar mening.

—

Het onderzoek is verspreid onder de bevolking door middel van het ‘Zaanpanel’ (het
digitaal burgerpanel van de gemeente Zaanstad); Dit panel bestaat uit een vooraf
aangemelde groep respondenten die regelmatig een vragenlijst voorgelegd krijgt over
uiteenlopende onderwerpen.

60%

De respondenten komen uit alle lagen van de bevolking en uit alle wijken van
Zaanstad. Optimalisatie van de representativiteit vindt voortdurend plaats.

20%

—

Leeftijdsopbouw (van 720 personen uit 1.158 respondenten)
50 %

50 %
34%

40%
30%

9%

7%

10 %
0%

t/ m 2 9

3 0 t/m 4 9

50 t/ m 6 4

6 5+

Gezinsopbouw (van 720 personen uit 1.158 respondenten)
46%

50%

35%

Fietsnota Zaanstad

40%
30%
20%

11%

8%

10 %
0%
Alle e nst a a nd

Ge z i n m e t k n d

P aa r z o nde r

Ande rs

knd

Geslacht (van 737 personen uit 1.158 respondenten)
Statistieken Zaanpanel
—

1.185 respondenten

—

1.120 genoemde pluspunten

—

1.693 genoemde min-/knelpunten

36%

54%
52%
50%
48%
46%
44%

52%

48%

man
(Voor de statistieken rechts is uitgegaan van 1.158 respondenten op
de laatste officiële dag dat de vragenlijst mocht worden ingevuld.
1.185 Is het uiteindelijke aantal respondenten.)

Pluspunten
64%

Min/Knelpunten

v ro uw

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
17

2.4 Burgeronderzoek (Zaanpanel) (2)
—

Van de ondervraagden die wel fietsen (1.111 personen) is gevraagd naar het meest
toepasselijke fietsgebruik.

—

Van de ondervraagden die niet fietsen (62 personen) is gevraagd naar de reden.

Waarom gebruikt u de fiets nooit?
(4% van 1.185 respondenten, 62 personen)
40%

35%

33%

35%
30%
25%

18 %

20%

Hoe vaak gebruiken de ondervraagden de fiets?

15 %

(uit 1.185 personen)

10 %

14 %

5%
0%

60%

heb geen fiets

55%

kan niet fietsen

kan niet meer
fietsen

vind fietsen te
gevaarlijk

50%

Het meest toepasselijke fietsgebruik

Fietsnota Zaanstad

40%

(96% van 1.185 respondenten, 1.111 personen)

29%
30%
20%
7%

10%

4%

4%

0%
vrijwel
we
dagrlijks

wekelijks

eens per
maand

een paar
keer per jaar

nooit

6% 2%
6%

22%

11%

18%

17%
18%

- Boodschappen

22%

- Fietstochtjes

18%

- Bezoek familie, vrienden, sport, café, e.d.

18%

- Bezoek centrum Zaandam

17%

- Werk-/ schoolverkeer

11%

- Van en naar treinstation

6%

- Kinderen brengen naar school of kinderopvang

6%

- Andere doelen

2%

- Niet ingevuld

1%

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
18

2.4 Burgeronderzoek (Zaanpanel) (3)
—

—

—

Fietsnota Zaanstad

—

De inwoners van Zaanstad is gevraagd naar drie pluspunten en drie
minpunten/knelpunten over het fietsen in Zaanstad. Zo komen
zowel positieve als negatieve aspecten over het fietsen in Zaanstad
aan bod.

Min-/knelpunten uit burgeronderzoek
(4% van 1.185 respondenten, 62 personen)

Naast het aangeven van pluspunten en minpunten/knelpunten is de
bevolking ook gevraagd naar mogelijke oplossingen voor de door
hun genoemde problemen.

19%

De categorie ‘overig’ omvat antwoorden die te gering in aantal
zijn om apart te categoriseren.

2%

•

Specifieke locatie / fietspad

40%

•

Stallingsproblemen / station

13%

•

Slechte bestrating / onderhoud e.d.

10%

•

Onoverzichtelijk, onduidelijk,

40%

onveilig, gevaarlijk

7%

•

Tunneltjes/ doorgang/ spoorbomen

5%

•

Verkeerslichten (niet goed afgesteld)

4%

•

Auto's, drukte

2%

•

Overig

19%

4%

De suggesties voor minpunten/knelpunten zijn dermate
uiteenlopend dat er voor gekozen is om alleen een selectie van
de gegeven antwoorden te vermelden. Deze zijn geheel willekeurig
en zijn niet geplaatst in rangvolgorde.

5%
7%
10%

13%

Enkele suggesties voor min-/knelpunten
Pluspunten uit het burgeronderzoek
(uit 1.185 personen)
•

Veel goede (aparte) fietspaden, -routes

28%

•

Specifiek fietspad/route

25%

•

Parkeermogelijkheid

7%

•

Westerwindpad (Fietspad ten westen van
Koog a/d Zaan / Zaandam naar de
Westzanerdijk)

7%

•

Bereikbaarheid

6%

•

Overig

27%

27%

28%

6%
7%
7%

25%

•

Fietsers voorrang geven boven auto's

•

Consequente inrichting van fietspaden

•

Meer fietsparkeerplaatsen in het centrum van Zaandam

•

Verbetering van de bestrating
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Onderdeel van de inventarisatie vormt de ruimtelijk-functionele analyse. Op basis van literatuuronderzoek en naar aanleiding van het schouwen van de fietsvoorzieningen
in Zaanstad zijn verschillende kaarten ontwikkeld waarop verschillende aspecten van het fietsen in Zaanstad in beeld zijn gebracht. De volgende kaarten bieden de
resultaten van de ruimtelijk functionele analyse:
•Regionale fietsroutes, netwerk Stadsregio Amsterdam
•Recreatieve fietsroutes, ANWB-netwerk
•Recreatieve fietsroutes, SGP
•Fietsattractiepunten
•(Brom)Fietsongevallen met toelichting op ongevalsgegevens
•Subjectieve beoordelingen (Noord en Zuid) met ontbrekende schakels en toelichting
•Kaarten Huidige intensiteiten (Noord en Zuid)
•Kaart Verwachte intensiteiten in 2015 (modelberekening)

Fietsnota Zaanstad

•Verplichte fietspadenkaart (brommers verplicht op de rijbaan)

19
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Regionale fietsroutes: netwerk Stadsregio Amsterdam

N

Fietsnota Zaanstad

Bron kaart:
Stadsregio
Amsterdam (ROA),
2005

•

De Stadsregio Amsterdam heeft voor de
gehele stadsregio een regionaal
fietsnetwerk vastgesteld.

•

Dit fietsnetwerk kan worden verdeeld in
regionale routes en regionale hoofdroutes.

•

Deze kaart geeft deze routes aan binnen
de gemeente Zaanstad. Daarnaast zijn de
volgens de stadsregio ontbrekende
schakels en knelpunten opgenomen. Het
kaartmateriaal is gedateerd; een aantal
knelpunten is inmiddels verholpen.
De op de kaart in het oranje en rood aangegeven routes, ontbrekende schakels en zwakke schakels
komen in aanmerking voor subsidie vanuit de Stadsregio Amsterdam. In paragraaf 4.5 en 4.6 zijn
infrastructurele projecten opgenomen welke op korte en lange termijn uitgevoerd kunnen worden.
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse

Fietsnota Zaanstad

Recreatieve fietsroutes: ANWB-netwerk

Bron bewegwijzerde routes en
kaart: ANWB
Bron onbewegwijzerde routes:
Gemeente Zaanstad

21

•

De ANWB, de provincie
Noord-Holland en Nationaal
Landschap Laag Holland hebben
het fietsroutenetwerk Laag
Holland geopend op 23 juni
2006.

-

Naast deze routes bestaan er
meerdere fietsroutes (bekend van
de bordjes langs de routes),
zoals:
Zaans Erfgoedroute
Veenweide- en
Wormerroute
Pontjesroute

•

Onbewegwijzerd zijn:
Monumentenroutes
(5 verschillende
routes)
Waterplanroute

•

Deze fietsroutes overlappen
geheel of gedeeltelijk de
nieuwe routes langs de
knooppunten. Op termijn
zullen de bordjes van oudere
routes verdwijnen en terugkomen
in het fietsroutenetwerk Laag
Holland.

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse

Fietsnota Zaanstad

Recreatieve fietsroutes, SGP

•

Het strategisch groenproject ‘Tussen IJ en
Z’ is een regionaal project waarin met het
deelplan ‘verbindingen’ enkele
recreatieve looproutes, fietsroutes en
vaarroutes zijn gepland. Op deze wijze
kunnen recreatieve bestemmingen
eenvoudiger en aantrekkelijker bereikt
worden.

•

Het SGP voorziet in de volgende
fietsroutes (nrs. 4 t/m 9 op de kaart, nrs. 1
t/m 3 en 10 t/m 15 zijn in het SGP
opgenomen als wandel- en vaarroutes
welke niet geschikt zijn voor
fietsverkeer):

4.

Wandelpad Zuiderweg
(als fietsverbinding)
wandel en fietsverbindingen Omzoom
(binnen programma Noorderwelf)
fietsverbinding Buitenlanden
fietsverbinding Kagerweg
fietsverbinding Genieweg
fietsverbinding Guispad (gecombineerd
met landinrichting)

5.
6.
7.
8.
9.

Bron kaart en routes: SGP 'Tussen IJ en Z', Deelplan verbindingen, Voortgangsrapportage, november 2006
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse

Fietsnota Zaanstad

Fietsattractiepunten

Legenda

Park

School

Jachthaven

(waaronder basisscholen + 500 leerling en)

Winkelcentra

Toeristi sche attractie

OV-knooppunt

Bibliotheek

Sportveld / sportaccomodatie

Hospitaal

•

Fietsattractiepunten zijn locaties die
relatief veel fietsers aantrekken. Als de
locaties in beeld zijn gebracht, kan
eenvoudig worden bepaald of deze
locaties langs belangrijke fietsroutes
liggen.

•

Deze locaties zijn zoveel samengesteld
op basis van schouwen en literatuur.

23
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
(Brom-)fietsongevallen

Legenda
Letselongevallen fietser

3 t/m 5 letselongevallen (gewond of dodelijk)

Letselongevallen snor- en/of bromfietser

6 t/m 9 letselongevallen (gewond of dodelijk)

Letselongevallen fietser samengevoegde locatie

10 t/m 19 letselongevallen (gewond of dodelijk)

Letselongevallen snor– en/of bromfietser samengevoegde locatie

≥ 20 letselongevallen (gewond of dodelijk)
Dodelijk ongeval met fietser

Fietsnota Zaanstad

Dodelijk ongeval met snor– en/of brom fietser

•

In Zaanstad zijn alle geregistreerde (brom-)
fietsongevallen van 1994 t/m 2003 in kaart
gebracht.

•

Op de kaart is onderscheid gemaakt tussen
ongevallen met fietsers en ongevallen met
bromfietsers (kleur buitencirkel/rechthoek).

•

Voor de omvang van de letselongevallen is een
viertal categorieën op de kaart onderscheiden
(binnen de cirkel/rechthoek varieert van kleur).

•

Op de locaties waar dodelijke ongevallen
hebben plaatsgevonden zijn kruisen geplaatst.

•

Op de volgende bladzijde is een nadere
toelichting en een overzicht van de gevaarlijkste
locaties (tot en met 2003) te vinden.

•

Deze kaart is ook los op A3-formaat
opgenomen achterin het rapport.

24
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2.5 Toelichting op ongevallenkaart en ongevalsgegevens

Fietsnota Zaanstad

Statistieken dodelijke ongevallen met fietsers
•

Doordat de gemeente onvoldoende ongevalgegevens over de
periode na 2003 heeft, is gekozen te werken met
ongevalgegevens uit de periode, waarin deze wel in zijn geheel
beschikbaar waren.

•

Totaal hebben er 16 dodelijke ongevallen met fietsers
plaatsgevonden in de periode 1994 t/m 2003.

•

Het is opvallend dat een aantal dodelijke ongevallen met fietsers
zich concentreert op drie locaties. Deze 3 locaties zijn:
•

Communicatieweg Oost / Provincialeweg N246 (3
dodelijke ongevallen).
Op deze locatie is inmiddels de belijning verbeterd.

•

Provincialeweg (N203) / Guisweg (4 dodelijke
ongevallen).
Dit knelpunt is inmiddels aangepakt.

•
•

•

•

De Weer / Twiskeweg (4 dodelijke ongevallen).
Dit punt wordt in 2007/2008 aangepakt.

Opmerkelijk is dat veel dodelijke ongevallen met fietsers
plaatsvinden op locaties waar relatief weinig letselongevallen
plaatsvinden (1 tot 5 letselongevallen incl. dodelijke
slachtoffers). Slechts op 2 locaties met dodelijke slachtoffers zijn
er in de periode 1994 t/m 2003 6 of meer slachtoffers gevallen.

•

Er kan een top 5 worden opgesteld van meest gevaarlijke locaties voor fietsers en
voor snor- en/of bromfietsers. Hierbij worden letselgevallen en dodelijke slachtoffers
vermenigvuldigd met 10 en worden ongevallen met alleen materiele schade
vermenigvuldigd met een factor 1. Meerdere ongevallen op een wegvak zijn bij
elkaar genomen: de zogenaamde ‘samengestelde locaties’. Deze zijn, net zoals de
gehanteerde rekenwijze, overgenomen uit de ongevalgegevens van de gemeente
Zaanstad. Nadere analyse (toedracht) is noodzakelijk. De ongevalgegevens vormen
de top-5 op basis van weging van objectieve verkeersonveiligheid in Zaanstad.

•

Doordat de gegevens tot 2003 zijn bijgehouden zijn niet alle gevaarlijke locaties nog
steeds gevaarlijk: een behoorlijk aantal locaties is inmiddels aangepakt. Wel hebben
recentelijk 2 dodelijke ongevallen plaatsgevonden op de Leliestraat.

Top 5 gevaarlijkste samengestelde locaties (t/m 2003)
Fietsers:
1.

Provincialeweg N203 / Provincialeweg N203 / Witte Veerstraat (Zaandijk) (gewogen ongevalscore:
111) (inmiddels is dit kruispunt aangepakt)

2.

Guisweg / Guisweg / Guisweg (Zaandijk) (gewogen ongevalscore: 105)

3.

Zaanweg / Marktstraat / Stationsstraat (Wormerveer) (gewogen ongevalscore: 104) (inmiddels is
het kruispunt Zaanweg met Marktstraat aangepakt, met Stationsstraat niet)

4.

A.F. de Savornin Lohmanstraat / Oostzijde / Peperstraat (Zaandam) (gewogen ongevalscore: 95)
(inmiddels is dit kruispunt aangepakt)

5.

Stationsstraat / Zaanweg / Zaanweg (Wormerveer) (gewogen ongevalscore: 93)

Snor- en bromfietsers:

Veel dodelijke ongevallen met fietsers vinden plaats op wegen
met lange rechtstanden. Vaak vinden deze ongevallen zelf dan
plaats op kruisingen van die wegen.

1.

Iepenstraat / Iepenstraat / Provincialeweg N203 (Krommenie) (gewogen ongevalscore: 106)
(inmiddels is dit kruispunt aangepakt)

2.

Provincialeweg N203 / Weverstraat / Wandelweg (Wormerveer) (gewogen ongevalscore: 104)

Van veel ongevallen is de toedracht niet bekend.

3.

Provincialeweg (exacte locatie onbekend) (gewogen ongevalscore: 96)

4.

Oostzijde / Peperstraat / de Savornin Lohmanstraat (Zaandam) (gewogen ongevalscore: 95)
(inmiddels is dit kruispunt aangepakt)

5.

Rembrandtkade / Curacaostraat / Wandelweg N203 (Wormerveer) (gewogen ongevalscore: 94)
(inmiddels is dit kruispunt aangepakt)

In bijlage 1 is een nadere toelichting op de bepaling van de
ongevallocaties terug te vinden.
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Subjectieve beoordeling: hoe bepaald?
Naast objectieve knelpunten als de ongevalsgegevens en routetekortkomingen als ontbrekende
schakels, zijn ook subjectieve beoordelingen in beeld gebracht. Aan de hand van genoemde
klachten (brieven), gegevens uit de schouwen van SOAB en aan de hand van bevragingen
onder de Zaanse bevolking (Zaanpanel, bewonersbijeenkomsten) is ook een beeld te schetsen
van de beleving van de Zaanse bevolking van het fietsnetwerk. Deze meer gevoelsmatige
(subjectieve) beoordelingen zijn weliswaar zo breed mogelijk geinventariseerd, maar blijven
indicatief.

Literatuur-onderzoek

Fietsnota Zaanstad

Voorafgaand aan de schouw- en knelpunten-onderzoeken, is bestaande literatuur
doorgenomen om zodoende reeds bekende knelpunten in het netwerk te
inventariseren.
• Fractie GroenLinks, Fractie TEL, Fietsersbond Zaanstad, Notitie van ad-hoc
commissie ‘Fietsroutes in Zaanstad’, Zaanstad, 19 augustus 2004

Schouw-onderzoek
Schouwen betekent letterlijk een situatie bekijken en beoordelen. Om
een subjectieve beoordeling zo objectief mogelijk te kunnen uitvoeren, is
het fietsnetwerk door SOAB beoordeeld op:
- Aantrekkelijkheid:

- Veiligheid:

• College B&W Zaanstad, ‘Reactie op fietsnota GroenLinks, TEL, Fietsersbond’,
Zaanstad, 16 februari 2005

- Comfort:

• Fietsersbond, ‘Eindrapport Fietsbalans Zaandam’, Utrecht, juli 2001

- Samenhang:

Deze locaties zijn opgenomen in het schouw-onderzoek en nader beoordeeld.
- Directheid:

Knelpunten-onderzoek
In combinatie met de ‘draadjesmethode’ is een knelpunten-onderzoek uitgevoerd
onder de ondervraagden bij de verschillende winkelcentra. Mondeling is gevraagd
naar wat bezoekers op hun afgelegde route als belangrijke knelpunten ervaren. Na
inventarisatie zijn de meest uitgesproken knelpunten opgenomen in de kaart
‘subjectieve beoordeling’. Deze zijn opgenomen in de geelgekleurde vlakken.

Zijn er voldoende fietspaden en -stroken,
opvallendheid kleur verharding, breedte,
herkenbare obstakels.
Vrijliggend (langs drukke autoroutes), sociale
veiligheid, voldoende verlichting, belemmerend
groen of bebouwing.
Kwaliteit van de verharding, fietsvriendelijkheid
van de snelheidsremmers, voldoende
doorrijdhoogte bij tunnels, bomen, e.d.
Herkenbaar fietsnetwerk, logische fietsroutes,
oversteekvoorzieningen, bij drukke kruisingen,
bereikbaarheid bedrijven/ winkels / voorzieningen.
Hoeveelheid omfietsbewegingen, barrières,
voorrang op hoofdroutes.

Van het geschouwde netwerk zijn per wegdeel opvallendheden uit de
genoemde categorieën genoteerd en vervolgens zijn de knelpunten en de
belangrijkste tekortkomingen verwerkt in de kaart ‘subjectieve
beoordeling’. Deze staan genoteerd in de witte vakken (waarbij tevens de
belangrijkste wegkenmerken benoemd staan).

N
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Subjectieve beoordeling (Noordelijk Zaanstad)

Heiligeweg
- Hoge intensiteit auto– en fietsverkeer;
- Weinig ruimte voor fietsers, hoge
conflictkans auto’s / fietsen.

Vlusch / Uitweg
- Langsparkeren maakt dijk
smal;
- Veel autoverkeer;
- Weinig ruimte voor de fietser
vanwege smalle rijbaan;

Kruispunt Kerkstraat / Provincialeweg
- Veel autoverkeer op Provincialeweg;
- Fietsers hebben voorrang met de parallelweg, maar dit wordt niet aangegeven;
- Veel fietsverkeer op Kerkstraat;
- In spits lange wachttijd voor fietsers.

Ned Benedictweg (N514)
- Rood asfalt richting Wormer;
- Westelijk deel goed verlicht;
- Oostelijke zijde niet apart
verlicht;
- Gescheiden door geluidwand;
- Langs groenstrook;
- Weinig sociale controle;
- Gedeelte richting Noorderveld grijs geasfalteerd en apart verlicht.;
- Haakse aansluiting op beide delen van het
fietspad;
- Ontbreekt doorsteek naar Witte Bijlweg;

- Deze kaart is ook los op A3-formaat opgenomen
achterin het rapport.
- Op de voorafgaande pagina is een toelichting vermeld.

Kerkstraat
- Gemengd;
- Klinkers;
- Langsparkeren;
- Voorrangsweg;
- Aan één zijde hoge bebouwing dicht op de straat;
- Huizen en enkele winkels;
- Hobbelig;

Noorddijk/Vlasblomweg
- Sociaal onveilige fietsroute
richting Noorderveld;
- Passeert N514 onderlangs;
- Aansluiting met N514
d.m.v. een trap;
- Noorddijk vervolgt route
onder/door een bedrijf; Geen
logische/prettige doorgang;
- Vlasblomweg uitgevoerd
met fietssuggestiestroken;

Westerstraat
- Klinkers;
- 50 km/hweg, autoverkeer rijdt hier
hard;
- Omgeving is
een rustige
woonwijk;
- Loopt door in fietspad, 3,00
m. breed, rode betegeling;
- Houten bruggetje;
- Veel fietsers;
- Gemengd verkeer;
- Route vanuit Wormerveer
richting Noorderveld;

Fietsnota Zaanstad

Badhuislaan
- Hoge intensiteit auto– en
fietsverkeer;
- Weinig ruimte voor fietsers, hoge conflictkans
auto’s / fietsen.
Stationsstraat
- Weinig verlichting;
- Zeer druk;
- Geparkeerde
auto's op de
stoep;
- Rommelig voorsorteren
(noordelijke kruising);

Busch
- Gemengd verkeer;
- Vrijliggend fietspad bij kruispunt Provincialeweg, aan één
zijde dubbelzijdig;
- Voorrangsweg;
- 30 km/h zone;
- Goed verlicht;
- Hoge intensiteit autoverkeer;
- Slecht zicht in bochten;
- Groene omgeving;
- Doorgetrokken randmarkering;
Padlaan
- Fietser ingesloten tussen autoverkeer;
- Provisorisch verbreed met klinkers;
- Bij kruising met Zuiderhoofdstraat gevaarlijke situatie i.v.m. slecht aangegeven voorrangsregeling en gevaarlijk zebrapad;

Wandelweg
- Bij station Wormerveer (achterkant);
- Dubbelzijdig fietspad aan beide zijden;
- Smal;
- Onprettig fietsen (in avonduren);
- Vanaf station Wormerveer richting
Zaandam aan beide zijden éénrichtingsverkeer voor fietsers;

Veerbrug
- Smalle verkeersbrug (flessenhals);
- Veel autoverkeer;
- Weinig ruimte voor de fietser;
Zuidervaartdijk (Zuidelijk gedeelte)
- Zuidelijk deek smalle overwoekerde rijbaan;
- Loopt over in smal voetpad;
- Regionale fietser wordt verwezen naar ophaalbrug (te voet met fiets);
- Te veel groen, weinig licht ==> sociaal onveilig;
Marktstraat
- Betegeld;
- Goed verlicht;
- Winkels;
- Zuidzijde breed voetpad met fietsenrekken
- Noordzijde smalle stoep, slecht onderhouden en rommelig straatbeeld;
- Veel fietsers;

Dorpsstraat
- Noordelijk deel geen fietssuggestiestroken aanwezig (Gemengd verkeer);
- Zeer veel autoverkeer; veel fietsverkeer;
- Weinig plaats voor fietsers;
- Als fietser is dit zeer onprettig fietsen;
- Smal;
- Langsparkeren aanwezig;

Krommenieërweg
- Open plein;
- Gemengd verkeer, weinig ruimte
voor fietsers (redelijk smal);
- Halverwege geasfalteerd bruggetje
met korte helling;
- Bij kruising met Noorderstraat is
voorrangsregeling niet duidelijk;

Marktstraat
- Gemengd verkeer;
- Zuidzijde breed voetpad met fietsenrekken;
- Noordzijde smalle stoep, slecht onderhouden
en rommelig straatbeeld;
- Veel fietsers;
- Bij kruising met Zaanweg is fietspad verdwenen; gevaarlijke situatie;

Plein 13 / Wandelweg
- Tweezijdig fietspad aan oostzijde;
- Onoverzichtelijk oversteek aan oostzijde;
- Komend van Provincialeweg (Zaandam)
moet overgestoken worden voor Provincialeweg (ri. Krommenie) (Eenrichtingsverkeer
aan beide zijden van de Wandelweg);
- Onduidelijke oversteek richting Hoge
Weg;
- Druk;
- Slecht verlicht;
- VRI's;
- Rode klinkers;
- (gedeeltelijk) vrijliggend;
- Kruispunt oogt chaotisch. Verbindingen
onduidelijk.

Hoge Weg / Prinses IreneBrigadeweg
- Industrieel gebied;
- Ontbrekende schakel;
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- Deze kaart is ook los op A3-formaat opgenomen
achterin het rapport.
- Op de voorafgaande pagina is een toelichting vermeld.

2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Subjectieve beoordeling (Zuidelijk Zaanstad)

Zuideinde / Westzijde
- Gemengd verkeer;
- Druk (zowel auto’s als fietsers);
- Spoortunneltje met twee smalle doorgangen;
- Weinig ruimte voor de fietser;

Locomotief
- Redelijk smal, fietsers op de rijbaan en
(bus)verkeer richting station zorgt voor gevaarlijke situaties;
- Veel struikgewas, flatgebouwen, donker;
- Sociaal onveilig.

D. Sonoyweg
- Over industrieterrein met transportbedrijf;
- Veel fietsverkeer (o.a. schooljeugd van
S.G. St. Michael College);
- Stank van fabriek;
- Wordt steeds smaller;
- Onaantrekkelijk deel van een aantrekkelijke route.

Prins Bernhardplein / Heijermansstraat
- Lange wachttijd voor verkeerslicht
op rotonde;
- Heijermansstraat is smal;
- Schuin inparkeren;
- Minder aantrekkelijke fietsroute
door aanwezigheid van flatgebouwen;

‘t Kalf
- Gemengd;
- Klinkers;
- Buiten spits weinig
autoverkeer; tijdens
spits veel auto– en
fietsverkeer (grotere
conflictkans);
- Loopt langs oever;
- Gelijkwaardige kruisingen (voorrang);
- Voorzien van plateau's;
- Onoverzichtelijke
hoek naar Roerdompweg;

Fietsnota Zaanstad

Fietstunnel Zaandijk
- Sociaal onveilig;
- Lange tunnel; weinig licht.
- Veel schoolverkeer.

Ramsbeek
- Fietspad eindigt abrupt
op redelijk drukke weg;
- Fietsers richting plan
Kalf vanaf Zuiderweg
moeten hier oversteken;

Kalverpad / Hollandsch Diep
- Fietspad eindigt abrupt in woonwijk, vervolgroute ontbreekt;

Zwanebloemkade/
Kalverpad
- Auto’s aan beide zijden
geparkeerd;
- Smalle rijbaan;
- Veel graffiti onder brug
- Oogt sociaal onveilig;
- Ook tunneltjes onder
A8 (erg donker) en
spoor;

J.J. Allanstraat / Zuideinde
- Gemengd;
- Delen breed en delen smal;
- Langsparkeren;
- Relatief veel verkeer;
- Geen snelheidsmaatregelen;
Rozengracht / Czaar
Peterstraat
- Auto’s rijden hard
- Veel auto– en fietsverkeer;
- Gevaarlijk kruispunt;

Vincent van Goghweg/
Mauvestraat
- Gemengde straat waar
auto’s hard rijden;
- Fietsverkeer dat Provincialeweg op wil moet voorsorteren op rijbaan; Via Mauvestraat is ook een optie;
maar is niet aangegeven en
slecht bereikbaar.

Vermiljoenweg
- Betegeling niet geheel egaal;
- Onderaan helling Tsplitsing (remmen,
uitkijken);
- Minder aantrekkelijke
omgeving (flats, 'oude'
buurt);

Stationsgebied
- Oude VRI bij station: af en
toe geen gelijktijdige oversteek voetgangers/fietsers;
- Veel werkzaamheden hinderen fietser;
- Ongebruikt fietspad oogt
onverzorgd (zie foto);

Hoofdtocht / Ringweg
- Fietspad Hoofdtocht eindigt
ter hoogte van de Ringweg;
- Onduidelijke vervolgroute;
- Enige mogelijkheid om verder
te fietsen is via Ringweg naar
Westzanerdijk.

Leliestraat / Paltrokstraat
- Zeer onoverzichtelijk;
- Druk;
- Tijdelijke fietsstrook aan
noordzijde;
- Zeer onprettig fietsen;
- Tijdelijke situatie tot
begin 2007;

Fietstunnel station
- Sociaal onveilig;
- Lange tunnel; weinig licht.

Hogendijk
- Doodlopend voor autoverkeer;
- Langsparkeren;
- Gelijkwaardige kruising
met Houthavenkade
(onoverzichtelijk);

Schaarsven
- Eénrichtingsverkeer auto's;
- Langsparkeren;
- Veel autobewegingen tijdens schoolspits;

Fietstunnel Zuiddijk
- Sociaal onveilig;
- Geen goed zicht op tunnel
door bochten vooraf.

De Watering / Poelenburg
- Auto’s rijden hard;
- Aansluiting zijstraten niet ‘Duurzaam

Lobeliusstraat
- Alternative route door het
ontbreken van een schakel;
- Rustige woonwijkstraat;
- Inpakeerbewegingen bij
winkels);
Weerpad
- Te smalle fietsstrook;
- Smal bruggetje zorgt
voor grote conflictkans
met autoverkeer;

Noorder IJ– en Zeeweg
- Fietsen over parallelweg;
- Industriegebied;
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Meetlocatie (brom-)fietsers

Huidige intensiteiten (Noordelijk Zaanstad)

W aterjuffer

W aterjuffer

ri noord

ri zuid

3 sep - 22 sep 05

3 sep - 22 sep 05

ochtend

92

ochtend

286

av ond

221

av ond

105

werkdag

1238

werkdag

1268

zaterdag

817

zaterdag

772

730

zonda g

697

Fietsnota Zaanstad

zonda g

Zonnebaars

Zonnebaars

ri west

ri oost

3 sep - 22 sep 05

3 sep - 22 sep 05

ochtend

254

ochtend

73

av ond

82

av ond

193

Ochtend: intensiteit van maatgevend
ochtendspitsuur (tussen 6:00-10:00 uur)
Avond: intensiteit en tijdperiode
maatgevend avondspitsuur (tussen 15 -19
uur)
N246

werkdag

1067

werkdag

1090

zaterdag

709

zaterdag

786

8 j un - 27 jun 05

zonda g

508

zonda g

588

ochtend

51

av ond

54

werkdag

615

zaterdag

483

zondag

743

doorsnede

N

Samson weg

Samson weg

ri noord

ri zuid

9 sep - 22 sep 05

9 sep - 22 sep 05

ochtend

48

ochtend

Vlusch

ri noord

ri zuid

av ond

43

av ond

42

9 sep - 17 sep 05

9 sep - 17 sep 05

werkdag

371

werkdag

281

ochtend

22

ochtend

47

zaterdag

232

zaterdag

199

av ond

70

av ond

47

zondag

152

zonda g

112

werkdag

506

werkdag

452

zaterdag

594

zaterdag

535

zonda g

763

zondag

494

Provincialeweg (N203)
doorsnede

1 j an - 30 d ec 04

1 jan - 30 d ec 05

ochtend

237

ochtend

av ond

204

av ond

250
197

werkdag

2193

werkdag

2174

zaterdag

1382

zaterdag

1334

zonda g

1437

zonda g

1448

Deze kaart is ook los op A3-formaat opgenomen
achterin het rapport.

Samson weg

Samson weg

ri noord

ri zuid

9 sep - 22 sep 05

9 sep - 22 sep 05

ochtends

99

ochtend

28

av ond

46

av ond

131

werkdag

663

werkdag

630

zaterdag

465

zaterdag

472

zonda g

167

zonda g

137

•

Zaanstad is vanaf 1996
van start gegaan met het
proefsgewijs inwinnen
van intensiteiten fiets- en
bromfietsverkeer. Deze
vonden plaats als
uitvraag van andere
projecten.

•

In Zaanstad wordt het
fietsverkeer alleen op de
Peperstraat 24 uur per
dag gemeten. Alleen op
deze wijze kan
grilligheid in het
fietsverkeer worden
gemeten.

•

De overige metingen zijn
tijdelijke metingen met
detectielussen of
telslangen. In een enkel
geval is een kortdurende
visuele meting verricht.

21

Vlusch

Provincialeweg (N203)
doorsnede

29

Legenda

2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Huidige intensiteiten (Zuidelijk Zaanstad)
W illem-Alexanderbrug
ri oost
29 okt - 13 nov 05
W estzijde

W estzijde

W estzijde

ochtend

447

ri noord

ri zuid

ri noord

av ond

313

21 m ei - 29 m ei 05

21 m ei - 29 m ei 05

29 okt - 12 nov 05

werkdag

3349

ochtend

134

ochtend

230

ochtend

184

zaterdag

2495

av ond

247

av ond

170

av ond

265

zonda g

2045

werkdag

2223

werkdag

2098

werkdag

2298

zaterdag

2097

zaterdag

1946

zaterdag

2186

zonda g

1286

zonda g

999

zonda g

1237

Deze kaart is ook los op A3-formaat opgenomen
achterin het rapport.

N

Wormerpad

Wormerpad

ri west

ri oost

26 nov - 20 dec 05

26 nov - 20 dec 05

ochtend

41

ochtend

av ond

21

av ond

14

werkdag

229

werkdag

95

De W atering

zaterdag

129

zaterdag

41

ri noord

zonda g

150

zonda g

42

5

13 okt - 17 o kt 04

ochtend

-

av ond

-

werkdag

344

zaterdag

139

zonda g

155

N246
doorsnede

Fietsnota Zaanstad

25 m ei-27 jun 05

Peper straat

Peper straat

ochtend

22

ri oost

ri oost

av ond

44

10 jan - 4 d ec 05

5 jan - 19 d ec 04

werkdag

472

ochtend

120

ochtend

104

zaterdag

330

av ond

198

av ond

191

zonda g

632

werkdag

1753

werkdag

1733

zaterdag

1599

zaterdag

1494

zonda g

754

zonda g

706

Provincialeweg (N203)

Provincialeweg (N203)

ri noord

ri zuid

5 okt - 23 okt 05

5 okt - 23 okt 05

ochtend
av ond

49

ochtend

201

av ond

Twiskeweg

Twiskeweg

ri west

ri oost

13 okt - 17 o kt 04

13 okt - 17 o kt 04

ochtend

-

ochtend

av ond

-

av ond

648

werkdag

628

zaterdag

384

zaterdag

371

zonda g

232

zonda g

245

64

1102

werkdag

1219

zaterdag

579

zaterdag

552

zonda g

401

zonda g

390

-

werkdag

274

werkdag

-

Poelenburg ("De Vlinder")
ri noord

Poelenburg ("De Vlinder")

21 m ei - 6 jun 05

21 m ei - 6 jun 05

ochtend

11

ochtend

av ond

73

av ond
werkdag

328

zaterdag

181

zaterdag

204

zonda g

200

zonda g

154

Poelenburg sportpark

Poelenburg sportpark

ri noord

ri zuid

ri noord

av ondsp

17

8 jun - 27 jun 05

5 okt - 22 okt 05

werkdag

83

ochtend

56

ochtend

14

zaterdag

112

av ond

38

av ond

106

zonda g

107

werkdag

419

werkdag

494

zaterdag

358

zaterdag

333

zonda g

64

zonda g

88

Dr. J.M. d en U ylweg

Dr. J.M. d en U ylweg

ri west

ri oost

13 dec - 20 dec 05

Legenda
Meetlocatie (brom-)fietsers
Ochtend: intensiteit van maatgevend
ochtendspitsuur (tussen 6:00-10:00 uur)
Avond: intensiteit en tijdperiode
maatgevend avondspitsuur (tussen 15 -19
uur)

7 okt - 23 okt 05

6

Pieter Ghijsenlaan

ochtend

75

ochtend

64

av ond

60

av ond

87

werkdag

N

13 dec - 20 dec 05

626

werkdag

647

zaterdag

221

zaterdag

249

zonda g

228

zonda g

235

Sluispolder weg
W ibautstraat

W ibautstraat

ri noord

ri zuid

NoorderIJ- en Z eedijk

5 okt - 23 okt 05

21 m ei - 6 jun 05

21 m ei - 6 jun 05

doorsnede

ochtend

ochtend

17

ochtend

49

5 okt - 23 okt 05

av ond

47

av ond

20

ochtend

69

werkdag

202

werkdag

223

werkdag

272

av ond

79

zaterdag

40

zaterdag

91

zaterdag

121

werkdag

544

zonda g

32

zonda g

105

110

zaterdag

289

zonda g

208

zonda g

19

324

ochtend

ri zuid

69

werkdag

7 okt - 23 okt 05
Pieter Ghijsenlaan

ri zuid

ri zuid

av ond

51
7

ochtend

2

av ond

9

werkdag

62

zaterdag

88

zonda g

89
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2.5 Ruimtelijk-functionele analyse

N

31

Verwachte intensiteiten in 2015 (modelberekening)
•

De gemeente Zaanstad heeft modelmatig
berekend, op welke routes welke
fietsintensiteit in 2015 verwacht worden.

•

De dunne lijnen geven een intensiteit aan tot
ca. 500 fietsers. De rode lijnen geven een
intensiteit aan van gemiddeld 2.000 tot
3.000 fietsers. De dikkere rode lijnstukken
geven een intensiteit aan van gemiddeld 3.000
tot 4.500 fietsers (met uitschieters naar
maximaal 9.000 fietsers in het centrum van
Zaandam).

Fietsnota Zaanstad

Bron: gemeente Zaanstad,
Bewerking: SOAB

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE

2.5 Ruimtelijk-functionele analyse
Verplichte fietspaden (Bromfietsers op de rijbaan)

Bron: gemeente Zaanstad
Legenda:

Fietsnota Zaanstad

Verplicht fietspad

•

In Nederland bestaan
zowel fietspaden
waarop de bromfietser
wel als niet mag rijden.
In gevallen waarbij de
bromfietser niet welkom
is op het fietspad
(verplichte fietspaden),
moeten bromfietsers op
de rijbaan rijden. De
fietser moet juist wel van
het fietspad gebruik
maken.

•

Voor Zaanstad is
inzichtelijk gemaakt waar
de verplichte fietspaden
aanwezig zijn. Door
ontbrekende
gegevens kan niet
worden aangegeven waar
de fietspaden aanwezig
zijn welke gedeeld
moeten worden door
fietsers en bromfietsers.

N
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2.6 APK-keuring fietsparkeervoorzieningen

33

De ‘APK-keuring’ is uitgevoerd op de volgende locaties:
—

Goede fietsparkeervoorzieningen leiden tot meer
fietsgebruik. Dat betekent zowel goede
fietsparkeervoorzieningen aan de herkomstkant
(thuis), als aan de bestemmingskant.

—

Om inzichtelijk te maken of fietsparkeervoorzieningen in Zaanstad op een goed niveau zijn, is een
aantal locaties (zie hiernaast) getoetst aan SOAB’s
‘APK-keuring’ voor fietsparkeervoorzieningen. APK
staat voor:

Afstand: Kan de fiets dichtbij de ingang van de
bestemming geparkeerd worden? Dichterbij dan de auto?
Prijs: Is het gratis of moet er betaald worden?

Fietsnota Zaanstad

Kwaliteit:
- Hoe is het gebruik bij het parkeren?
- Wat is het gebruiksgemak bij het vastzetten?
- Hoe is het gesteld met de sociale veiligheid?
- Is de stalling bewaakt of onbewaakt?
- Is de stalling geschikt voor diverse soorten fietsen?
- Zijn de fietsen beschut tegen de weerselementen?
- Is er weinig kans op schade aan de fiets?
- Zijn er voldoende plaatsen?
- Zijn er fietsen buiten de stallingen geplaatst?
- Zijn de klemmen goed bereikbaar?
- Is er teken van vandalisme?

- Ankersmidplein (Zaandam):
Gebruikt door zowel centrum- als stationsbezoekers (maar ligt voor beide doelgroepen te
ver). Er is weinig sociale controle.
- Winkelcentrum ‘t Kalf:
Fietsen staan geparkeerd op plein vlakbij winkels; handige fietsparkeerplaatsen voor het
doen van boodschappen. Grote sociale controle door o.a. winkelpubliek/bewoners.
- Bushalte Sluispolderweg / Noorder IJ- en Zeedijk (Zaandam):
Kleine nette fietsparkeerplaats bij een bushalte; prima voorbeeld voor P+R voor fietsen.
Geen sociale controle aanwezig: dat maakt kans op diefstal groot.
- Fietsenstalling tussen Gedempte Gracht en Vinkenstraat (Zaandam);
Fietsenstalling geplaatst in zijstraatje, dicht bij winkelstraat. Goede locatie, maar
(kwalitatief en kwantitatief) te beperkt aanbod: schadekans door grote dichtheid van fietsen.
- Zaanse Schans:
Kleine fietsparkeerplaats, gratis bij attractie. Weinig ruimte voor fietsparkeren. Wel sociaal
veilige omgeving.
- Station Zaandam (onbewaakt deel); station Zaandam (achterzijde); station KrommenieAssendelft; station Wormerveer; station Koog-Zaandijk:
De stations vertonen over het algemeen eenzelfde beeld: Overvol door te weinig capaciteit.
Sprake van vandalisme. Langgerekt gebied tot de ingang (specifiek voor Zaandam), dus ver
lopen tot de ingang. Daarom wordt er veel foutgeparkeerd rondom de stationsingangen.
- Station Zaandam (bewaakt deel):
Goed verzorgde ruimte, met service-verlening (tegen betaling). Goed voorbeeld.
Dichtbij stationsingang: weinig sociale controle, veel vandalisme, te lage capaciteit.
Een aantal belangrijke locaties voor fietsparkeren in Zaanstad is geschouwd. Het schouwen van
andere relevante fietsparkeerlocaties met de APK-scan moet een verdere basis bieden voor
Zaans fietsparkeerbeleid.

Opvallendheden uit de APK-keuring:
-

In Zaandam is het merendeel van de fietsparkeervoorzieningen onbewaakt en in de buitenlucht. Op een aantal locaties is de parkeerdruk hoog: in het centrum van
Zaandam, bij de grotere winkelcentra en bij de meeste stations is onvoldoende capaciteit. Ook wordt weinig kwaliteit geboden aan de staller.
De fietsparkeervoorzieningen bij de NS-stations zijn gedeeltelijk voorzien van fietskluizen. Deze betaalde voorziening scoort goed, maar de overige
fietsparkeerplaatsen scoren onvoldoende op capaciteit: vrijwel alle plekken zijn bezet en veel fietsen staan buiten de rekken. Verder is er zichtbaar sprake van
vandalisme, waarschijnlijk door het ontbreken van toezicht. Vermoedelijk speelt sociale onveiligheid een rol.

Conclusie: meer gericht onderzoek is nodig: uit de Zaanpanelenquete en uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep en de bewoners kwamen relatief veel klachten over
fietsparkeren. Uit de schouw bleek, dat niet alleen capaciteitsuitbreiding moet plaatsvinden, maar ook een kwaliteitsimpuls nodig is voor fietsparkeren.

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
34

2.7 Klankbordgroep & Gebruikersgroep (1)
Positief/negatief top-3 door gebruikersgroepen

Top-3: Wat vindt u van fietsen
in Zaanstad?
Positief:

—

—

Om tijdens de totstandkoming van de Fietsnota al informatie te kunnen inwinnen bij zowel fietsers in Zaanstad (de
gebruikers) als bij de beroepsmatig belanghebbenden, is ervoor gekozen contact te hebben met vertegenwoordigers
van de wijken van Zaanstad (de gebruikersgroep) en beroepsmatig belanghebbenden (klankbordgroep).

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets:
……………………………………………………………...
…………………………………………………………

Aan de gebruikersgroepen is gevraagd een top 3 van zowel pluspunten als min- en knelpunten samen te stellen. Om een
breder beeld te verkrijgen dan enkel hinderlijke locaties, zijn antwoorden gevraagd in de categorieën:

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...

Fietsnota Zaanstad

— Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets;
— Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets;
— Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving.

De belangrijkste opmerkingen uit de top-3’s van de gebruikersgroepen:

Fietsnota Zaanstad

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...

+

Negatief:
Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fietser:
……………………………………………………………...
…………………………………………………………
Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Woonplaats/kern: ..………………………..
Organisatie: …………………………………..

-

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

-

Bij gescheiden fietspaden is dit redelijk
Het gedrag tegenover de fietser is redelijk
Veel fietsers voor woon-werk, school en recreatie

-

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets

-

-

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets

-

Knooppuntenroute (ANWB)
Scholen proberen kinderen bewuster te maken en ze leren hen
veiliger te rijden
Het opstellen van een fietsbeleidsplan

-

Gedrag (diefstal/vernieling)
Gedrag fietsers zelf (teveel naast elkaar fietsen; het niet aanzetten
van fietsverlichting)
Weg is te smal, veel geparkeerde auto's, fietsers worden dan
klemgereden
Geen voorlichting/promotie
Bij slecht weer worden veel kinderen met de auto gebracht

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving

-

-

Toeristische fietspaden
Veel fietspaden
Kwaliteit redelijk tot goed

Gebruikersgroep Noord

Geen goede inrichting voor scholieren die naar school fietsen
Geen/Bijna geen fietsvriendelijke inrichting
Slecht wegdek en wegonderhoud

1
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2.7 Klankbordgroep & Gebruikersgroep (2)
Positief/negatief top-3 door gebruikersgroepen

Gebruikersgroep Midden
Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

- Fietsers zijn sociale weggebruikers
- Makkelijke wendbaarheid als fietser

- Verkeerslichten negeren
- Scholieren fietsen teveel naast elkaar
- Zonder verlichting fietsen
- Respectloos rijgedrag van automobilisten

Fietsnota Zaanstad

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets
- Goede bewegwijzering
- ANWB routes
- Nieuw netwerk fietsroutes

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving

- Westerwindpad (ligging en kwaliteit)
- Fietspaden (veel, geasfalteerd, rood)

- Te weinig vrij liggende fietspaden
- Geen verlichting

- Geen voorlichting/promotie

+

-

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

Gedrag fietser en andere verkeersdeelnemers t.o.v. fiets

- Auto's geven vaak voorrang zonder dat ik er recht op heb

- Niet genoemd.

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets

Communicatie, voorlichting en campagnes voor fiets

- Niet genoemd.

- Geen voorlichting/promotie
- Overheidscampagnes lijken minder effectief
- Slechte bewegwijzering van tijdelijke situaties

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving
- Directe omgeving woning is fietsvriendelijk
- Waar mogelijk vrij liggende fietspaden

Fietsvriendelijke infrastructuur en inrichting woonomgeving
- Niet genoemd

Gebruikersgroep Zuid
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2.7 Klankbordgroep & Gebruikersgroep (3)

Fietsnota Zaanstad

Stellingen (Appelspel)
—

Tijdens de gebruikersgroepbijeenkomsten en de klankbordgroepbijeenkomst zijn aan de aanwezigen
6 stellingen voorgelegd waarop zij door middel van appels konden aangeven of zij het met de stelling
eens of oneens waren.

—

Doordat iedere aanwezige zowel een rode appel (mee oneens) als een groene appel (mee eens) tot
zijn/haar beschikking kreeg, kon de mening over een stelling worden duidelijk gemaakt.

—

De stellingen zijn zo opgesteld dat ze verduidelijkende discussies mogelijk maakten. Op deze wijze
konden nuances of verscherpingen in het gewenste gedrag, beleid of meningen worden gegeven.

—

Per groep zijn de stellingen onderverdeeld in de mate van eensgezindheid:
- Vrijwel iedereen is het met de stelling eens;
- Men is het er vooral mee eens, of gedeeltelijk mee oneens;
- Men is het er vooral mee oneens, of gedeeltelijk mee eens;
- Vrijwel iedereen is het niet met de stelling eens.

—

Naast de verdeling van de stellingen zijn ook de meest opvallende opmerkingen opgenomen.

—

De gebruikersgroepen kregen nagenoeg dezelfde stellingen als de klankbordgroep.

Mee eens

Mee oneens

Hoofdstuk 2 - INVENTARISATIE
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2.7 Klankbordgroep & Gebruikersgroep (4)
Stellingen (Appelspel)

Klankbordgroep
vrijwel iedereen mee eens
• De belangrijkste
fietsroutes moeten zodanig
worden ingericht dat er geen
auto's meer rijden of de auto
te gast is.

Fietsnota Zaanstad

• Fietsparkeren moet zo
dicht mogelijk bij de
bestemming
(handhavingsbeleid).

vooral mee eens, gedeelte mee oneens
• Naast een primair en secundair fietsnet
moet er ook een fiets-PLUS-net worden
aangelegd (snelfietsroutes met extra
kwaliteit).
• De maaswijdte in noord-zuid-richting is
goed.
• Ook in Zaanstad moet een campagne
komen om het fietsgebruik te stimuleren.

vooral mee oneens, gedeelte mee eens

vrijwel iedereen mee oneens

• Fietsbruggen en -tunnels over water en
spoor vormen geen probleem in Zaanstad.
Enkele opmerkingen…
- Het primair fietsnet moet van zichzelf al 'genoeg' plus zijn.
- Als er al een fiets-PLUS-route moet komen, moet dit de route langs de Zaan worden.
- Fiets-PLUS-route pas aanleggen als primair fietsnetwerk optimaal is gemaakt.
- Geen campagne doen wanneer het fietsnetwerk niet optimaal is.
- Campagnes kunnen ook uitgevoerd worden door winkeliers, scholen, bedrijven.
- Campagne kan ook in de vorm van beloning zijn.
- Nieuwe infrastructuur promoten is ook campagne.
- Tunnels komen sociaal onveilig over.
- In oost-west-richting zijn er veel korte ritjes; daar zitten de meeste problemen.

Gebruikersgroep Noord
vrijwel iedereen mee eens
• De belangrijkste
fietsroutes moeten zodanig
worden ingericht dat er geen
auto's meer rijden of de auto
te gast is.
• Fietsparkeren moet zo
dicht mogelijk bij de
bestemming
(handhavingsbeleid).
• Ook in Zaanstad moet een
campagne komen om het
fietsgebruik te stimuleren.

vooral mee eens, gedeelte mee oneens

vooral mee oneens, gedeelte mee eens

vrijwel iedereen mee oneens
• Alleen de gemeente is
verantwoordelijk voor meer
fietsen in Zaanstad.

Enkele opmerkingen…
De gemeente zou het voortouw moeten nemen (voor ‘meer’ fietsen).
Onderscheid op afstand maken (fietsparkeren): Korte afstandsfietsers willen
voor de deur parkeren; lange afstandsfietsers zijn bereid een stukje te lopen.
Gebiedsonderscheid maken (fietsparkeren): Ligt aan omvang
voorziening/centrum.
Er moet bewust omgegaan worden met speciale Zaanse campagnes, lift zoveel
mogelijk mee met landelijke campagnes en werk samen met scholen, bedrijven
en winkels.
De nieuwe Prins Bernhardbrug wordt bij voorbaat al te hoog bevonden.
Tunnels hinderen vooral in de donkere uren.

• Fietsbruggen en -tunnels
over water en spoor vormen
geen probleem in Zaanstad.
• De maaswijdte in noordzuid-richting is goed, in oostwest-richting ontbreken
verbindende schakels.
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2.7 Klankbordgroep & Gebruikersgroep (5)
Stellingen (Appelspel)

Gebruikersgroep Midden
vrijwel iedereen mee eens
• Fietsparkeren moet zo dicht
mogelijk bij de bestemming
(handhavingsbeleid).

vooral mee eens, gedeelte mee oneens
• De belangrijkste fietsroutes moeten
zodanig worden ingericht dat er geen
auto's meer rijden of de auto te gast
is.
• Ook in Zaanstad moet een
campagne komen om het fietsgebruik
te stimuleren.

Fietsnota Zaanstad

• Fietsbruggen en -tunnels over water
en spoor vormen geen probleem in
Zaanstad.

vooral mee oneens, gedeelte mee eens

vrijwel iedereen mee oneens

• Alleen de gemeente is verantwoordelijk
voor meer fietsen in Zaanstad.
Enkele opmerkingen…
Verantwoordelijkheid faciliteren van infrastructuur ligt bij de gemeente;
Ook ouders hebben verantwoordelijkheid in het opvoeden van de kinderen (meer fietsgebruik);
Auto’s te gast of autovrije is in oude wijken is wel wenselijk, maar lastiger te realiseren.
Probeer fietsers zoveel mogelijk naar het hogesnelheidsfietspad te laten gaan;
In Zaandam kan men duurdere fietsen niet dichtbij bestemmingen plaatsen vanwege grotere kans
op diefstal, in kleinere kernen gaat dit wel;
Bepaal bij fietsparkeren de doelstelling zuiver: gaat het er om de straat schoon te houden van van
fietsen of gaat het om het vergroten van de veiligheid voor fietsers en het faciliteren van de fiets?
Ga bewust om met lokale campagnes, lift met landelijke campagnes mee;
Ondanks de klachten over de tunnels en bruggen moeten ze wel blijven!

Gebruikersgroep Zuid
vrijwel iedereen mee eens

vooral mee eens, gedeelte mee oneens

vooral mee oneens, gedeelte mee eens

• De belangrijkste fietsroutes
moeten zodanig worden
ingericht dat er geen auto's
meer rijden of de auto’s te gast
zijn.
• Fietsparkeren moet zo dicht
mogelijk bij de bestemming
(handhavingsbeleid).

vrijwel iedereen mee oneens

• Alleen de gemeente is verantwoordelijk
voor meer fietsen in Zaanstad.
• Ook in Zaanstad moet een campagne
komen om het fietsgebruik te stimuleren.
Enkele opmerkingen…
De school wordt genoemd als mogelijk verantwoordelijke (voor ‘meer’ fietsen);
Niet alle verantwoordelijkheid op de school schuiven!
Als het gaat om handhaving bij fietsparkeren: dat werkt niet. Samenwerking met
derden en het aanbieden van goede fietsparkeervoorzieningen is een
randvoorwaarde.
Ga bewust om met campagnes.

• Fietsbruggen en -tunnels over water en
spoor vormen geen probleem in Zaanstad.
• De maaswijdte in noord-zuid-richting is
goed, in oost-west-richting ontbreken
verbindende schakels.
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2.8 Conclusies uit CycleScan, Zaanpanel, analyses, schouw en bijeenkomsten (1)
Wat zijn aanknopingspunten voor het Zaanse fietsbeleid en het Actieplan vanuit de
inventarisatie?

Fietsnota Zaanstad

Uit de CycleScan, de bevragingen uit het Zaanpanel, de ruimtelijk-functionele analyses, de schouw en tot slot uit de bijeenkomsten met
de bewoners en de klankbordgroep is een aantal aanknopingspunten voor beleid en actie te formuleren:
1.

De Zaanse bevolking maakt regelmatig gebruik van de fiets. De fiets is van groot belang voor de motieven boodschappen,
recreatie (fietstochtje in de buurt) en het afleggen van bezoeken. Maar er kan en moet meer gefietst worden. Het milieu,
gezondheid, de economie en de kwaliteit van leefbaarheid in de Zaanse kernen en in de woonbuurten zijn hierbij gebaat.

2.

Men is behoorlijk tevreden over het fietsnetwerk binnen de woonbuurten. Buiten de woonbuurten wil men meer vrijliggende
fietspaden en wil men fietsknelpunten aangepakt zien. De overlast door bruggen valt mee, al wordt de Prins Bernhardbrug te
hoog gevonden. Ook stoort men zich aan de staat van onderhoud van het fietsnet, kan het comfort (asfalt) van het netwerk
beter en het niveau en de uitstraling van het gehele netwerk consistenter. Tot slot is gewezen op betere verlichting, betere
bewegwijzering, sociale onveiligheid bij de tunnels en vraagt men aandacht voor de fiets bij tijdelijke wegwerkzaamheden.

3.

De fiets moet buiten de woonbuurten meer ruimte krijgen, zelfs ten koste van de auto. Meer verblijfsgebieden, meer
vrijliggende fietsvoorzieningen, meer voorrangssituaties voor de fiets, fietsstraten of straatinrichtingen, waar de auto duidelijk
te gast is, zijn als oplossingen genoemd. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de routes is hierbij van belang.

4.

Fietsparkeervoorzieningen scoren aanmerkelijk lager: er zijn er onvoldoende en de kwaliteit kan beter. Er is wel meer meer
inzicht en onderzoek nodig naar knelpunten, behoeften en de doelstellingen van fietsparkeren. Op basis hiervan kan specifiek
fietsparkeerbeleid samengesteld worden.

5.

Het verbeteren van het primaire en fiets-PLUS-net scoren bij de raadplegingen hoger in prioriteit dan het uitvoeren van
campagnes.

6.

Graag wil men verbetering in het gedrag van de automobilisten (meer respect voor fietsers) en in dat van scholieren
(roodlichtnegatie, met meer naast elkaar rijden). Hiervoor zouden kleine gerichte campagnes gevoerd kunnen worden. Hierbij
ligt het initiatief weliswaar bij de gemeente, maar moeten andere partijen als scholen, winkeliers en bedrijven betrokken
worden, zo bleek uit de bevolkingsraadpleging.

7.

De gemeente moet er (samen met derden) hard aan trekken om de dalende tendens in het fietsgebruik om te buigen. Er moet
dus aandacht besteed worden aan (de hierboven genoemde) pullmaatregelen ten gunste van het fietsen, maar ook aan pushmaatregelen om het autorijden binnen Zaanstad minder vanzelfsprekend te maken (in ZVVP). Nieuwe ontwikkelingen als
Inverdan vormen een uitgelezen kans. Monitoring is hierbij van belang om te constateren of het fietsbeleid succesvol is.
Op de volgende bladzijde vatten we de aanknopingspunten samen in een aantal categorieën.
Deze vormen de speerpunten voor het beleid en voor het ActiePlan Fiets.
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2.8 Conclusies uit CycleScan, Zaanpanel, analyses, schouw en bijeenkomsten (2)
1.

Fietsgebruik

7.

Het fietsgebruik in Zaanstad (25,4 % van alle verplaatsingen in 2001 zijn
fietsverplaatsingen) (blz. 5) ligt net boven het landelijke gemiddelde (24,4%).
Wel is er een dalende lijn vanaf 1996 t/m 2001. Er kan meer. Ook recreatief
fietsen verdient een plaats in het beleid.

2.

Concurrentiepositie fiets t.o.v. andere vervoerswijzen

De concurrentiepositie ten opzichte van de auto is –ondanks de barrières– redelijk
(blz. 5). Wel worden tunnels als onveilig en bruggen als onhandig ervaren en
vindt men met name de Prins Bernhardbrug te hoog. De fiets verdient wel meer
ruimte. Ten opzichte van de auto verdient de fiets (gelet op zijn duurzame status)
een meer prominente plek in beleid en in de ruimte.

3.

(On)Veiligheid

De veiligheid voor (brom)fietsers is redelijk (blz. 6, 24, 25). Wel blijft het nodig
om de knelpunten en blackspots te verminderen.

Fietsnota Zaanstad

4.

Ruimtelijke aspecten en ontwikkelingen

De fiets wordt onvoldoende meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De fiets
dient meer prioriteit te krijgen. Inverdan is wel een goed voorbeeld: een van de
doelstellingen daarbij is het bieden van betere verbindingen voor de fiets.

5.

Fietsnetwerk

Binnen de gemeente zijn momenteel drie fietsnetwerken te onderscheiden: het
Stadsregionetwerk (blz. 20), het (niet vastgestelde) gemeentelijke netwerk en een
recreatief netwerk (blz. 21). Beredeneerd vanuit de verkeerskundige hoofdeisen
samenhang, directheid, comfort, aantrekkelijkheid en veiligheid is gebleken dat
delen van het netwerk aan verbetering toe zijn. Ook zijn er ontbrekende schakels.
Onderhoud en beheer van de fietsinfrastructuur worden door gebruikersgroepen
als slecht beoordeeld. Structurele aandacht blijft hierop nodig (blz. 34-38).

6.

Kruispunten / rotondes en verkeerslichten

(Verkeerslichten bij) Kruispunten en rotondes op fietshoofdroutes (primaire
netwerk en Fiets-PLUS-routes) zijn voor wat betreft verkeersveiligheid, wachttijd
bij verkeerslichten en uniformiteit voor verbetering vatbaar.

Fietsparkeervoorzieningen

Zaanstad heeft buiten de NS-stallingen bij de stations geen bewaakte stallingen.
Op diverse locaties in Zaanstad ontbreken bovendien (onbewaakte)
fietsparkeervoorzieningen. Ook de kwaliteit verdient aandacht (p. 33). Bij de
stations zijn wel fietsparkeervoorzieningen aanwezig maar het aanbod is
grotendeels ontoereikend en kwalitatief schieten deze tekort. De vraag is hier of
gratis bewaakte fietsenstallingen (voorbeeld: Station Zutphen) uitkomst kunnen
bieden.

8.

Doelgroepen

Er liggen kansen om fietsgebruik onder kinderen, werknemers, winkelbezoekers,
sporters en recreanten doelgroepgericht te vergroten. Ook ouderen verdienen
speciale aandacht (blz. 34-38).

9.

Samenwerking

De positie van de fiets in de woonwijken is weliswaar goed, maar de positie van
de fiets buiten de wijken en in het beleid kan en moet beter. De gemeente moet er
flink tegenaan, zowel op het gebied van het netwerk als op het gebied van
communicatie, educatie, promotie en alle andere zaken, die op deze bladzijde
genoemd worden. De gemeente kan (en wil) dat niet alleen. Samenwerking met
veel uiteenlopende partijen is nodig. Bedoeld wordt een betere interne
afstemming, maar ook regionale afstemming en samenwerking met partijen als de
politie, scholen, werkgevers, winkeliersverenigingen en NS.

10. Communicatie en promotie
Er wordt op het gebied van de fiets in Zaanstad weinig gedaan aan voorlichting en
promotie. Een gericht fietspromotie- en informatiebeleid is gewenst (blz. 34-38).

11. Afsteming, beleid en financiën
Het ontbreken van formeel fietsbeleid maakt het integraal oppakken van
fiets(gerelateerde) problemen voor zowel ambtenaren, burgers als de politiek
lastig. Structureel, transparant en flankerend beleid is noodzakelijk. Voldoende
financiële middelen voor de fiets vormen daarbij een belangrijk punt.

De genoemde 11 punten vormen de speerpunten voor het
toekomstige fietsbeleid.
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Hoofdstuk 3

HET TE VOEREN FIETSBELEID VOOR DE KOMENDE JAREN

3.1 Visie op het te voeren fietsbeleid
Aspecten voor een goed fietsbeleid
Bouwstenen voor een goed fietsbeleid
3.2 Beleidskader en doelstellingen
(Inter)Nationaal beleid
Provinciaal en regionaal beleid

Fietsnota Zaanstad

Lokaal Zaans fietsbeleid 2006-2015
3.3 Beleidsuitgangspunten voor het Zaanse fietsbeleid
3.4 Definiëren van het Zaans Fietsnetwerk
•

In dit hoofdstuk worden de aanknopingspunten vanuit de inventarisatie van
hoofdstuk 2 vertaald naar een visie op het te voeren Zaanse fietsbeleid.

•

Ook wordt kort ingegaan op het vigerende (inter)nationale, regionale en
provinciale fietsbeleid voordat de contouren voor het Zaanse fietsbeleid
geschetst worden.

•

Tot slot wordt het Zaanse fietsnetwerk beschreven.

3.5 Lopende projecten fietsinfrastructuur
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3.1 Visie op het te voeren fietsbeleid

Aspecten voor een goed fietsbeleid
⎯

Voor een goede uitvoering van lokaal fietsbeleid zijn vier aspecten van
belang (bron: ‘Beleidswijzer voor Fietsverkeer’, Fietsberaad 2005):

Bouwstenen voor een goed fietsbeleid
Inhoudelijk bestaat goed fietsbeleid uit de volgende bouwstenen:
―

• Inhoud: er moet een goed en integraal opgezet fietsbeleidsplan voor
handen zijn, gebaseerd op een stabiele visie en met een duidelijke
agenda, waarbij sprake is van een afgewogen beleid auto-fiets
(flankerend beleid), de gebruiker centraal staat en die gebaseerd is op
monitoring.

-

Fietsnota Zaanstad

• Een actieve verwerving van steun en draagvlak onder politiek en
burgers (o.a. door communicatie en voorlichting).
• Middelen en personeel om in ieder geval een deel van de agenda te
kunnen uitvoeren. Deels zal hiervoor zelfstandig fietsbudget
noodzakelijk zijn. Deels kan (vooralsnog) meegelift worden met
andere projecten.
• Organisatorische inbedding: als het fietsbeleid goed is ingebed in de
hele gemeentelijke organisatie en de organisatie van diverse externe
partijen geregeld is, is een meer structurele en brede basis gelegd.
⎯

Deze aspecten vormen de basis voor de gekozen aanpak.

Een voorbeeld:
De komende jaren wordt in Zaanstad een aantal (middelbare) scholen
verplaatst. Door al bij de voorbereiding van de nieuwbouw goede
fiets(parkeer)voorzieningen op en rond de scholen te plannen (en later te
realiseren), wordt effectief ingespeeld op actuele ontwikkelingen en wordt een
goede basis geboden voor meer en veilig fietsen en parkeren.

Doelgroepen. De volgende bestemmingen zijn voor fietsers van belang:
Werk
Winkels
School
Openbaar vervoerlocaties (ketenbenadering)
Recreatiegebieden
Sociale bestemmingen (bijv. fietsritten naar familie, sport, uitgaan en
andere sociale fietsbestemmingen)

Dit wordt in de praktijk ook wel de doelgroepenbenadering genoemd. Doel is
deze doelgroepen –de fietsers in Zaanstad- zo goed mogelijk te faciliteren.
―

Vier pijlers voor integraal beleid, die in combinatie meer effect sorteren voor
fietsbeleid, zijnde:
1.
2.
3.
4.

Infrastructuur
Ruimtelijke ordening en inrichting
Gedrag, mobiliteit, organisatie en handhaving
Educatie, communicatie en voorlichting

In de regel wordt het grootste effect bereikt door maatregelen te treffen op
meerdere pijlers tegelijkertijd. Deze integrale benadering is ook binnen dit
beleidsdocument nagestreefd.
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3.2 Beleidskader en doelstellingen (1)
Afspraken op mondiaal en Europees niveau
⎯

In juni 1999 is door de Nederlandse regering het ‘Charter on Transport, Environment and Health’ ondertekend. Deze door de World Health Organisation
(WHO) opgestelde overeenkomst moet op zowel mondiaal als Europees niveau toewerken naar een lagere benodigdheid van gemotoriseerd transport. Door
het beleid op zowel de ruimtelijke ordening als in stedelijke en regionale ontwikkelingsplannen aan te passen moeten wonen, werken, winkelen en recreëren
gemakkelijker te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer bereikbaar worden. Hierdoor kan de gezondheid van zowel de omgeving (minder vervuiling)
als van het individu (meer beweging) verbeterd worden.

Fietsnota Zaanstad

Landelijk beleid
⎯

Op landelijk niveau zijn de Nota Mobiliteit en de Nota Ruimte van belang. Ze omvatten de visie en het beleid van de rijksoverheid, waarop het beleid van de
lagere overheden dient te zijn afgestemd. De concrete uitvoering en invulling van het beleid is in sterke mate gedecentraliseerd naar de stadsregio’s en de
provincies. Hetzelfde geldt voor de financiering (GDU-gelden, gebundelde doeluitkering).

⎯

De (nieuwe) visie op mobiliteit luidt dat mobiliteit ‘mag’ en een belangrijk onderdeel vormt van een moderne maatschappij. De nadruk ligt op het zo goed
mogelijk faciliteren van mobiliteit, waarbij de negatieve effecten op leefbaarheid en veiligheid zo goed mogelijk moeten worden opgevangen. Het willen
afremmen van de groei van de mobiliteit is geen doel meer. Wel wil men door een kwaliteitsimpuls in onder meer de fiets mensen bewegen tot het maken van
andere keuzen dan de automatische keuze voor de auto.

⎯

De volgende hoofdpunten uit de Nota Mobiliteit en Ruimte zijn van belang:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

De verdere uitvoering van het programma Duurzaam Veilig.
Het stimuleren van de fiets als hoofdvervoermiddel op korte afstanden en als schakel in de ketenverplaatsing.
Het bieden van fietsnetwerken die voldoen aan de verkeerskundige hoofdeisen: samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort.
Het bieden van goede fietsverbindingen richting centra en het buitengebied.
Het ontwikkelen van goede fietsverbindingen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het zorgen voor meer (goed gekozen) overstapmogelijkheden tussen auto, openbaar vervoer en fiets, waarbij de rijksoverheid in het kader van het
programma ‘Ruimte voor de fiets’ voorziet in stallingvoorzieningen rond stations.
Het realiseren van fietsparkeervoorzieningen die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen aan de vraag.
Het terugdringen van fietsendiefstal.
Het bieden van bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond steden.
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3.2 Beleidskader en doelstellingen (2)
Regionaal en provinciaal beleid
⎯

Op regionale schaal zet de Stadsregio Amsterdam zich ervoor in dat de fiets een aantrekkelijker alternatief wordt. Om dit te bereiken verbetert en ontwikkelt
zij een regionaal fietsnetwerk. Doel is dat dit netwerk niet alleen zelfstandige fietsverplaatsingen bedient, maar ook de fiets een goed voortransportmiddel laat
zijn met goede aansluitingen op de netwerken van openbaar vervoer en auto. Ook streeft de Stadsregio Amsterdam naar een groei van de fietskilometrage met
70%. Dit is overigens een doelstelling die is afgeleid uit het oude Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) uit 1993 en valt terug te lezen in het Actieplan
Fiets van 1999. In het actuele RVVP van 2004 zijn deze percentages losgelaten en zijn streefbeelden voor de maximaal acceptabele reistijden per fiets
opgenomen.

⎯

Om te zorgen dat het fietsnetwerk een hoge en herkenbare kwaliteit biedt, heeft de Stadsregio Amsterdam de volgende eisen voor het fietsnetwerk opgesteld:

Fietsnota Zaanstad

•
•
•
•

Ontwerp: de fietspaden zijn fysiek gescheiden van het overig verkeer en breed genoeg;
Doorstroming: het fietsnetwerk stelt eisen aan de doorstroming bij verkeerslichten;
Sociale veiligheid: de routes zijn goede verlicht;
Beheer: er is systematisch beheer en onderhoud.

⎯

Ηet toenmalige ROA (nu Stadsregio Amsterdam) heeft het mobiliteitsbeleid vastgelegd in het Regionaal Verkeer en Vervoerplan (in december 2004). Verder
heeft Zaanstad momenteel te maken met het Provinciale Verkeers- en VervoerPlan (PVVP).

⎯

Het PVVP gaat vooral in op gemotoriseerd wegverkeer. Gesteld wordt dat andere vervoerwijzen wel bijdragen, maar dat ze het wegverkeer niet substantieel
kunnen vervangen. De fiets vormt een oplossing op lokaal/stedelijk niveau en is daarom vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid en minder specifiek
een provinciale verantwoordelijkheid. Daarnaast spelen zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu een rol in het PVVP.

⎯

De Provincie wil gemeenten vooral faciliteren, bijvoorbeeld via beschikbare rijksgelden. Er moeten meer goede fietspaden komen en het moet veiliger worden
voor de fiets. De provincie zet daartoe in op:
- De aanleg en verbetering van fietspaden langs de provinciale wegen;
- Realisatie van fietsenstallingen bij haltes van het openbaar vervoer;
- Via scholen aandacht besteden aan educatie en fietspromotie;
- Werken aan recreatieve en toeristische fietsroutes;
- Realiseren van een provinciaal fietsroutenetwerk.

Voor regionale hoofdroutes wordt voor de inrichting de hoogste kwaliteit nagestreefd. Voor regionale routes geldt een basiskwaliteit. Voor uitwerking van de
kwaliteitseisen zie het ‘ROA-Actieplan Fiets’ uit 1999.
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3.2 Beleidskader en doelstellingen (3)
Lokaal Zaans fietsbeleid 2006-2015
⎯

De fietsnota uit 1997 is als officiële beleidsnota nooit vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het Zaans
verkeers- en vervoersplan (ZVVP).

⎯

Zaanstad doet al wel wat bijzonders voor de fiets, maar om het echt goed te maken, moet er nog heel wat
gebeuren.

⎯

De huidige coalitie wil Zaanstad fietsvriendelijker maken en het fietsen stimuleren. Het beleid voor de
komende tien jaar moet daartoe sterker gericht worden op het investeren in duurzame verplaatsingen,
waaronder de fiets, de voetganger en het openbaar vervoer.

⎯

Door meer te investeren in duurzame verplaatsingen valt ook op het gebied van bereikbaarheid,
leefbaarheid, verkeersveiligheid en gezondheid winst te boeken. Indien er meer (korte) ritten te voet of per
fiets plaatsvinden, ontlast dit het lokale autonetwerk en draagt dit bij aan ruimtelijke kwaliteit en
luchtkwaliteit.

⎯

De algemene probleemstelling luidt dan ook:

Fietsnota Zaanstad

-

Hoe kan het fietsverkeer binnen de gemeente Zaanstad structureel bevorderd worden en het
fietsaandeel in de modal split stijgen van 25,4% (2001) naar 35% in 2015?

⎯

Deze doelstelling impliceert dat Zaanstad over 10 jaar flink boven het landelijke fietsgemiddelde zit. Nu zit
de gemeente Zaanstad met 25,4% net boven het gemiddelde fietsgebruik in Nederland voor (qua aantal
inwoners) vergelijkbare gemeenten als Apeldoorn, Enschede, Haarlem, Almere, Arnhem en
Haarlemmermeer (24,4%). Zaanstad had overigens in de periode 1995/1996 een relatief hoger aandeel
fiets: 27,5%. Dat aandeel is ten opzichte van de referentiegemeenten alleen in Zaanstad zo fors gedaald.
Een hogere ambitie is derhalve niet alleen wenselijk (milieu, gezondheid, leefklimaat), maar ook mogelijk.
Afgezet tegen het streven van het Stadsgewest Amsterdam om het fietskilometrage in de regio met 70% te
laten groeien, is de Zaanse ambitie zeker reëel.

⎯

In het verkeersmodel zal dit betekenen dat het aandeel auto in de modal-split met ongeveer 10% naar
beneden kan worden bijgesteld. In het ZVVP zal hierom aandacht moeten worden besteed aan voor de fiets
flankerend beleid (automobiliteitsbeleid, restrictief parkeerbeleid etc).

⎯

De doelstelling voor 2007-2015 luidt:
-

Zorgdragen voor goede basisvoorzieningen bestaande uit een veilig en comfortabel fietsnetwerk
en goede stallingsvoorzieningen en het op basis van aanvullende maatregelen en acties creëren
van een krachtige impuls, waardoor het fietsgebruik aantrekkelijker wordt en daarmee het
fietsaandeel in 2015 toeneemt tot 35% van de modal split.
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3.3 Beleidsuitgangspunten voor het Zaanse fietsbeleid

Fietsnota Zaanstad

• Voor de periode 2007-2015 zijn de volgende fietsbeleidsuitgangspunten voor het Zaanse fietsbeleid geformuleerd:
-

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd als hoofdvervoermiddel en als schakel in de ketenverplaatsing, waarbij het accent ligt op fietsverplaatsingen
van minder dan 7,5 kilometer.

-

Ingezet wordt op een goede balans tussen het beschikbaar stellen van fietsvoorzieningen (als basisvoorziening) en het aanvullend stimuleren van het
fietsgebruik door de inzet van push- en pullmaatregelen in de vorm van bijvoorbeeld scholen-, handhavings-, en voorlichtingscampagnes.

-

Bij de verdere uitvoering van het programma van Duurzaam Veilig wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de fiets. Dit behelst enerzijds het verder
uitwerken en verfijnen van fase 1 en anderzijds invullen van de tweede fase van Duurzaam Veilig. Gestreefd wordt naar afname van het aantal
verkeersslachtoffers onder fietsers.

-

De fiets moet een integraal onderdeel zijn van politieke keuzes binnen het ruimtelijke - en verkeersbeleid en alle andere relevante gemeentelijke
disciplines. Hierbij wordt een integrale benadering nagestreefd, waarbij de fiets afgewogen wordt versus andere vervoerswijzen. Ook bij ruimtelijke
ontwikkelingen wordt specifiek rekening gehouden met de bereikbaarheid en het stallen van de fiets.

-

Verbetering van de infrastructuur voor fietsverkeer als basisvoorziening staat centraal, er wordt zorggedragen voor een goed fietsnetwerk (bestaande uit
het gemeentelijke fietsnetwerk, het utilitaire regionale en provinciale netwerk en het recreatieve fietsnetwerk) dat per categorie voldoet aan de specifiek
daarvoor geldende verkeerskundige hoofdeisen: samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Daarbij wordt zorggedragen voor
bereikbare en goed toegankelijke (recreatie)voorzieningen in en rond Zaanstad en specifiek in het centrum.

-

Er wordt gezorgd voor meer goede overstapmogelijkheden tussen zowel auto en fiets als openbaar vervoer en fiets (knooppunten ketenmobiliteit).

-

Op het gebied van fietsparkeren worden voorzieningen geboden die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, prijs en locatie voldoen aan de vraag.
Daarnaast wordt gewerkt aan het terugdringen van fietsendiefstal.

-

Het fietsbeleid wordt frequent gemonitord en indien nodig bijgesteld.

-

De (potentiële) fietser blijft actief betrokken bij de uitvoering en monitoring van het Zaanstadse Fietsbeleid.

-

Gezien de grote economische potentie, qua winkel- en horecabezoek, wordt ingezet op het vaker per fiets
naar het centrum trekken van de eigen inwoners.

-

Het gebruik van veilige fietsen wordt gestimuleerd, hierbij wordt een doelgroepenbenadering gehanteerd.

-

Om het fietsen te stimuleren en het imago van de fiets te verbeteren wordt aan educatie en promotie (lees: communicatie & voorlichting) gedaan,
gezondheidsaspecten (zoals overgewicht, luchtkwaliteit) vormen daarbij een belangrijk aanknopingspunt.

-

Ook congestieproblemen en anderzijds positieve effecten van fietsprojecten elders worden ook aangegrepen om het fietsgebruik te vergroten.

-

Er wordt actief ingezet op handhaving om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

-

Inzet is om op korte termijn (tot en met 2008) een duidelijke en effectieve impuls te geven aan
het fietsgebruik. Aansluitend worden op lange termijn (tot en met 2015) maatregelen getroffen
die de impuls verder versterken en een structureel karakter geven.

De fietsketen: Herkomst-Route-Bestemming
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3.4 Definiëren van Zaans Fietsnetwerk (1)
•

Niet elke straat of elk fietspad wordt evenveel gebruikt of heeft evenveel potentie. Er zijn routes waarvan het
gebruik hoger is dan bij andere. Vanzelfsprekend gaat naar deze routes de prioriteit uit. Deze routes moeten
behoren tot het zogenaamde primaire fietsnetwerk. De routes die de schakels vormen tussen bestemmingen en
herkomsten die niet direct aan het primaire fietsnetwerk liggen (bijvoorbeeld woonhuizen), worden ontsloten
door het secundair fietsnetwerk. Het secundair fietsnetwerk omvat zowel fietspaden als straten voor gemengd
verkeer die niet als primair fietsnetwerk zijn gedefinieerd.

•

Het primaire fietsnetwerk dient aan een aantal vooraf opgestelde eisen te voldoen. Deze eisen worden
landelijk gebruikt om een kwalitatief goed fietsnetwerk vast te stellen. Om voor de gemeente Zaanstad een
kwalitatief goed fietsnetwerk vast te stellen, zijn de hoofdeisen voor zo’n netwerk ontleend aan onderzoeken
van zowel de TU Delft als van het CROW. Deze eisen vormen een goede basis om het fietsnetwerk te kunnen
vaststellen. Daarbij is rekening gehouden met specifieke aandachtspunten in de Zaanse situatie. Voor het
secundair fietsnetwerk zijn deze eisen minder belangrijk.

•

Naast het primair en secundair fietsnetwerk is gekozen om fiets-PLUS-routes op te nemen in het fietsnetwerk.
Deze routes moeten kwalitatief aan een aantal extra eisen voldoen om zo maximaal kwaliteit te kunnen
behalen en zo de overstap naar de fiets te bevorderen.

Hoofdeisen voor een fietsnetwerk
• Het fietsnetwerk moet de wenslijnen van de verplaatsingsbehoefte volgen.
• Fijnmazig (maaswijdte 200 à 300 meter in stedelijk gebied, daarbuiten mag dit ruimer zijn) .
• Directe, rechte verbindingen tussen verkeersaantrekkende plaatsen zoals woongebieden, wekgebieden, scholen, winkels, stations, e.d.
• Bij barrières (spoorlijnen, waterwegen) moet de fiets meer doorgangen hebben dan autowegen.
• Bundeling op comfortabele hoofdassen is gewenst om maximaal comfort te kunnen bieden.
• Bij ongelijkvloerse kruisingen dient de fietser zo dicht mogelijk bij maaiveldniveau te blijven.
• Er dient géén éénrichtingsverkeer voor fietsers te zijn (gezien op netwerkniveau).
• Het dient een zoveel mogelijk gesloten netwerk te zijn.
• Een beperkte hiërarchie in fiets-wegtypen is gewenst.

Bron: CROW en Faculteit der civiele techniek, TU Delft
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3.4 Definiëren van Zaans Fietsnetwerk (2)
Hoofdeisen voor een primair fietsnetwerk

Bron: CROW, Publicatie 230:Ontwerpwijzer Fietsverkeer, april 2006

Samenhang:

Fietsnota Zaanstad

•

De belangrijkste eigenschap van een
primair fietsnetwerk is ‘samenhang’.
Een fietsnetwerk dient zoveel
mogelijk herkomsten en
bestemmingen te benaderen. Het
primair fietsnetwerk dient dus in ieder
geval de belangrijkste
‘fietsattractiepunten’ te ontsluiten
(voorzieningen, OV-locaties). Een
maatgevende maaswijdte voor een
primair fietsnetwerk is 250 meter.
Zodra 70% van alle
fietsverplaatsingen via het primaire
fietsnetwerk plaatsvindt, kan worden
aangenomen dat het netwerk
aansluit op de verplaatsingsbehoefte.

Directheid:
•

•

Het primair fietsnetwerk dient de kortst mogelijke
afstand tussen fietsattractiepunten te bieden. Ook moet deze
in tijd kort zijn. Een directe route geeft de gebruiker het
idee dat zij geen omrijdbewegingen maakt en op dit
onderdeel dus geen hinder ondervindt. Is een route directer
dan gaan met de auto, dan maakt het gebruik van de fiets
een goede kans. Een meetinstrument om dit te bepalen is de
omrijdfactor. Dit is de verhouding tussen de kortste afstand
over de weg en de hemelsbrede afstand. Voor het primaire
fietsnetwerk moet dit ongeveer 1,2 zijn. Voor het
secundaire net 1,3 tot 1,4.
De directheid in tijd kan worden beïnvloed door het aantal
kruisingen waarbij de fietser voorrang heeft (door regels of
door gunstig afgestelde VRI’s). Het aantal kruispunten
waarop de fietser op het primaire fietsnetwerk geen
voorrang krijgt, moet nul zijn (of zo min mogelijk).

Comfort:
•

Voorkomen van verkeershinder: Ander (gemotoriseerd)
verkeer kan het fietsverkeer zowel op straat als in
gezondheid hinderen. Fietsvoorzieningen dienen
daarom zo min mogelijk langs zeer drukke autoroutes te
worden geprojecteerd.

•

Optimaliseren van de vindbaarheid: De bewegwijzering
dient goed uitgevoerd te zijn waardoor de fietser
eenvoudig zijn weg kan vinden.

•

Begrijpelijkheid: Traceer het fietsnetwerk langs
herkenbare, opvallende en attractieve
stedenbouwkundige en landschapselementen.

Veiligheid:
•

Conflicten met kruisend verkeer
vermijden: Het aantal kruispunten dient
zo beperkt mogelijk te zijn.

•

Scheiden van voertuigsoorten:
Scheiden van weggebruikers met
verschillende rijsnelheden.

•

Zorgen voor herkenbare wegcategorieën: Een fietsvoorziening moet
herkenbaar zijn als zijnde een
fietsvoorziening!

•

Zorgen voor uniforme
verkeerssituaties: Fietsvoorzieningen
en kruispuntoplossingen horen enkel
toegepast te worden in de passende
situatie.

Aantrekkelijkheid:
•

Het primaire fietsnetwerk dient sociaal veilig te zijn en zich te
bevinden in een aantrekkelijke omgeving. De fietser is
namelijk meer gericht op de directe omgeving dan een
automobilist. De omgeving speelt een grote factor in de
afweging om langs een route te fietsen.
Op de volgende pagina zijn deze hoofdeisen vertaald naar kwaliteitseisen.
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3.4 Definiëren van Zaans Fietsnetwerk (3)
Kwaliteitseisen Laag 1: Fiets-PLUS-routes
•

De eerste laag in het beoogde fietsnetwerk zijn de zogenaamde fiets-PLUS-routes.
Deze routes zijn de kwalitatieve ‘toproutes’ uit het primaire fietsnetwerk en zijn
uitgelezen routes voor langeafstandsverplaatsingen op lokaal en regionaal niveau.

•

De fiets-PLUS-route moet gebruikt worden als een snelweg: de route is lang en
bereikt een groot deel van Zaanstad, maar is ook aantrekkelijk om kleinere afstanden
binnen de stad te fietsen.

Fietsnota Zaanstad

•

•

Kwaliteitseisen Laag 2: Primair Fietsnetwerk
De routes voor het primaire fietsnet zijn vastgesteld aan de hand van de
schouw, inventarisatie van bestaand beleid en bestaande plannen. Tot slot
zijn routes toegevoegd, die het geheel completeren tot een kwalitatief
samenhangend fietsnetwerk op primair niveau.
Het primaire netwerk voldoet aan de volgende eisen:

Eigenschappen zijn:
- Geasfalteerd (rood), goed onderhouden en zonder obstakels;
- Breedte 4 meter;
- Vrijliggend fietspad, bij voorkeur zonder brommers

•Fysiek gescheiden van het overige verkeer (geen medegebruik van de
rijbaan of fietsstroken);

- Goed verlicht;
- Beschut (door bomen, heggen of schermen),en voorzien van schuil/rustplaatsen;
- Ruime boogstraal in de bochten;
- Aantrekkelijke en sociaal veilige omgeving;
- Zijverbindingen op regelmatige afstand (juiste maaswijdte).

•Overal gelijkwaardige kwaliteit;

De fiets-PLUS-route sluit in zuid-oostelijke richting aan op het V en W ‘Met de fiets
minder file’-project. Het gaat hierbij om kwalitatief hoogwaardige snelle fietsroutes
richting het centrum van Amsterdam geprojecteerd.

•In principe hebben fietsers voorrang;

Op pagina 50 is de kaart met fiets-PLUS-routes en de V en W-route opgenomen.

•Verschijiningsvorm over een langer afstand hetzelfde;
•Voldoende breedte om er veilig en comfortabel te kunnen fietsten;
•Geen hinder van geparkeerde auto’;
•Overal directe verlichting;
•Rood asfalt (doorlopend op de kruisvakken);
•Voorkeur prioriteit bij verkeerslichten, korte cyclustijd. Bij rood licht
mogen fietsers rechts afslaan;
•Sociaal veilig;
•Uniforme en continue bewegwijzering;

Kwaliteitseisen Laag 3: Secundair Fietsnetwerk
•

•

•

Alle overige door fietsers gebruikte straten en wegen (zowel fietspaden als routes met
gemengd verkeer waarop fietsers zijn toegestaan) die buiten het primaire
fietsnetwerk vallen, vallen onder het secundaire fietsnetwerk.
Het secundaire fietsnetwerk verbindt het primaire fietsnetwerk met bestemmingen en
herkomstlocaties. Doordat het secundaire fietsnetwerk alle overige straten en wegen
(waarop fietsers zijn toegelaten) omvat die niet in het primaire fietsnetwerk zijn
opgenomen, zijn alle straten en wegen gedekt in het fietsnetwerk.
Doordat de fietsintensiteit op deze routes lager is dan op het primaire fietsnetwerk, zijn
deze routes minder belangrijk om te voorzien van de kwaliteitseisen voor het primaire
fietsnetwerk. Deze is dan ook niet opgenomen in de fietsnota.

Er is geen kaart voor het secundaire fietsnetwerk opgenomen.

•Regelmatig en systematisch beheer en onderhoud;
•In het geval van gemengd verkeer: Opgeblazen Fiets Opstel Stroken;
•Regelmatig sneeuw- en bladvrij houden (ook bij uitbuigingen).
Een deel van het netwerk voldoet nog niet aan de gestelde eisen. De eisen
worden overigens niet gehanteerd in het buitengebied en op historische
linten. Om verdere verstedelijking van het landschap niet te bevorderen, is
het verstandig in deze gebieden uit te gaan van aangepaste eisen.
Op pagina 51 is de kaart met het Primair Fietsnetwerk opgenomen.
Bron: Stadsregio Amsterdam; het ROA fietsnetwerk.
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3.4 Definiëren van Zaans Fietsnetwerk (4)
Laag 1: Fiets-PLUS-net
Locatie file:

Route 3: Zaandam-Amsterdam (vice versa)

A8
Zaandam - Knooppunt Coenplein, richting Amsterdam
A10W Westpoort - Coentunnel, richting Knooppunt Coenplein

A8

Route 3

Route 3

Fietsnota Zaanstad

A10W

Kaart: Topografische Dienst©, Emmen

Bron: SOAB, Met de
fiets minder file, 2006

Voor het definiëren van het Fiets-PLUS-net is uitgegaan
van zo kort mogelijke verbindingen, tussen alle
belangrijke delen van de stad en naar andere kernen. De
aangemerkte routes voldoen in principe aan de hoge
eisen van het Fiets-PLUS-net (zie blz. 49).
De regiokaart uit het V en W-project ‘Met de Fiets
Minder File’ schetst de geplande route richting
Amsterdam. Deze sluit aan op de fiets-PLUS-route, die
op de rechter kaart rechtsonder (als ontbrekende
schakel) is ingetekend. Het alternatief voor deze route is
het zogenaamde ´Noorder IJplas alternatief´ (een
bestaande route: zie rode pijl rechtsonder).

Legenda
Fietsplusnetwerk
Ontbrekende schakel
Fietsplusnetwerk
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3.4 Definiëren van Zaans Fietsnetwerk (5)
Laag 2: Primair fietsnetwerk

Fietsnota Zaanstad

Deze kaart is ook los op
A3-formaat opgenomen
achterin het rapport.

De routes voor het primaire
fietsnet zijn vastgesteld aan
de hand van de schouw,
inventarisatie van bestaand
beleid en bestaande plannen.
Tot slot zijn routes
toegevoegd, die het geheel
completeren tot een
kwalitatief samenhangend
fietsnetwerk op primair
niveau. Voor toelichting: zie
blz. 49.

N

Legenda
Primair fietsnetwerk
Verbetering van bestaande route
Fietspad in planning (nieuwe route)
Ontbrekende schakel
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3.5 Bestaande projecten – infrastructuur (1)
Om het fietsbeleid goed vorm te geven, is het van belang om vast te stellen welke fietsinfrastructuuprojecten er in Zaanstad binnen
gemeentelijke programma’s lopen en welke status ze hebben. Een aantal programma’s met fietsinfrastructuurprojecten wordt beschreven.

MIP (2007-2011)
In het MIP (meerjarenplan infrastructurele projecten 2007-2011) van de gemeente Zaanstad zijn de volgende fietsprojecten benoemd:

Fietsnota Zaanstad

2007 en 2008:
—

Aanleg fietspad Guisweg Oud-Zaandijk (onderdeel van de herinrichting Guisweg Oud-Zaandijk).

—

Aanleg fietspad in verlengde Esdoornlaan te Wormerveer (langs noordkant N203 Wormerveer).

—

Aanleg fietspad Ramsbeek en Zuiderweg en doortrekking fietspad ten noorden van Leegwaterweg naar P+R-terrein (onderdeel van aanleg rotonde kruising
Leegwaterweg / Zuiderweg) (provinciaal project) (‘t Kalf).

—

Aanleg fietspad langs oostzijde N246, tussen Kerkstraat (aan te leggen fietstunnel) en N203 Wormerveer (provinciaal project).

—

Aanleg fietspad langs de Weer-noord en Twiskeweg (Zaandam).

—

Aanleg fietspad langs de Rijn (maakt onderdeel uit van project herinrichting Rijn) (‘t Kalf).

—

Aanleg fietspad achter AH-kantoor (Zaandam).

—

Voorbereiding aanleg fietstunnel Kerkstraat / Provincialeweg N246 (Wormerveer) (provinciaal project).

2009:
—

Herbestrating fietspad langs de Fortuijnweg (Zaandijk).

—

Uitvoering aanleg fietstunnel Kerkstraat / Provincialeweg N246 (provinciaal project) (Wormerveer).

—

Herbestrating deel van het fietspad langs de Houtveldweg (Zaandam-West).

—

Aanleg fietspad tussen de Provincialeweg N246 en bedrijventerrein Noorderveld langs de Ned Benedictweg.

—

Aanleg fietspad langs Industrieweg te Wormerveer (onderdeel van de herinrichting Industrieweg Wormerveer).

Na 2009:
—

Verbetering fietspad langs Vincent van Goghweg (onderdeel van de herinrichting Vincent van Goghweg in 2010).

Voor aanleg van fietspaden en fietsvoorzieningen
wordt een geoormerkte begrotingspost vastgesteld.

Hoofdstuk 3 – HET TE VOEREN BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN
53

3.5 Bestaande projecten – infrastructuur (2)

SGP (na 2009)
In het SGP (strategisch groenproject ‘Tussen IJ en Z’) (zie pagina 22) zijn de volgende fietsprojecten benoemd:
Na 2009:
—

Aanleg wandelpad Zuiderweg. Overweging: afsluiten voor autoverkeer, maar open te houden voor fietsers (SGP projectnr. 4: wandelpad Zuiderweg).

—

Aanleg fietspad Assendelver Zeedijk/Vonderweg naar recreatiegebied Buitenlanden (SGP projectnr. 6: fietsverbinding Buitenlanden).

—

Aanleg fietspad Assendelver Zeedijk naar Kagerweg (SGP projectnr. 7: fietsverbinding Kagerweg).

—

Aanleg fietspad langs Genieweg (SGP projectnr. 8: fietsverbinding Genieweg).

—

Aanleg fietspaden in recreatiegebied Omzoom (SGP projectnr. 5: wandel en fietsverbindingen Omzoom, binnen programma Noorderwelf).

—

Aanleg fietspad Middel- Rooswijk (SGP projectnr. 9: fietsverbinding Guispad (gecombineerd met landinrichting).

Fietsnota Zaanstad

Fietsprojecten afkomstig uit project Inverdan (na 2009)
Uit het project Inverdan kunnen de volgende fietsprojecten benoemd worden:

—

‘Strekken’ fietstunnel Westerwatering en aansluiten op fietspad langs Vincent van Goghweg.

—

Aanleg fietspad langs deel Overtuinen.

—

Aanleg fietspad langs Cypressehout tussen Houtveldweg en Westenwindpad.

—

Verleggen fietspad Houtveldweg naar nieuw tracé van Houtveldsingel.

—

Aanleg “Buiging” (fietsverbinding op een verhoogd maaiveld, waarbij de Provincialeweg, spoorlijn en Houtveldweg ongelijkvloers worden gekruisd).

—

Aanleg onbewaakte fietsenstalling NS-station Zaandam.

—

Aanleg bewaakte fietsenstalling NS-station Zaandam.

—

Aanleg overdekte fietsenstalling in het winkelcentrum van Zaandam.

—

Onderzoek naar fietsen over de Dam.
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Kanaalzoneprogramma (2008)
In het Kanaalzoneprogramma zijn de volgende fietsprojecten benoemd:
—

Aanleg fietspad (Zuidelijke Randweg) over de Nieuwe Zeehaven;

—

Aanleg fietstunnel langs de Provinciale weg N203 onder de nieuwe Zuidelijke Randweg.

Andere fietsvoorzieningen of fietsprojecten uit diverse programma’s (2007/2008)

Fietsnota Zaanstad

Naast projecten van grotere omvang zijn ook de volgende fietsprojecten aangekondigd:
—

Fietspad langs Saendelverlaan (Saendelft);

—

OV-Fiets Krommenie (gerealiseerd in 2007);

—

Aanleg fietspad De Weer (tussen Zuidervaart en Kon. Julianaweg).

Hoofdstuk 4

ACTIEPLAN FIETS (2007-2015)

4.1 Procesmatige speerpunten voor het ActiePlan Fiets
4.2 Inhoudelijke speerpunten voor het ActiePlan Fiets
4.3 Prioriteitenbepaling vanuit klankbord- en gebruikersgroepen
4.4 ActiePlan Fiets 2007-2015 (Korte termijn: 2007/2008)

Fietsnota Zaanstad

4.5 ActiePlan Fiets 2007-2015 (Lange termijn: 2009 - 2015)

Eén van de gebruikersbijeenkomsten. Gemeentehuis te Zaandijk.

•

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de inventarisatie en de gesprekken
en de daarop gebaseerde visie op het Zaanse fietsbeeid verder vertaald naar
concrete en geprioriteerde acties, projecten en maatregelen.

•

Eerst worden de procesmatige en inhoudelijke speerpunten geschetst.
Daarna wordt teruggekeken naar de prioriteiten, die aangegeven zijn door de
bewoners en de leden van de klankbordgroep.

•

Het ActiePlan Fiets tot slot is het tastbare en breed gedragen resultaat van
het gehele proces, dat in het kader van de samenstelling van de Fietsnota is
doorlopen. Het ActiePlan schetst zowel voor de korte termijn (2007 en
2008) als voor de lange termijn (2009-2015) welke gedragen acties en
projecten er voorgesteld worden vanuit het traject van de Fietsnota.
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4.1 Procesmatige speerpunten voor het Actieplan Fiets (1)
Uit de inventarisatie en gesprekken blijkt dat samenwerking, afstemming, communicatie en integraliteit van groot belang is. Een aantal van de genoemde speerpunten uit
hoofdstuk 2 (zie blz. 40) is procesmatig van aard. Deze staan hieronder toegelicht. In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke speerpunten.

Speerpunt 1. Samenwerking met lokale organisaties en omliggende gemeenten
Aanleiding / probleemomschrijving

Doelstelling /Ambitie

Fietsnota Zaanstad

Procespartners

Landelijke beleidsprogramma’s, zoals de Nota Mobiliteit en Duurzaam Veilig onderstrepen het belang van
samenwerking. Er zijn diverse beleidsprogrammaonderdelen die de gemeente samen met anderen kan
oppakken, waarbij een meerwaarde voor alle partijen ontstaat.
- Aangaan van samenwerkingsverbanden in het uitvoeren en effectueren van het gemeentelijk fietsbeleid.
- Gebruik maken van bewonerskennis over lokale knelpunten bij het uitvoeren van fietsprojecten.
- Ondersteunen van lokale initiatieven ter verbetering van de fietssituatie en het stimuleren van fietsen.
- Meerdere partijen verantwoordelijkheid geven in fietsbeleid om draagvlak onder beleid te vergroten.
Het is belangrijk partners te zoeken, te motiveren en te stimuleren. Enkele relevante partners: Fietsersbond,
VVN, politie, buurtbewoners, scholen (verkeersouders, verkeersbrigadiers) ouderen- en
jongerenorganisaties, recreatieve partners, de omliggende gemeenten (Stadsregio Amsterdam),
waterschappen en de provincie Noord-Holland. Bepleit wordt meer samenwerking te zoeken, waarbij de
partijen in de gelegenheid worden gesteld om ideeën aan te dragen voor fietsstimulering.

Speerpunt 2. Verbetering interne afstemming, inzetten structureel beleid en vastleggen structureel budget

Aanleiding / probleemomschrijving

Om het fietsgebruik te bevorderen, is een systematische en integrale aanpak noodzakelijk. Daarbij horen
uitvoeringsprogramma’s, onderhoudsprogramma’s en de reservering van voldoende budget. Een integrale
gebiedsgerichte aanpak, waarbij projecten van verschillende gemeentelijke afdelingen worden
gecombineerd en afgestemd en waarbij een breed scala aan problemen wordt opgepakt, moet binnen deze
beleidstermijn een grotere meerwaarde voor de fiets opleveren.
1.
2.

Het benoemen van een gemeentelijke fietscoördinator, die toeziet op de naleving, het
aanspreekpunt voor de fiets vormt en zich inzet voor de uitvoering van het ActiePlan Fiets.
Het verbeteren van de interne afstemming voor fietsgerelateerde projecten (bv. meeliften met
herinrichtings- en herstructurerings)projecten, fietsvriendelijke locatiekeuze voor trekkers) en
projecten starten, waar de fiets ook sturend is voor de planning van andere projecten.
De collegeprogramma’s verder benutten als gelegenheid om de gemeentelijke ambities op
fietsgebied structureel te verankeren in beleid en budgettering.

Doelstelling /Ambitie

3.

Procespartners

Gemeentebestuur en gemeentelijke afdelingen.
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4.1 Procesmatige randvoorwaarden voor het Actieplan Fiets (2)
Speerpunt 3. Communicatie en promotie

Aanleiding / probleemomschrijving
Doelstelling /Ambitie

Fietsnota Zaanstad

Procespartners

Alle in de Fietsnota geraadpleegde partijen onderstreepten het belang van communicatie en promotie van
de fiets. Een gericht fietspromotie- en informatiebeleid is wenselijk. Voorwaarde is hierbij wel, dat het
gehele fietsnetwerk (vooral het primaire net) helemaal op orde moet zijn. Ook is onderstreept, dat in het
geval van lokaal-gerichte campagnes het initiatief weliswaar bij de gemeente moet liggen, maar dat er een
eigen verantwoordelijkheid ligt bij organisaties als scholen, bedrijven, winkelcentra etc. Samenwerking is
derhalve nodig.
Ook is gesteld, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het informeren van de burger over bestaande en
nieuwe fietsroutes en fietsvoorzieningen.
1.
2.

De Zaanse bevolking (beter) informeren over bestaande en nieuwe fietsprojecten.
Het gedrag van de Zaanse bevolking zo beinvloeden, dat er meer en vaker gefietst wordt.

Gemeentebestuur en gemeentelijke afdelingen, samen met derden als scholen, bedrijfsleven,
winkeliersverenigingen etc.
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4.2 Inhoudelijke speerpunten voor het Actieplan Fiets
Naast de genoemde procesmatige speerpunten (paragraaf 4.1) voor het ActiePlan Fiets, zijn in hoofdstuk 2
ook inhoudelijke speerpunten benoemd voor het Zaanse fietsbeleid als resultaat van gevoerde overleggen en
de inventarisaties:

Speerpunt 4: Vergroten van het aandeel fiets, zowel utilitair als recreatief. Het uitvoeren van voor de
fiets flankerend beleid ( bv. het minder aantrekkelijk maken van
autoverplaatsingen , bv door restrictief parkeerbeleid)
Speerpunt 5: Verbeteren van de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van andere
vervoerswijzen
Speerpunt 6: Verbeteren verkeersveiligheid voor de (brom)fiets
Speerpunt 7: Betere afstemming Ruimtelijke Ordening en fiets: om de leefbaarheid in wijken
en buurten te vergroten, wordt ingezet op een integrale gebiedsgerichte
aanpak, waarvan de fiets onderdeel uitmaakt.

Fietsnota Zaanstad

Speerpunt 8: Realiseren van een hoogwaardig en samenhangend fietsroutenetwerk, met
structurele aandacht voor onderhoud en beheer
Speerpunt 9: Verbeteren van positie van de fiets op met name kruispunten, rotondes en bij
verkeerslichten
Speerpunt 10: Goede fietsparkeervoorzieningen en aanpak fietsendiefstal
Speerpunt 11: Doelgroepen: (korte) fietsritten bevorderen naar werklocaties (werknemers),
winkels en ‘sociale’ bestemmingen, naar scholen en naar openbaar
vervoerlocaties (ketenbenadering).
Deze inhoudelijke speerpunten vormen samen met de procesmatige speerpunten uit paragraaf 4.1 de
basis voor het ActiePlan Fiets. Zij worden vervat in projecten, die tezamen het ActiePlan Fiets
vormen. Op de navolgende bladzijden worden, nadat nog een toetsing heeft plaatsgevonden aan de
prioritering door de klankbordgroep en gebruikersgroepen, de projecten toegelicht en geprioriteerd
naar korte en lange termijn.
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4.3 Prioriteitenbepaling vanuit klankbord- en gebruikersgroepen
-

Aan zowel de gebruikersgroepen als de klankbordgroep is gevraagd aan welke onderwerpen extra
geld besteed moet worden. Op deze wijze wordt zichtbaar welke prioriteiten de klankbordgroep en
gebruikersgroepen leggen in e uitvoering van het beleid.

-

Iedere persoon kon ‘euromuntstukken’ inzetten op te prioriteren onderwerpen.

-

Genoemde gedragen speerpunten en de onderstaande prioritering door klankbordgroep en
gebruikersgroepen zijn vertaald in concrete voorstellen voor het ActiePlan Fiets voor de korte en
lange termijn.bepalen

Euro’s en fietsen:
aan welke fietsonderwerpen moet de
komende jaren geld besteed worden?
U mag 3 Euro’s verdelen of op een onderwerp inzetten.

Onderwerpen:

Plak hier uw sticker

Infrastructuur
Fietseducatie
Fietscampagnes

Belangrijkste prioriteiten

Fietsenstallingen

Fietsnota Zaanstad

Fietsnet-Plus

Gebruikersgroep Noord:

Fietsnota Zaanstad

- Infrastructuur
- Fietsenstallingen
- Fietseducatie

(13x genoemd)
(8x genoemd)
(3x genoemd)

Gebruikersgroep Midden:
- Infrastructuur
- Fietsenstallingen
- Handhaving politie
- Fiets-PLUS-net

(11x genoemd)
(8x genoemd)
(4x genoemd)
(3x genoemd)

Handhaving politie
Bewegwijzering
Fietsmonitor
……………..

(eigen idee)

Woonplaats/kern: ..………………………..
Organisatie: …………………………………..
Euroformulier kunt u afgeven bij de gemeente (t.a.v. Eric de
Niet), faxen naar SOAB (076- 5 224 234) of opsturen naar
SOAB, postbus 2210, 4800 CE Breda

Gebruikersgroep Zuid-Oost:
- Eigen idee: Onderhoud
- Infrastructuur
- Handhaving politie

(4x genoemd)
(3x genoemd)
(2x genoemd)

-

De nadruk in de uitvoering van het beleid moet vooral liggen op infrastructuur (‘maak
het fietsnetwerk af’) en op voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen.

-

In mindere mate werd prioriteit gelegd bij het realiseren van het fiets-PLUS-net, het
uitvoeren van fietseducatie (basis- e middelbare scholen), het goed onderhouden van de
fietsvoorzieningen, het uitvoeren van kleinschalige campagnes met derden en
handhaving door de politie.

-

Ook genoemd zijn: betere bewegwijzering, het monitoren van (de effecten van)
fietsbeleid en het uitvoeren van voor de fiets flankerend beleid.

Klankbordgroep:
- Infrastructuur
- Fietsenstallingen
- Fietscampagnes

(14x genoemd)
(6x genoemd)
(4x genoemd)
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (1)

Korte termijn: 2007/2008
Op korte termijn fietsimpuls centraal
―

In de voorgaande hoofdstukken zijn de speerpunten en prioritering weergegeven. In deze en de volgende paragraaf worden ze vertaald in concrete voorstellen voor het
ActiePlan Fiets voor de korte (paragraaf 4.4) en lange termijn (paragraaf 4.5).

―

Het ActiePlan Fiets biedt projecten en maatregelen waarmee het beter fietsen wordt in Zaanstad. Er zijn projecten en maatregelen opgenomen voor de korte termijn (tot
en met 2008) als voor de langere termijn. Doel van de korte termijn projecten is om een krachtige eerste impuls te geven aan het stimuleren van het fietsgebruik,
waarmee op een leuke maar voor de gemeente en de fietser vooral constructieve wijze, zichtbaar wordt gemaakt dat de gemeente zich met uiteenlopende partijen de
komende periode extra inspant om het fietsgebruik te vergroten.

―

Op de korte termijn wordt verder gewerkt aan een goede basis voor fietsen: het verder uitbouwen en completeren van het primaire netwerk. Daarnaast wordt ingezet op
het FietsPlus-netwerk.

―

Op de korte termijn wordt daarnaast ook ingezet op promotie, voorlichting en educatie. De (potentiële) fietsers van Zaanstad moeten de komende tijd op vele fronten op
positieve wijze met fietsontwikkelingen geconfronteerd worden en geprikkeld worden de fiets vaker te gebruiken. De promotie-insteek kent een structureel karakter:
steeds opnieuw moet hierop de aandacht worden gevestigd.

Fietsnota Zaanstad

De voorgestelde projecten voor het ActiePlan Fiets voor de korte termijn zijn:
• Infrastructuur
• Gedrag en communicatie
• Projecten op het gebied van voorlichting en organisatie
• Monitoringsproject
• Scholenprojecten
• Winkellocaties en bedrijven
• Fietsparkeren / diefstalpreventie
• Fiets en Openbaar vervoer
Deze projecten worden op de volgende pagina’s verder toegelicht.
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (2)
Infrastructuur

Fietsnota Zaanstad

Al ingeplande projecten:
•

Fietspad langs Saendelverlaan (Saendelft);

•

OV-Fiets Krommenie (2007);

•

Aanleg fietspad in verlengde Esdoornlaan te Wormerveer (langs noordkant
N203 Wormerveer);

•

Aanleg fietspad Guisweg Oud-Zaandijk (onderdeel van de herinrichting
Guisweg Oud-Zaandijk);

•

Aanleg fietspad Ramsbeek en Zuiderweg en doortrekking fietspad ten noorden
van Leegwaterweg naar P+R-terrein (onderdeel van aanleg rotonde kruising
Leegwaterweg / Zuiderweg) (provinciaal project) (‘t Kalf);

•

Aanleg fietspad langs oostzijde N246, tussen Kerkstraat (aan te leggen
fietstunnel) en N203 Wormerveer (provinciaal project);

•

Aanleg fietspad langs de Weer-noord en Twiskeweg;

•

Aanleg fietspad langs de Rijn (is onderdeel van project herinrichting Rijn);

•

Aanleg fietspad achter AH-kantoor;

•

Aanleg fietspad De Weer (tussen Zuidervaart en Kon. Julianaweg);

•

Aanleg fietspad (Zuidelijke Randweg) over de Nieuwe Zeehaven (2008);

•

Aanleg fietstunnel langs de Provincialweg N203 onder de nieuwe Zuidelijke
Randweg (2008).

Wat nog te doen (4 objectief onveilige knelpunten):
•

Twee knelpunten in 2007:
- Kruising Guisweg / Guisweg (gewogen ongevalscore: 105)
- Kruising Provincialeweg / Weverstraat (gewogen ongevalscore: 93)

•

Twee knelpunten in 2008:
- Stationsstraat / Zaanweg / Zaanweg (Wormerveer) (gewogen ongevalscore:
105)

- De Weer / Twiskeweg (4 dodelijke ongevallen).
Dit punt wordt in 2007/2008 aangepakt
Wat nog te doen (6 subjectief onveilige knelpunten):
Twee knelpunten in Noord:
• Padlaan/Badhuislaan (Krommenie)
• Marktstraat (met kruising Zaanweg) (Wormerveer)
Twee knelpunten in Midden:
• J.J. Allanstraat / Zuid Einde (Westzaan)
• D. Sonoyweg (‘t Kalf)
Twee knelpunten in Zuid:
• Rozengracht / Czaar Peterstraat (Zaandam)
• Vincent van Goghweg / Mauvestraat (Zaandam)
(van deze 6 objectief onveilige knelpunten wordt voorgesteld
er 3 in 2007 en 3 in 2008 aan te pakken)
Wat nog te doen (ontbrekende schakels):
• Ontbrekende schakel tussen de Provincialeweg N246 en
bedrijventerrein Noorderveld langs de Ned Benedictweg
• Ontbrekende schakel tussen fietstunnel onder Provinciale
weg en de V. van Goghweg.
• Overige infrastructurele projecten
• Gedempte Gracht (stallingsvoorzieningen).
• Fietstunnels
De projecten, knelpunten en ontbrekende schakels welke ook terug te vinden zijn
op de kaart met regionale fietsroutes (p. 20) komen in aanmerking voor subsidie
vanuit de Stadsregio Amsterdam.
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (3)
Projecten op het gebied van voorlichting en organisatie:

Fietsnota Zaanstad

Het is nodig om te werken aan meer dan alleen infrastructuur. Samenwerking
met andere partijen is van groot belang voor draagvlak en een effectievere
werkverdeling. Ook de interne gemeentelijke organisatie kan verbeterd worden.
Benoemen fietscoördinator

Leuke ideeën-prijsvraag uitschrijven

Actie of maatregel
Er wordt een fietscoördinator aangesteld. Deze vormt het eerste aanspreekpunt
voor de fiets en ziet toe op uitvoering van het beleidsprogramma waarbij de
coördinator zich structureel richt op:
– bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke dekking plus het genereren van
budgetten;
–een goede integratie van de fiets binnen de gemeentelijke diensten en
afdelingen;
–de uitvoering van de projecten in de plan;
–zoeken naar subsidiemogelijkheden;
–afstemming binnen de provincie en regio.
–De coördinator is vooral een katalysator om anderen middels een actieve
benadering te activeren / mobiliseren.

Actie of maatregel
Fietsersbond, VVN en gemeente schrijven gezamenlijk een prijsvraag uit. Criteria
zijn kleine, creatieve, realistische projecten met een grote uitstraling naar het
publiek. Met de prijsvraag kan eenieder (ludieke) ideeën aandragen om fietsen te
stimuleren. Er is een uitvoeringsbudget van bijvoorbeeld 10.000 euro voor de drie
beste / leukste ideeën. Een dergelijke actie vergroot het draagvlak voor het
gemeentelijke fietsbeleid onder de bevolking. De actie vormt tevens een goede
gelegenheid om in de pers te treden. Er is een gemeenschappelijke jury.

Tijdsplanning
Aanstellen: eind 2007. Uitvoering: tot en met 2015
Kostenindicatie / personele inzet:
Personele inzet 2007: gemiddeld 2,5 dagen per week. Personele inzet 20082010: gemiddeld 1,5 dag per week. Personele inzet 2011-2015: gemiddeld 1
dag per week
Actoren
Gemeente Zaanstad

Tijdsplanning
Najaar 2007
Kostenindicatie / personele inzet
Geheel door gemeente zelf: Kosten: € 11.000,- (€ 10.000,- uitvoeringsbudgetten +
€ 1.000,- materiaalkosten). Personele inzet gemeente: 8 dagen
Uitbesteden: Kosten: € 16.000,- (€ 10.000,- uitvoeringsbudgetten + € 5.000,projectbudget + € 1.000,- materiaalkosten). Personele inzet gemeente: 2 dagen
Actoren
Gemeente Zaanstad (Fietscoördinator en Communicatie), Fietsersbond en VVN.
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (4)
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Zaanstad fietst! Fietspagina op gemeentelijke website

Bezoek aan een fietsstad

Actie of maatregel
Zaanstad maakt een eenvoudige maar doeltreffende fietssite,
als onderdeel van de gemeentelijke website, om (potentiële)
fietsers te informeren over actuele fietszaken/-nieuwtjes, de
fietsenstallingen, diefstallocaties en de
fiets(route)ontwikkelingen, zoals de stand van zaken rondom
de te treffen maatregelen en om een toelichting te geven op
de diverse maatregelen (waarom worden ze getroffen en
waarom in die vorm?). De website kan tevens voorzien in
bijvoorbeeld een klachtenmeldpunt en/of fietsforum.
Uitbreiding naar doelgroepen is mogelijk: een deel van de
website kan speciaal ontwikkeld worden voor kinderen.
Naast een toelichting op de speciale fietsprojecten die in
Zaanstad voor kinderen worden opgestart om de veiligheid
van de fietsende kinderen te verbeteren (met name van en
naar de basisschool), kunnen bijvoorbeeld de volgende
onderwerpen op de website opgenomen worden: puzzels, de
‘@nsichtkaart’ (van VVN), een Verkeerskalender, een
ideeënbus, kleurplaten, een rubriek “Wist je dat....” en een
virtuele Fietstocht. (bron: www.veiligerdoordelft.nl). De
fietscoördinator draagt daarnaast zorg voor frequente
aandacht voor de fiets(ontwikkelingen) op de
gemeentepagina in het huis-aan-huisblad.

Actie of maatregel
Om het bestuurlijke en ambtelijke proces in Zaanstad warm te houden wordt met een delegatie een
werkbezoek gebracht aan een stad waar de fiets al langere tijd hoog op de gemeentelijke agenda staat en
waar goede voorbeelden zijn van fietsstimulerende projecten. Beoogd is een kennis- en
ervaringuitwisseling met bv Delft (wil weer in top-3 van fietssteden terugkomen), Apeldoorn (gratis
fietsparkeren) en Groningen (Fietsstad 2003, bijzonder ruimtelijk beleid).

Tijdsplanning
Najaar 2007.
Kostenindicatie / personele inzet
Geheel door gemeente zelf: Kosten: nihil, wordt onderdeel
van bestaande gemeentelijke website. Personele inzet
gemeente: ontwikkelen 15 dagen, maandelijks updaten 1
dag.
Uitbesteden: Kosten: € 15.000,-. Personele inzet gemeente:
ontwikkelen 2 dagen, maandelijks updaten 1 dag.
Actoren
De gemeente Zaanstad.

Tijdsplanning
Najaar 2007.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 2.000,Personele inzet gemeente: 3 dagen.
Actoren
De gemeente Zaanstad en specifiek de coördinator.
Plan de Campagne Fiets
Actie of maatregel
Dit communicatieplan beschrijft hoe fietsen te promoten en hoe voorlichting te geven over op handen
zijnde uitvoering van fietsvoorzieningen of de opening van nieuwe fietspaden. Promotie dient continu en
op verschillende fronten te geschieden. Daarom wordt voor de korte termijn een draaiboek voorgesteld met
daarin alle fietspromotieactiviteiten en regelmatig activiteiten naar buiten te brengen. Veel van de
beschreven promotieprojecten zijn bestaande projecten van elders en daarmee betrekkelijk eenvoudig uit te
voeren.
Tijdsplanning
Najaar 2007 / voorjaar 2008.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 2.500,- (externe ondersteuning). Personele inzet gemeente: 5 dagen.
Actoren
De gemeente Zaanstad (fietscoördinator met de afdeling Communicatie).

Hoofdstuk 4 – ACTIEPLAN FIETS (2007-2015)
64

4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (5)
Monitoringsproject

Scholenprojecten

Om te kunnen bepalen of het beleid het gewenste
effect sorteert, is het nodig te monitoren.

De doelgroepen basisschoolleerlingen en scholieren vormen de meest kwetsbare groepen onder de fietsers. Om het
fietsen te bevorderen wordt sterk ingezet op ‘kinderen’ en specifiek de fietsveiligheid van het kind. Dit in
navolging van een gemeente als Delft. Beoogd is dat de (basis)schoolleerlingen in Zaanstad meer gaan bewegen
en dat de gemeente zich meer kan profileren als een ‘fietsstad’. Dit geschiedt onder de noemer ‘Kinderen veilig
door Zaanstad’. ‘Kinderen en Veiligheid’ en ‘Kinderen en meer Bewegen’ zijn momenteel (en de komende jaren!)
landelijk een ‘hot-item’ dat iedereen een warm hart toedraagt. Door goede (infrastructurele) fietsmaatregelen voor
kinderen te treffen, profiteren de overige fietsers automatisch ook mee van de verbeteringen en aandacht voor de
fietssituatie, zo blijkt uit Delft.

Fietsnota Zaanstad

Monitoring / evaluatie periode 2007-2008
Actie of maatregel
Na de uitvoering van maatregelen uit het
ActiePlan Fiets worden de korte termijn
maatregelen gemonitord en geëvalueerd. Dit
geschiedt op interactieve wijze, waarbij de
diverse (potentiële) fietsdoelgroepen betrokken
worden. Het goed in beeld brengen van de
huidige fietssituatie (nulmeting) vormt ook
onderdeel van de monitor. Op korte termijn moet
een monitoringsopzet bepaald worden, waarna
deze ook actief uitgevoerd wordt. Beschikbare
instrumenten hierbij zijn: fietstelpunten,
Fietsbalans II (met luchtkwaliteitsmetingen) van
de Fietsersbond, herhaling van de CycleScanvragenlijst, herhaling van de vragenlijst via het
Zaanpanel en het bevragen van fietsers.
Tijdsplanning
Bepalen monitoringsopzet: najaar 2007
Uitvoeren nulmeting: najaar 2007 / voorjaar 2008
Uitvoeren monitoringsonderdelen voor evaluatie
korte termijn maatregelen: 2008.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 10.000,-. Personele inzet gemeente: 10
dagen.
Actoren
De gemeente Zaanstad.

Schoolroutes en knelpunten in beeld brengen
Actie of maatregel
Met de draadjesmethode kunnen fietsroutes plus de knelpunten van de Zaanstadse basisschoolkinderen en voleerlingen in beeld gebracht worden. Dit brengt een bewustwordingsproces op gang bij de scholen, kinderen,
ouders en anderen en levert het voor de gemeente gedetailleerde informatie op over de Zaanse schoolroutes. Deze
informatie kan voor diverse vervolgprojecten worden ingezet.
Tijdsplanning
Schooljaar 2007 – 2008 eerste zes basisscholen / scholen voortgezet onderwijs (inzet is een gebiedsgerichte
benadering waarbij de scholen in dezelfde wijken liggen). Daarbij hebben drie scholen een weinig ondersteuning
nodig en hebben drie scholen meer ondersteuning (proces) nodig.
Schooljaar 2008 – 2009: tweede reeks basisscholen / scholen voorgezet onderwijs, tegen dezelfde kosten en
ambtelijke inzet als schooljaar 2007 – 2008.
Na schooljaar 2008 – 2009: overige scholen (in overige wijken)
Kostenindicatie / personele inzet
Voor scholen met weinig ondersteuning: € 2.000,- per school en 2 dagen ambtelijke ondersteuning). Voor scholen
met veel ondersteuning: € 5.000,- per school en 4 dagen ambtelijke ondersteuning.
Actoren
Gemeenten samen met de scholen.
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (6)

Fietsnota Zaanstad

Octopusplan voor veilige schoolomgeving en –routes
Actie of maatregel
Op basis van de achterhaalde schoolroutes + knelpunten
(zie vorige project) wordt voor alle basisscholen ingezet
op Octopus: scholen werken dan zelf in 8 stappen toe
naar een veilige schoolomgeving. Er hoort een website
bij: octopusplan.nl. De gemeente is ondersteunend bij
het Octopustraject. In België is Octopus een groot
succes. Het Octopusplan heeft een integraal karakter en
besteed aandacht aan infrastructuur, Ruimtelijke
ordening en inrichting, gedrag, mobiliteit, organisatie en
handhaving en educatie, communicatie en voorlichting
(zie voorbeelden op volgende blz). Handig is als
basisscholen verkeerouders hebben: die fungeren als ‘de
ogen en de oren’ van kinderen en hun ouders. Deze
verkeersouders vormen de toekomstige link naar de
gemeente. Daarnaast kunnen ze actief betrokken worden
bij verkeersgelateerde activiteiten op de scholen zelf.
Met Octopusplan wordt toegewerkt naar plannen van
aanpak met concrete maatregelen. Die worden
uitgevoerd door de gemeente, politie, school, ouders,
kinderen en VVN. Door deze gezamenlijke uitvoering
wordt het effect zo optimaal mogelijk. Het concept
‘Smart-school’ (zie verder) zou een uitwerking van een
plan van aanpak kunnen zijn.
Tijdsplanning
Schooljaar 2007 – 2008
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 25.000,- (externe projectuitvoering)
Personele inzet gemeente: 10 dagen
Actoren
Gemeente, politie, scholen, ouders, 3VO en andere
relevante partijen.

Winkellocaties en bedrijven
Winkelen is een belangrijke bestemming voor de fiets: een groot deel van alle
fietsverplaatsingen gaat naar winkels en het centrum.
“Met belgerinkel naar de winkel”
Actie of maatregel
Met Belgerinkel naar de Winkel' is een lokale mobiliteitscampagne uit België
die het woon-winkelverkeer per fiets stimuleert. Tijdens deze twee maanden
durende campagne krijgen klanten stempels op een spaarkaart, iedere keer dat
ze met de fiets hun inkopen doen in een deelnemende winkel. De volle
spaarkaarten worden ingediend en geven na afloop van de campagne kans op
een prachtige prijs. De gemeente initieert en ondersteunt deze actie en
probeert deze actie bij zoveel mogelijk winkelcentra op te starten. Doel is
deze actie jaarlijks in het voorjaar terug te laten keren.
Bron: www.belgerinkel.be
Tijdsplanning
Voorjaar 2008
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 7.500,- (externe projectuitvoering). Personele inzet gemeente: 5
dagen
Actoren
Gemeente Zaanstad, ondernemersverenigingen, winkeliers en Fietsersbond.
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (7)
Fietsparkeren / diefstalpreventie

Fietsnota Zaanstad

Gebrek aan (goede) fietsparkeervoorzieningen en fietsdiefstal vormen grote ergernissen voor fietsers
en zijn soms reden om niet meer te fietsen. Verbetering is nodig.
Bepalen relatie ‘Fiets en omzet’

Pilots fietsparkeer- en stallingsvoorzieningen

Actie of maatregel
Uitvoeren onderzoek dat voor het
centrum van Zaanstad inzichtelijk maakt
hoeveel fietsers en automobilisten per
bezoek gemiddeld besteden en hoe
frequent ze komen. Onderzoek in o.a.
Breda heeft aangetoond dat fietsers per
bezoek wel gemiddeld minder besteden
dan automobilisten maar daarentegen
vaker komen en daardoor gemiddeld
meer geld uitgeven in het centrum dan de
gemiddelde automobilist. Dit pleit voor
extra fietsstimulerende maatregelen voor
centrumbezoekers en kan de discussie
met de middenstand versoepelen rondom
auto- en fietsparkeermaatregelen of
rondom de plannen om het centrum van
Zaandam autoluw te maken.

Actie of maatregel
Het ontbreekt momenteel in Zaanstad aan een goed overzicht rondom fietsparkeren: zijn er voldoende
(goede) fietsparkeervoorzieningen op de juiste plek? Bij stations en in het centrum van Zaandam zijn
er problemen gesignaleerd.
Goede fietsparkeervoorzieningen verleiden potentiële fietsers om op de fiets te komen. Daarom wordt
voorgesteld een Fietsparkeerplan op te stellen, met een gemeentelijke inventarisatie (centrum van
Zaandam, Inverdan-gebied, 2 winkelcentra en de stations). Hier worden pilots voorgesteld: integrale
fietsparkeerplannen voor onbewaakte dan wel bewaakte stallingsplaatsen.
Daarbij gaat het om de juiste fietsparkeervoorziening op de juiste plek te plaatsen waarbij rekening
wordt gehouden met het principe APK (Afstand, Prijs, Kwaliteit) en diverse doelgroepen zoals
bezoekers (winkel)centrum, werknemers en omwonenden. Daartoe wordt op meerdere momenten
onderzoek gedaan naar locaties, doelgroepen en aantallen fietsen. Op basis van dat onderzoek wordt
een plaatsingsplan voor fietsparkeerplaatsen gemaakt en wordt bezien of gratis (bewaakt) stallen een
optie is.

Tijdsplanning
Najaar 2007

Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 20.000,- (externe projectkosten inventarisatie en plannen opstellen). Personele inzet
gemeente: 5 dagen voor begeleiden project. De uiteindelijke realisatiekosten zijn sterk afhankelijk van
type en aantallen fietsvoorzieningen en de te maken beleidskeuzes.

Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 15.000,- (externe
projectkosten). Personele inzet gemeente:
5 dagen
Actoren
Gemeente, Fietsersbond,
winkeliersvereniging.

Tijdsplanning
Najaar 2007 / voorjaar 2008: inventarisatie
2008: realisatie

Actoren
Gemeente, Fietsersbond, vertegenwoordigers winkeliers en horeca.
ProRail en de NS (bij stations).
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4.4 ActiePlan Fiets (Korte termijn: 2007/2008) (8)
Bewaakte stallingen (al dan niet gratis)

Fietsdiefstalpreventie

Actie of maatregel
Inventariseren van potentiële locaties voor het realiseren van bewaakte stallingen en het realiseren van
een of enkele (mobiele) bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad. Bij dit project wordt:
– onderzocht of het aanbieden van een onbemand automatisch stallingssysteem mogelijk is;
– speciale aandacht besteed aan bewaakte stallingen voor het horecabezoek;
– bekeken of er bewaakte stallingen gerealiseerd kunnen worden in autoparkeergarages;
– nagedacht over een mobiele bewaakte stalling op korte termijn;
– door de gemeente onderzocht of gratis bewaakt fietsparkeren aan te bieden is, waarbij informatie
wordt ingewonnen bij voorbeeldsteden (bv. Apeldoorn, Zwolle, Zutphen);
– een meerjarenprogramma voor de realisatie opgesteld.
In het kader van Inverdan is een fietsenstalling opgenomen onder de Beatrixbrug en in de Vinkenstraat.

Actie of maatregel
Goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen vormen de
basis, maar aanvullend moet middels promotie en voorlichting
ook jaarlijks gewerkt worden aan het verkleinen van de
fietsendiefstalkans / bewustwording. Voor dit project wordt
aansluiting gezocht bij de activiteiten van de Fietsersbond.
Door de Fietsersbond wordt elk jaar overal in het land
voorlichting gegeven over te nemen preventieve maatregelen.
De ‘Fietsendief’ adviseert fietsers o.a. over de beste sloten. Dit
project richt zich op locaties waar de kans op diefstal het
grootst is zoals het centrum van Zaandam, winkelcentra,
horecalocaties en de stations. Daarnaast richt het project zich
op locaties (deels overlap met hiervoor benoemde locaties)
waar relatief veel fietsen worden gestolen. De politie heeft
deze gegevens. Ook op de fietswebsite (zie project ‘Zaanstad
fietst!’) wordt aandacht besteed aan dit item, bijvoorbeeld
onder de noemer: 'Wat kan ik zelf doen tegen fietsendiefstal?

Tijdsplanning
Najaar 2007: inventarisatie uitvoeren en realiseren van eerste bewaakte stalling in centrum
2007-2008: bewaakte stalling realiseren

Fietsnota Zaanstad
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Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 8.000,- (externe projectkosten voor inventarisatie en verkenning potentiële stallingslocaties).
Kan worden meegenomen in vorige project. Personele inzet gemeente: 5 dagen voor begeleiden
inventarisatie en verkenning. De uiteindelijke realisatie- en exploitatiekosten zijn sterk afhankelijk van
de gekozen locatie, type bewaakte stalling en het aantal stallingsplaatsen en kunnen momenteel nog niet
geraamd worden.
Fiets en Openbaar vervoer
De fiets (als voor- en natransport) en de trein kunnen samen een belangrijk alternatief voor het
autogebruik vormen. De gemeente stelt zich binnen dit project als initiator en katalysator op.

Tijdsplanning
Najaar 2007 en steeds terugkomend
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 5.000,-. Personele inzet gemeente: 5 dagen
Actoren
Gemeente, politie, fietsvakhandel, Fietsersbond

OV-fiets: Voorbeeld
Toelichting:
De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Hij is zonder rompslomp binnen een
minuut te huur op zo’n 100 locaties, vooral bij stations. Op vertoon van een geschikt gemaakte NS-kaart, een
speciale OV-fietspas en binnenkort ook de nieuwe OV-chipkaart krijgen pashouders een of twee OV-fietsen mee.
Betalen gaat achteraf per automatische incasso.
Doel: Het bieden van een alternatief voor de bus voor de reis van het station naar de eindbestemming.

Tijdsplanning
2007 bij station Krommenie. Ook opgenomen in de
tijdsplanning vanaf 2009 bij andere locaties.
Financiering:
De financiering is gedekt vanuit de Stadsregio
Amsterdam.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (1)
Lange termijn: 2009-2015
Lange termijn projectdoelen
Uitgangspunt is dat de korte termijn wordt afgesloten met een evaluatie, waarna een goede invulling gegeven
kan worden aan de maatregelen voor de lange termijn. Diverse korte termijn projecten kunnen in ieder geval
worden opgeschaald en / of herhaald. In deze paragraaf staan de doelstellingen waar de lange termijn projecten
op gericht dienen te zijn.
De voorgestelde projecten voor de lange termijn zijn:
• Infrastructuur
•`Scholenprojecten
• Winkellocaties en bedrijven
• Fietsparkeren / diefstalpreventie
• Fietsrecreatieprojecten

Fietsnota Zaanstad

• Fiets en Openbaar vervoer
• Ruimtelijke ordening en inrichting
De lange termijnprojecten voor het ActiePlan Fiets worden op de volgende
pagina’s verder toegelicht.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (2)
Infrastructuur
Al ingeplande projecten (MIP / SGP):

—

“Strekken” fietstunnel Westerwatering en aansluiten op fietspad
langs Vincent van Goghweg.

—

Aanleg fietspad langs deel Overtuinen.

—

Herbestrating deel van het fietspad langs de Houtveldweg (ZaandamWest).

Aanleg fietspad langs Cypressehout tussen Houtveldweg en
Westerwindpad.

—

Aanleg fietspad tussen de Provincialeweg N246 en bedrijventerrein
Noorderveld langs de Ned Benedictweg.

Verleggen fietspad Houtveldweg naar nieuw tracé van
Houtveldsingel.

—

Aanleg “Buiging” (fietsverbinding op een verhoogd maaiveld,
waarbij de Provincialeweg, spoorlijn en Houtveldweg
ongelijkvloers worden gekruisd).

—

Aanleg onbewaakte fietsenstalling NS-station Zaandam.

—

Aanleg bewaakte fietsenstalling NS-station Zaandam.

—

Aanleg overdekte fietsenstalling in het winkelcentrum van
Zaandam.

—

Onderzoek naar fietsen over de Dam.

• 2009:
•

Herbestrating fietspad langs de Fortuijnweg (Zaandijk).

•

Uitvoering aanleg fietstunnel Kerkstraat / Provincialeweg N246
(provinciaal project) (Wormerveer).

•
•
•

Aanleg fietspad langs Industrieweg te Wormerveer (onderdeel van de
herinrichting Industrieweg Wormerveer).

Fietsnota Zaanstad

• Na 2009:
•
•

•

Al ingeplande projecten (Fietsprojecten Inverdan):

Verbetering fietspad langs Vincent van Goghweg (onderdeel van de
herinrichting Vincent van Goghweg in 2010).
Aanleg wandelpad Zuiderweg. Overweging: afsluiten voor
autoverkeer, maar open te houden voor fietsers (SGP projectnr. 4:
wandelpad Zuiderweg).
Aanleg fietspad Assendelver Zeedijk naar recreatiegebied
Buitenlanden (SGP projectnr. 6: fietsverbinding Buitenlanden).

Wat nog te doen:

•

Aanleg fietspad Assendelver Zeedijk naar Kagerweg (SGP projectnr.
7: fietsverbinding Kagerweg).

—

Fiets-PLUS-netwerk.

•

Aanleg fietspad langs Genieweg (SGP projectnr. 8: fietsverbinding
Genieweg).

—

Primair fietsnetwerk.

—

Overige objectief onveilige knelpunten (uit inventarisatie)

•

Aanleg fietspaden in recreatiegebied Omzoom (SGP projectnr. 5:
wandel en fietsverbindingen Omzoom, binnen programma
Noorderwelf).

—

Overige subjectief onveilige knelpunten (uit inventarisatie)

•

Aanleg fietspad Middel- Rooswijk (SGP projectnr. 9: fietsverbinding
Guispad (gecombineerd met landinrichting).

De projecten, knelpunten en ontbrekende schakels welke ook terug te vinden zijn
op de kaart met regionale fietsroutes (p. 20) komen in aanmerking voor subsidie
vanuit de Stadsregio Amsterdam.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (3)
Scholenprojecten
De doelgroepen basisschoolleerlingen en scholieren vormen de meest kwetsbare groepen onder de fietsers. Om het
fietsen te bevorderen wordt sterk ingezet op ‘kinderen’ en specifiek de fietsveiligheid van het kind. Dit in navolging van
een gemeente als Delft. Beoogd is dat de (basis)schoolleerlingen in Zaanstad meer gaan bewegen en dat de gemeente
zich meer kan profileren als een ‘fietsstad’. Dit geschiedt onder de noemer ‘Kinderen veilig door Zaanstad’. ‘Kinderen
en Veiligheid’ en ‘Kinderen en meer Bewegen’ zijn momenteel (en de komende jaren!) landelijk een ‘hot-item’ dat
iedereen een warm hart toedraagt. Door goede (infrastructurele) fietsmaatregelen voor kinderen te treffen, profiteren de
overige fietsers automatisch ook mee van de verbeteringen en aandacht voor de fietssituatie, zo blijkt uit Delft.

Fietsnota Zaanstad

Smart School: Voorbeeld
Toelichting:
Bij het ‘Smart School concept’
worden passanten o.a. geïnformeerd
over snelheid (bv. Smileymatrixborden), gedrag ter hoogte van
scholen en op belangrijke
fietsoversteken. Ook educatie,
communicatie e.d. wordt gekoppeld
aan ICT. Verder wordt er momenteel
gewerkt aan de introductie van een
fietsstimuleringssysteem voor
basisschool-leerlingen waarbij ze
middels beloning gestimuleerd
worden om op de fiets te komen
(meer informatie: SOAB, Breda).
Doelen zijn:
―Stimuleren van fietsen
―Verkeersdeelnemers informeren
over hun verkeersgedrag en het
gedrag positief beïnvloeden
―De informatie van verkeerssituaties
rondom scholen aanwenden voor
voorlichtings- en educatiedoeleinden.

Fietsenstallingen bij scholen
Bron:
SOAB

Actie of maatregel
Het bestuderen van de fietsparkeersituatie op basis-en voortgezet onderwijsscholen en
het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van voldoende en kwalitatief
goede fietsenstallingen.
Tijdsplanning
Aanvang voorjaar 2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 5.000,- (externe projectuitvoering, excl. materiaalkosten). Personele inzet
gemeente: 3 dagen.
Actoren
Gemeente en scholen.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (4)
Van Schoolplein naar Verkeersplein: Voorbeeld
Toelichting:
Op het schoolplein wordt met verf of krijt een verkeerscircuit
uitgetekend. Op het circuit kan worden gespeeld, maar kunnen
ook verkeersoefeningen worden gedaan. Gedacht kan worden
aan loop- en oversteekoefeningen, maar ook aan
fietsvaardigheid.

Bron: SOAB

Doel:
Verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd door
situaties uit de wijk op het schoolplein na te bootsen en te
oefenen.

Fietsnota Zaanstad

Fietsvaardigheid: Voorbeeld
Toelichting:
Op een uitgezet parcours worden verschillende
fietsvaardigheden getraind zoals met één hand rijden, hand
uitsteken links en rechts, over de schouder kijken, afstand
houden, remmen etc.
Dit kan o.a. met de Trapvaardigkar van de ANWB.

Bron: SOAB

Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 4.000,- (voor 2 jaar). Personele inzet
gemeente: 10 dagen.

Fietsverlichtingsactie van de Fietsersbond: Voorbeeld

Doel:
Vergroten van het aandeel fietsers met goed werkende
verlichting. Fietsen met verlichting vergroot de
verkeersveiligheid en voorkomt ongelukken.

Actie of maatregel
Bij scholen het gebruik bevorderen van veilige
en deugdelijke fietsen. Dit gaat vooral over
kinderzitjes (i.v.m. combiritten werkende ouders)
en verlichting van fietsen, maar ook over de
technische staat waarin kinder- of
scholierenfietsen verkeren. Inzet is om jaarlijks
de technische staat van de fietsen van scholieren
te checken. Dit kan betrekkelijk eenvoudig door
ludieke fietscontroleacties te organiseren waarbij
fietsenmakers, de politie en scholen (met
eventuele verkeersouders) samenwerken. Dit kan
bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de jaarlijkse
landelijke fietsverlichtingsactie (zie vorige
bladzijde). De gemeente voert de rol van initiator
uit en stimuleert en ondersteunt derden bij het
uitvoeren van deze jaarlijkse actie.
Tijdsplanning
Najaar 2009, daarna elk najaar.

Doel:
Vergroten van de fietsvaardigheid van leerlingen in de
basisschoolleeftijd.

Toelichting:
De fietsersbond houdt elk jaar aan het begin van de winter
een landelijke fietsverlichtingsactie. Tijdens deze actie
kunnen mensen hun fietslicht laten repareren. Het repareren
is gratis; alleen de gebruikte materialen moeten worden
betaald.

Veilige fietsen

Bron: Fietsersbond

Actoren
Gemeente, politie, scholen, fietsenmakers,
Fietsersbond.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (5)
Winkellocaties en bedrijven

Fietsparkeren / diefstalpreventie

Winkelen is een belangrijke bestemming voor de
fiets: een groot deel van alle fietsverplaatsingen gaat
naar winkels en het centrum.

Het ontbreken van (goede) fietsparkeervoorzieningen en fietsdiefstal vormen grote
ergernissen voor fietsers en zijn soms reden om niet meer te fietsen. Verbetering is nodig.
Proefstraat fietsparkeren Fietsparkeur

Fietsnota Zaanstad

Vervoermanagement bedrijven: voorbeeldfunctie
gemeente uitdragen
Actie of maatregel
De gemeente stimuleert het fietsen onder het eigen
personeel al op diverse manieren. Zo zijn er
dienstfietsen. Maar meer is mogelijk. Zo kan de
gemeente o.a. diverse initiatieven zoals ‘fiets van het
werk’, fiscale fietsvergoedingen, ‘fietsen naar het
werk’ en bijvoorbeeld Trappers actief onder de
aandacht brengen van de Zaanse bedrijven. Trappers
is een geavanceerd spaarsysteem waarbij
medewerkers, door op de fiets te komen, sparen voor
fietspunten; zogenaamde “Trappers”. Gespaarde
Trappers kunnen worden omgezet in een beloning.
Om mee te kunnen doen worden de fietsen van de
werknemers voorzien van een tag en wordt op de
werkplek een registratie-unit geplaatst.
Tijdsplanning
Voorjaar 2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 5.000,- (externe campagnekosten).
Personele inzet gemeente: 10 dagen.
Actoren
Gemeente Zaanstad (Fietscoördinator en
Communicatie), Fietsersbond en derden die
fietsstimuleringsacties ontwikkeld hebben
(trappers.nl).

Actie of maatregel
Het door een deskundigenpanel en de dagelijkse gebruikers (fietsers dus) laten testen van uiteenlopende
fietsparkeervoorzieningen die voldoen aan het Fietsparkeur met als doel bepaalde fietsparkeervoorzieningen te
selecteren die op specifieke locaties in de toekomst standaard worden geplaatst. O.a. winkelcentra, scholen,
bedrijven en sportscholen vormen geschikte locaties voor het opstellen van een proefstraat. Pers en gebruikers
kunnen betrokken worden. Deze actie is er ook op gericht om private partijen, zoals bedrijven en sportscholen te
stimuleren goede fietsparkeervoorzieningen aan te bieden. Actie en resultaten kunnen gekoppeld worden aan de
fietswebsite. Dit laat meteen de uiteenlopende meningen per type locatie (en dus doelgroep) helder zien.
Tijdsplanning
Voorjaar tot najaar 2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 6.000,- (aanschaf klemmen + 4 keer plaatsen). Personele inzet gemeente: 12 dagen.
Actoren
Gemeente en vertegenwoordigers uiteenlopende locaties.
Voorbeeldlocaties fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes
Actie of maatregel
Realiseren van drie voorbeeldlocaties met fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes waardoor de fietser alvast te zien
krijgt op welke wijze de gemeente het fietsparkeren in de toekomst bij streekhaltes gaat faciliteren. De locatiekeuze
is o.a. afhankelijk van de loopafstand en de ligging van de bushalte. Dit project fungeert tevens als testcase alvorens
toekomstige uitbreidingen plaatsvinden. Hiertoe wordt het gebruik gemonitord.
Tijdsplanning
Voorjaar 2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 6.000,- (aanschaf klemmen + plaatsen) - € 10.000,- (aanschaf plus plaatsen 2 overdekte stallingen.
Personele inzet gemeente: 5 dagen (plaatsing + monitor).
Actoren
Gemeente en vervoersbedrijven.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (6)
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Fietsrecreatieprojecten

Fietsnota Zaanstad

Naast fietsen naar de winkel of het werk is recreatief
fietsen sterk in opkomst.
Benutten fietsknooppuntensysteem en toppunten

Meer recreatieve routes door Zaanstad

Actie of maatregel
Actueel is het aan laten sluiten van openbaar
vervoerhaltes op wandel- en fietsroutes. Ook het
bestaande fietsknooppuntensysteem kan aangegrepen
worden om het recreatief fietsen in en rondom
Zaanstad te bevorderen. Dat is een
bewegwijzeringsysteem met nummervermeldingen op
belangrijke kruispunten en splitsingen. Aan de hand
van de nummers kan elke fietser zijn of haar route
bepalen. Maar bv ook het realiseren van zogeheten
Toeristische OverstapPunten (TOP-punten) in en rond
Zaanstad is mogelijk: hierbij kan vanuit het openbaar
vervoer of de auto overgestapt worden op de fiets.
TOP-punten zijn er al in Zeeland en in de Achterhoek.
Bij dit project heeft de gemeentelijke fietscoördinator
vooral de rol van initiator en katalysator. De feitelijke
realisatie ligt bij andere partijen. Aanvullend wordt
ingezet op meer centrumgerichte toeristische
fietsroutes in Zaanstad, zie volgende project.

Actie of maatregel
Om het recreatief fietsen in Zaanstad te stimuleren en vanuit economisch oogpunt (uitgaven door recreanten in
Zaanstad) wordt bepaald welke nieuwe recreatieve routes door Zaanstad ontwikkeld kunnen worden. Het
betreft een beknopte studie naar gewenste routes (de gemeente vraagt andere partijen zoals de VVV in eerste
instantie om met routevoorstellen te komen), het opstellen van een bordenplan (beeldbestekken) en het plaatsen
van fietsverwijzingsborden (aansluitend op knooppuntennetwerk). Onder dit project valt ook het aanpassen van
de fietsbewegwijzering zodat beter verwezen wordt naar publieksaantrekkende/interessante bestemmingen
(zoals de verschillende kernen, het centrum van Zaandam, de stations, recreatieve - en sportvoorzieningen, het
stadscentrum, musea en het VVV-kantoor).

Tijdsplanning
Aanvang najaar 2009
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: nihil. Personele inzet gemeente: 5 dagen.
Actoren
Gemeente, provincie, regiogemeenten, VVV, bureau
voor toerisme en andere recreatieve partijen.

Tijdsplanning
2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 5.000,- (beeldbestekken, excl bebording). Personele inzet gemeente: 5 dagen.
Actoren
Gemeente Zaanstad, VVV en andere toeristische partijen.
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (7)
Fiets en Openbaar vervoer
De fiets (als voor- en natransport) en de trein kunnen samen een belangrijk alternatief voor het autogebruik
vormen. De gemeente stelt zich binnen dit project als initiator en katalysator op.
Promoten van vervoersketens per fiets en OV

Mobiliteitswinkel: Voorbeeld

Actie of maatregel
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:
— het realiseren van goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen bij stations;
— het onderzoeken van nut en noodzaak van een mobiliteitswinkel bij het station (zie kader hiernaast);
—de introductie van de OV-fiets bij stations (zie onderstaande toelichting);
—de promotie van de combinatie fiets en openbaar vervoer, dit kan o.a. invulling krijgen via de website (zie
Zaanstad fietst!) en in samenwerking met de Fietsersbond nader worden uitgewerkt. Zie verder ook
‘Voorbeeldlocaties fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes’.

Actie of maatregel
Het concept Mobiliteitswinkel is ontwikkeld
vanuit de gedachte dat als het vervoer in
binnensteden of wijken op z’n beloop wordt
gelaten, het verkeer letterlijk vastloopt. Het
uitgangspunt is de gebruikers niet in hun
verplaatsingen te belemmeren, maar ze te laten
verplaatsen zoals ze al deden. Alleen maakt de
Mobiliteitswinkel de verplaatsing handiger,
goedkoper, liefst sneller en milieuvriendelijker.
De fiets vervult hierbij een belangrijke rol.
De Mobiliteitswinkel streeft er naar de informatie
die nodig is voor mobiliteitskeuzes zo dicht
mogelijk bij de gebruiker te brengen. Inspelen op
het juiste moment is voor de Mobiliteitswinkel
van belang.
Inzet is het aanbieden van een breed scala aan
vervoersmiddelen en -diensten waarbij de
Mobiliteitswinkel de gebruiker als vertrekpunt
neemt, daar waar die zelf zijn roots heeft: dat kan
de vertrekkant zijn zoals de woning, maar ook het
werk, bezoekadres of onderweg.

Fietsnota Zaanstad

Tijdsplanning
2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Kosten: € 10.000,- (€ 5.000,- promotiematerialen en € 5.000,- voor kleinschalig onderzoek nut en noodzaak
mobiliteitswinkel). Personele inzet gemeente: 15 dagen.
Actoren
Gemeente, Fietsersbond en vervoersbedrijven.

OV-fiets: Voorbeeld
Toelichting:
De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in
het openbaar vervoer. Hij is zonder rompslomp
binnen een minuut te huur op zo’n 100 locaties,
vooral bij stations. Op vertoon van een geschikt
gemaakte NS-kaart, een speciale OV-fietspas en
binnenkort ook de nieuwe OV-chipkaart krijgen
pashouders een of twee OV-fietsen mee. Betalen
gaat achteraf per automatische incasso.
Doel: Het bieden van een alternatief voor de bus
voor de reis van het station naar de eindbestemming.

Bron: www.ov-fiets.nl

Bron: SOAB
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4.5 ActiePlan Fiets (Lange termijn: 2009 - 2015) (8)

Overige projecten

Ruimtelijke ordening en inrichting

Naast de genoemde projecten kunnen ook
verschillende projecten in de volgende categoriën
worden uitgevoerd:

Fietsnota Zaanstad

Voor mensen die verhuizen en die van baan wisselen, geldt dat ze een grotere bereidheid vertonen om hun
dagelijkse mobiliteitspatroon te wijzigen. Door het van meet af aan creëren van goede basisvoorzieningen
voor de fiets, op zowel verkeers- als Ruimtelijke Ordeningsvlak, kan het automatisme waarmee de auto wordt
gepakt doorbroken worden ten gunste van de fiets (in combinatie met het OV).
•

Verkeerslichten

Opstellen en uitvoeren Fietsplantoets

•

Onderhoudscampagne: klachtenpost

Actie of maatregel
Bovenstaande is één van de aanleidingen waarom binnen de gemeentelijke organisatie de komende
periode wordt toegewerkt naar een verbeterde afstemming tussen de Fiets en Ruimtelijke Ordening &
Planologie. Als instrument wordt hiertoe een Fietsplantoets (gerelateerd aan het bouwbesluit) ontwikkeld.
Deze toets is gericht op woningen en uiteenlopende voorzieningen en richt zich op:
• de relatie tussen het type voorziening en de bijbehorende verkeersnormen en richtlijnen voor zowel de
rijdende als de stilstaande fiets (fietsparkeren);
• de gevolgen voor de fietsbereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
• Het toepassen van de toets heeft tevens tot doel het fietsparkeren bij publieke gebouwen en bij woningen
kwantitatief en kwalitatief beter te organiseren.

•

Voorlichting nieuwe routes

•

Bewegwijzering verbeteren

Tijdsplanning
2009.
Kostenindicatie / personele inzet
Geheel door gemeente zelf: Ontwikkelkosten: geen. Personele inzet gemeente: 12 dagen.
Uitbesteden: Ontwikkelkosten: 10.000,-. Personele inzet gemeente: 2 dagen.
Actoren
Gemeente Zaanstad.

(ook bij tijdelijke werkzaamheden)
•

Bewustwordingscampagne respectvol gedrag
automobilisten
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Geraadpleegde literatuur
•

Gemeente Zaanstad

Rapportage Evaluatie Wegcategorisering Verkeersplan Zaanstad
Zaanstad, November 2003

•

Gemeente Zaanstad

Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVP), Visiedeel
Zaanstad, februari 2006

•

Fracties PvdA, SP, CDA,
GroenLinks Zaanstad

•

Gemeente Zaanstad

Basisgegevens Verkeer & Vervoer Zaanstad, rapportage 2002 & 2003
Zaanstad, 2004

•

Stadsregio Amsterdam

ROA Actieplan Fiets
Amsterdam, 14 december 1999

•

Fractie GroenLinks
Fractie TEL, Fietsersbond
Zaanstad

•

Fietsnota Zaanstad

Meerjarenprogramma: De Zaankanters maken de streek
Zaanstad, 11 april 2006

Gemeente Zaanstad, Realisatie &
Beheer, dienst Wijken

Notitie van ad-hoc commissie “Fietsroutes in Zaanstad”
Zaanstad, 19 augustus 2004
Reactie van college B&W op fietsnota GroenLinks, TEL, Fietsersbond
Zaanstad, 16 februari 2005

•

Gemeente Zaanstad

Standaarddetails (conceptversie mei 2006)
Zaanstad, 19 augustus 2004

•

Fietsersbond

Eindrapport Fietsbalans Zaandam
Utrecht, juli 2001

•

Gemeente Zaanstad

Nota fietsverkeer
Zaanstad, september 1997

•

Gemeente Zaanstad

Beleids-/Beheersplan Verkeersregelinstallaties Deel I: Beleid, plaatsings-, regel- en
ontwerpstrategie, finaal concept
Zaanstad, 11 juli 2006

•

TU Delft

Hoofdeisen fietsnetwerk

•

CROW

Ontwerpwijzer Fiets, 2006

In bijlage 3 vindt u resultaten uit de literatuurstudie.

Bijlage 1 – Toelichting ongevalgegevens (1)
•

Binnen het fietsnetwerk is alleen gekeken naar letselongevallen met
een minimum van 3 over de periode 1994-2003 (kleuren geel, oranje,
rood en zwart op de ongevalkaartjes van de gemeente Zaanstad).

•

Binnen het fietsnetwerk is alleen gekeken naar het aantal totaal
ongevallen met een minimum van 10 over de periode 19942003 (kleuren rood en zwart op de ongevalkaartjes van de
gemeente Zaanstad).

•

Fietsnota Zaanstad

•

•

Het merendeel van de letselongevallen vindt plaats op het
primaire fietsnetwerk.

•

Er is een aantal concentraties van letselongevallen:
-

Centrum Krommenie / Provincialeweg N203 /
Provincialeweg N246

-

Stationsgebied Wormerveer / Wandelweg

Buiten het fietsnetwerk is alleen gekeken naar letselongevallen met
een minimum van 6 over de periode 1994-2003 (kleuren oranje, rood
en zwart op de ongevalkaartjes van de gemeente Zaanstad).

-

Julianabrug / Guisweg

-

Stationsgebied Zaandam

Buiten het fietsnetwerk is alleen gekeken naar het aantal totaal
ongevallen met een minimum van 10 over de periode 19942003 (kleuren rood en zwart op de ongevalkaartjes van de
gemeente Zaanstad).

-

Centrumgebied Zaandam

•

Op kruispunten waar ongevallen plaatsvinden op verschillende
takken is een vierkant geplaatst i.p.v. een rondje. Een vierkant
staat dan ook voor een samengevoegde locatie.

•

Er is gekozen om het aantal letselongevallen binnen het fietsnetwerk
met een minimum van 3 mee te nemen. Voor het totaal aantal
ongevallen is gekozen voor een minimum van 6. De reden hiervoor is
het feit dat letselongevallen zwaarder wegen dan normale ongevallen.
Buiten het fietsnetwerk is gekozen voor een hoger minimum,
omdat dit minder belangrijk wordt geacht (minder belangrijk voor
bereikbaarheid en minder druk).

•

Niet alle ongevallen zijn meegenomen, omdat anders de
symbooldichtheid te hoog zou worden.

•

Na het plaatsen van de letselongevallen op de kaart blijkt dat het
totaal ongevallen in alle gevallen samenvalt met het minimum aantal
letselongevallen. De totaal ongevallen zijn dan ook niet meer
geplaatst op de kaart, omdat de letselongevallen in dit geval
maatgevend zijn. De letselongevallen zijn maatgevend, omdat die
met een factor 10 moeten worden vermenigvuldigd. Dit wordt
gedaan om de ernst van ongevallen met letsel of dodelijk gevolg te
benadrukken.

Letselongevallen fietsers en snor- en/of bromfietsers
•
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Er is geen enkele locatie met 20 of meer letselongevallen
(blackspot). Er zijn wel enkele locaties met 10 t/m 19
letselongevallen in periode 1994-2003. Dit zijn echter vrijwel
allemaal samengevoegde locaties.

•

Op de Provincialeweg N203 vanuit Uitgeest tot aan het station van
Zaandam zijn de meeste locaties te vinden met 10 t/m 19 ongevallen
van 1994 t/m 2003.

Dodelijke ongevallen fietsers
•

Totaal hebben er 16 dodelijke ongevallen met fietsers
plaatsgevonden in de periode 1994 t/m 2003.

•

Het is opvallend dat een aantal dodelijke ongevallen met fietsers zich
concentreren rond een bepaalde locatie. Deze 3 locaties zijn:
-

Communicatieweg Oost / Provincialeweg (3 dodelijke
ongevallen)

-

Provincialeweg / Guisweg (4 dodelijke ongevallen)

-

De Weer / Twiskeweg (4 dodelijke ongevallen)

•

Opmerkelijk is het dat veel dodelijke ongevallen met fietsers
plaatsvinden op locaties waar relatief weinig letselongevallen
plaatsvinden (1 tot 5 letselongevallen incl. dodelijke
slachtoffers). Slechts op 2 locaties met dodelijke slachtoffers zijn er
in de periode 1994 t/m 2003 6 of meer slachtoffers gevallen.

•

De meeste dodelijke ongevallen met fietsers vinden plaats op het
primaire fietsnetwerk.

•

Veel dodelijke ongevallen met fietsers vinden plaats op wegen met
lange rechtstanden. Vaak vinden deze ongevallen dan plaats op
kruisingen van wegen.

Fietsnota Zaanstad

Bijlage 1 – Toelichting ongevalgegevens (2)
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Dodelijke ongevallen snor- en/of bromfietsers

Snor- en bromfietsers:

•

Totaal hebben er 11 dodelijke ongevallen met snor- en/of
bromfietsers plaatsgevonden in de periode van 1994 t/m 2003.

1.

Kruising Provincialeweg / Iepenstraat (gewogen ongevalscore: 106)

•

Er is geen enkel dodelijk ongeval met snor- en/of bromfietsers op
een locatie waar ook veel letselongevallen met snor- en/of
bromfietsers plaatsvinden (onder een locatie met veel
letselongevallen verstaan we dan een locatie met ≥ 6
letselongevallen). Met andere woorden: juist op de locaties waar
relatief weinig slachtoffers vallen zijn de ongevallen het meest
ernstig.

2.

Kruising Provincialeweg / Weverstraat / Wandelweg (gewogen
ongevalscore: 104)

3.

Provincialeweg (gewogen ongevalscore: 96)

4.

Kruising Oostzijde / A.F. de Savornin Lohmanstraat (gewogen
ongevalscore: 95)

5.

Kruising Rembrandtkade / Curacaostraat / Wandelweg (gewogen
ongevalscore: 94)

•

Ongeveer de helft van de dodelijke ongevallen met snor- en/of
bromfietsers vindt plaats buiten het fietsnetwerk.

•

Er is één locatie (kruising Julianabrug en D. Sonoyweg) waar
zowel een dodelijk ongeval met een fietser heeft plaatsgevonden als
een dodelijk ongeval met een snor- en/of bromfietsers heeft
plaatsgevonden.

•

Er kan een top 5 worden opgesteld van meest gevaarlijke
locaties voor fietsers en voor snor- en/of bromfietsers. Hierbij
worden letselgevallen en dodelijke slachtoffers vermenigvuldigd met
10 en worden ongevallen met alleen materiele schade
vermenigvuldigd met een factor 1.

Fietsers:
1.

Kruising Provincialeweg / Witte Veerstraat (gewogen
ongevalscore: 111)

2.

Guisweg (gewogen ongevalscore: 105)

3.

Kruising Zaanweg / Marktstraat / Stationsstraat (gewogen
ongevalscore: 104)

4.

Kruising Oostzijde / A.F. de Savornin Lohmanstraat (gewogen
ongevalscore: 95)

5.

Kruising Zaanweg / Stationsstraat (gewogen ongevalscore: 93)

Bijlage 2 – Deelnemers bijeenkomsten Fietsnota
Eerste klankbordgroepbijeenkomst (1 november 2006)

Bij alle bijeenkomsten aanwezig:

Dick Schilp
Loek Vlaanderen
Ton Smit
Roel Hart
René de Vries
Daniël Willems
Klaas Steernberg
Marian van der Brink
Cees Koppenol
Freek Schilder

Eric de Niet
Ralph Seesing
Ineke Spapé

gemeente Zaanstad, Verkeer
Fietsersbond Zaanstreek
Fietsersbond Zaanstreek
Ondernemerskring Zaanstreek
gemeente Zaanstad, R&B, Beleidsonderst.
gemeente Zaanstad, R&B, Beheer
gemeente Zaanstad, R&B, Verkeerskundige
gemeente Zaanstad, Stedenbouw
gemeente Zaanstad, EconomischeZaken/Toerisme
VVN Zaanstreek

Bewonersbijeenkomst Noord (1 november 2006)
Dick Schilp
gemeente Zaanstad, Verkeer
Hans Metch
Fietsersbond Zaanstreek
Wijkoverlegorganen Assendelft (1x), Krommenie (3x), Westzaan (2x),
Wormerveer (2x)
Bewonersbijeenkomst Midden (8 november 2006)
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Dick Schilp
gemeente Zaanstad, Verkeer
Robert Linnekamp
Wethouder Verkeer Zaanstad
Elsa Loosjes
Fietsersbond Zaanstraak
Wijkoverlegorganen Westerkoog, West/Westerkoog (1x), Oud West (2x), ‘t
Kalf (2x), Rooswijk (2x), Westerwatering (1x)
Bewonersbijeenkomst Zuid-Oost (8 november 2006)
Dick Schilp
gemeente Zaanstad, Verkeer
Robert Linnekamp
Wethouder Verkeer Zaanstad
Rob Lust
Fietsersbond
Wijkoverlegorganen Rosmolenwijk, Zaandam Zuid (2x)
Tweede klankbordgroepbijeenkomst (23 november 2006)
Loek Vlaanderen
Freek Schilder
Roel Hart
René de Vries
Daniël Willems
Klaas Steernberg
Marian van der Brink
Cees Koppenol

Fietsersbond Zaanstreek
VVN Zaanstreek
Ondernemerskring Zaanstreek
gemeente Zaanstad, R&B, Beleidsonderst.
gemeente Zaanstad, R&B, Beheer
gemeente Zaanstad, R&B, Verkeerskundige
gemeente Zaanstad, Stedenbouw
gemeente Zaanstad, Ec.zaken/Toerisme

gemeente Zaanstad, Projectleider Fietsnota
SOAB
SOAB

Bijlage 3 – Literatuurstudie (1)
Rapportage Evaluatie Wegcategorisering Verkeersplan Zaanstad
Richt zich vooral op vrachtverkeer, OV & hulpdiensten;
—

Enkele bevindingen:
—
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Zaanstad heeft structureel telprogramma voor gemotoriseerd verkeer dat
jaarlijks aangevuld met diverse metingen ten behoeve van andere
vraagstukken (voor fiets zowel met meetlussen als detectielussen, zie 2.5);
—

Aparte paragraaf (bron) Fietsverkeer (2.5): sinds 1996 terugkerende metingen
op bepaalde vervoersrelaties om modalsplituitspraken te kunnen doen;
—

—

—

Verkeersplan Zaanstad uit 1999 kent onvoldoende draagvlak
omdat er onvoldoende over gecommuniceerd is met de
buitenwacht;
Genomen maatregelen zijn niet uniform en voldoen niet aan
richtlijnen;

-

Er komt een nieuwe categorie: erftoegangswegen op
bedrijventerreinen;

-

Geen knelpunten geconstateerd voor hulpdiensten;

-

Nog geen uitspraak te doen over verkeersveiligheidseffecten
getroffen maatregelen;

-

Nadere oriëntatie op rol OV is noodzakelijk (issue: OV over
erfontsluitingswegen afhandelen waarbij ook fietsers van rechts
voorrang hebben of omleggen routes);

—

—

Detectielussen worden gebruikt om grilligheden als gevolg van o.a. weer uit
te sluiten en jaargemiddelden en tijdsreeksen op te stellen;
—

Fietsstromen op kruispunten worden visueel gemeten;
—

Blz 14 t/m 16 bevat kaartoverzichten met gemeten locaties 2002/2003, daar
staan ook 16 wegvakken fiets/bromfiets bij (blz. 66 staan locaties bondig
benoemd);
—

Fietsparkeren komt niet aan bod onder hoofdstuk ‘Parkeren’.
—

—

—

—

Fiets is niet apart meegenomen in evaluatie.

Wel gevonden dat conform advies AGV gebiedsontsluitingswegen type C
standaard moeten worden voorzien van fiets(suggestie)stroken en sobere
snelheidsremmende maatregelen (blz 11). Bij dit punt wordt opgemerkt dat er
in Zaanstad goede ervaringen zijn opgedaan met een profiel zonder
fietsvoorzieningen en met een overrijdbare middenberm (o.a. Badhuislaan).
Daar waar onvoldoende ruimte voor fiets(suggestie)stroken is, vindt de
gemeente deze variant ook een goede oplossing (in tabel is een ruimtemaat
vastgelegd);
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—

Eerdere wegcategoriseringsplan zoals vastgelegd in Verkeersplan 1999 is
aangepast conform kaartje in bijlage 3. Tevens is de kenmerkenlijst voor
wegvakken en kruispunten aangescherpt en opgenomen in bijlage 4 (positie
fiets staat daarbij vernoemd).

Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVP), feb. 2006 (visiedeel is reeds
vastgesteld)
Vormt een richtinggevend document dat past binnen de Zaanse
Struktuurschets. Onder het ZVVP komen per beleidsveld diverse deelnota’s te
hangen;
—

Op blz 3 staat in schema weergegeven hoe het ZVVP zich verhoudt tot andere
beleidsnota’s en welke deelnota’s er onder het ZVVP komen te hangen,
zijnde: fiets, parkeren, auto, OV, vv-management, goederenvervoer en
ketenmobiliteit (let op deze apart benoemde laatste!);
—

Doelen ZVVP:
—

-Leveren v/e bijdrage a/d duurzame economische
structuurversterking én;
-Realiseren van een duurzame en veilige leefomgeving in een;

—

Omvat geen informatie over locaties waar fietsnetwerk niet voldoet e.d.
—

Basisgegevens Verkeer & Vervoer Zaanstad, rapportage 2002 & 2003
Aantal doden en gewonden in het Zaanse verkeer vertoont een dalende
tendens (in 2003 286 ongevallen met 337 gewonden en 5 doden) (zie ook
grafiek blz 82);
—

Daling is ondanks enkele notoire black-spots (top-5 2002/2003 staat op blz 85
<-> top-10 1992 – 2001 staat op blz 86);
—

Rapportage meldt verder niets over (brom)fietsongevallen;
—

-Bereikbare en herkenbare stad.
Het ZVVP past binnen het RVVP van de Stadsregio (dat is als randvoorwaarde geformuleerd).
—

Bijlage 3 – Literatuurstudie (2)
Er staat een visie geformuleerd op blz 5:
—

-Groeiende mobiliteitsvraag (vooral auto, maar ook OV);
-Fietsgebruik blijft t.o.v. beide vervoerswijzen iets achter;
-Beleid is noodzakelijk om deze groei op verantwoorde en
Duurzame wijze (milieuvriendelijk en verantwoord
verplaatsingsgedrag) te leiden;
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Meerjarenprogramma: De Zaankanters maken de Streek, 11 april 2006
•

Aanknopingspunten:
•

Gaan voor stedelijk milieu in Zaandam en dorpse sfeer in de kernen
(recreatief fietsen);
—

Zaanstad heeft een concept-Luchtkwaliteitsplan opgesteld;
—

Gemeente moet goed voorbeeld geven op gebied van milieuvriendelijk
handelen (vervoersmanagement);
—

-Verder wordt de relatie met eerder genoemde doelen toegelicht.
Visie op mobiliteit =
—

A.Gezien reeds bestaande mobiliteitsproblemen is sturend beleid
noodzakelijk Æ vooral beperken niet noodzakelijk autoverkeer:

Er ligt een kans de doelen zoals omschreven onder Jeugd en onderwijs
(bijvoorbeeld onder begeleiding fietsen naar naschoolse opvang e.d.);
—

Specifiek mobiliteit:
—

-Wanneer andere vervoerwijze keuze een goed en concurrerend
alternatief zijn, gaat daar de voorkeur naar uit;
-In eerste instantie inzetten op stimuleren en belonen om
vervoerwijze keuze te beïnvloeden;
-Voornoemde combi zal op termijn leiden tot optimaal evenwicht
tussen vraag en aanbod.

-

Kwaliteit centrum Zaanstad is gebaat bij zo weinig mogelijk
autoverkeer zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid.
Discussie over autoluw maken, moet met burgers, bedrijven en
instellingen gevoerd worden. O.a. door doorgaand verkeer te
ontmoedigen en alternatieven te bieden. Onderdeel Inverdan is erop
gericht om de Zaanstreek een echt hart en ziel te geven.

-

Inverdan heeft diverse grotere RO-ingrepen tot gevolg. Inverdan is
niet alleen vanuit een economische doelstelling (economische impuls)
gestart. Ook was de doelstelling om het langzame verkeer een
heldere, soepele, sociaal veilige en aantrekkelijke verbinding te
bieden tussen de west- en oostkant van de als barriere beschouwde
zone met spoor en Provincialeweg.

-

Drie masterplannen uitwerken in Zaandam Zuid-Oost (Poelenburg,
Gibraltar en Kleurenbuurt) om sociale, fysieke en economische
klimaat te verbeteren.

-

Noorderwelf: bouw van Vinex-opgave wordt voortgezet.
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•

C.Beïnvloeden van aantal (auto)verplaatsingen vanuit beleidsveld VK en RO:
D.Beïnvloeden van tijdstip van autoverplaatsingen.
Visie op infra =
•Niet alleen functioneel benaderen, maar meenemen deelaspecten:
•Functionaliteit: hoofdwegenstructuur moet helder, logische en direct te zijn.
Beheren en bereikbaarhouden is belangrijke opgave. O.a. capaciteit,
doorstroming, veiligheid en staat van onderhoud op peil houden.
•Cultuur: Infra bepaalt mede het imago en de identiteit van de stad en kan ook
een visitekaartje vormen;
•Inpassing: balans tussen prettig leefmilieu en goede bereikbaarheid;
•Programmatische Dynamiek: infra is motor voor ontwikkelingen, maar biedt
geen garanties.

Verbindingen tussen dorpen en stadscentrum in Zaandam
moeten op orde zijn, maar ook tussen de dorpen onderling;

Vervoer op water is tot op heden te weinig benut.

-Verbeteren kwaliteit specifieke vervoerswijze zelf;

—

2.
•

-Richten op kwaliteit begin en eind van verplaatsing;
-Stimuleren van ketenmobiliteit.

Goed bereikbaar zijn van voorzieningen, waaronder
bovenwijkse voorzieningen;

•

•

B. Beïnvloeden vervoerwijze keuze richt zich op drie pijlers:

1.
•

•

•

-

ZVVP is integrale kader.

-

Overlast wegwerkzaamheden beperken.

•

•

Bijlage 3 – Literatuurstudie (3)
Standaarddetails (concept versie mei 2006)
—

De standaardmaten en –gegevens voor de uitvoering van verkeersgerelateerde
bouwwerken voor de gemeente Zaanstad bestaan uit omschreven
standaarddetails en tekeningen.


Gegevens uitvoering fietspad en fundering:
-

Minimale en maximale afmetingen breedte fietspad.

-

Gestandaardiseerde weergaven van de betegeling.

-

Opbouw fundering:

-

-

-

-

Betegelde fietspaden;

-

Geasfalteerde fietspaden.

-
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Hoofdlijnen ROA-beleid:
•

Richt zich op motieven:
-

-

Werken;

-

Onderwijs;

-

Winkelen;

-

Recreatie.

-

-

-

-

Fiets en RO: herkomst- en bestemmingslocaties dicht bij elkaar
situeren
-

Fiets en utilitair/recreatief verkeer:
-

-

-

-

Eisen utilitair verkeer: kortste weg en snelheid;

-

Recreatief fietsverkeer richt zich meer op comfort,
aantrekkelijkheid omgeving.

-

ROA, ROA Actieplan Fiets, december 1999
—

-

Functie Actieplan Fiets:
—

—

Speerpunten regionaal fietsbeleid:
-

Verbeteren infrastructuur (toewerken naar een sluitend ROAfietsnetwerk);

-

Faciliteren van ketenmobiliteit (fiets met ov/auto);

ROA-fietsnetwerk moet fietsen in de regio stimuleren:
-

-

Ontsluiting OV-knooppunten;

-

Carpoolplaatsen, Transferia en parkeerterreinen.

-

-

Fietsnota Zaanstad

Primair richten op utilitair verkeer;

Veilige en goedkope fietsparkeervoorzieningen
-

-

Stimuleren fietsbezit en fietsgebruik;

-

Uiteenlopend van grootschalige bewaakte overdekte
stallingen tot simpele fietsklemmen;

-

Benodigd bij: winkelcentra, kantoren, bedrijven, recreatieve
bestemmingen, sportcomplexen, woningen, carpoolplaatsen,
knooppunten, belangrijke haltes collectief vervoer;

-

Naast de gemeenten kan ook het bedrijfsleven hierin
voorzien bij hun bedrijven;

-

Grote stallingen moeten uitgroeien tot servicepunten voor de
fiets.

-

-

ROA Actieplan Fiets fungeert als evaluatie van het RVVP onderdeel
fiets.

-

Potentie van de fiets:
—

Beleidsdoelstellingen:
-

RVVP gaat er vanuit dat met de benoemde maatregelen
(doelstellingenvariant) het aantal verplaatsingen per fiets in 2005
30% HOGER ligt dan in 1991.

-

-

Aantal fietskilometers stijgt met 60%.
-

Fiets laten concurreren met auto op korte afstand.
-

Bevorderen ketenverplaatsingen met de fiets als middel voor vooren natransport.
-

Fiets kan concurreren met OV (zelfde gebruikers).
-

-

Bijlage 3 – Literatuurstudie (4)
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-

Opbouw ROA-fietsnetwerk



—

Standaardeisen voor opbouw fietsnetwerk (TU Delft):
-

Wenslijnen van verplaatsingsbehoeften volgen; oriëntatie
afstemmen op de hoofdrichtingen;

-

Fijnmazig (maaswijdte 200m a 300m);

-

Directe, rechte verbindingen tussen verkeersaantrekkende
plaatsen;

-

Gemeentelijk/lokaal belang;

-

Grote diversiteit;

-

Overwegend traditionele uitvoering.



-

-

Lokale routes:



•

-

Totstandkoming ROA-fietsnetwerk:
-

-

-

Bij barrières meer doorgangen dan autodoorgangen;

-

Bundeling op hoogwaardige hoofdassen voor maximaal
comfort;

-

Fietsers zoveel mogelijk op maaiveldniveau houden bij
ongelijkvloerse kruisingen;

-

-

(toekomstige) herkomst- en bestemmingsgebieden in beeld
gebracht;

-

Theoretische verbindingen aangebracht, gekoppeld aan
kansrijke fietstrajecten;

-

Gebruik gemaakt van modelberekeningen (Genmod);

-

Dit leverde een concept-fietsnetwerk op;

-

Verdere uitwerking aan de hand van het fietsbeleid uit ROA
Actieplan Fiets;

-

M.b.v. Genmod onderverdeeld in regionale hoofdroutes en
regionale routes.





-



-

-

Geen eenrichtingsverkeer voor fietsers;

-

Zoveel mogelijk sluitend;

-

Beperkt hiërarchie in fietswegtypering.

-

-







-

Opbouw netwerk:
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-

-

Regionale hoofdroutes:
-

-

Van regionaal belang.

Kwaliteitssprong in uitvoering:
-

Overal dezelfde kwaliteitseisen;

-

Leiden tot reistijdminimalisatie;

-

Dragen bij aan risicovermindering;

-

Duidelijke bewegwijzering.

-

-

-

-

Regionale routes:
-

-

Interlokale functie;

-

Deel van gemeentelijk hoofdnet;

-

Kwaliteitseisen (par 4.6);

-

Maaswijdte varieert tussen 500m (grote kernen) en 3km
(buitengebied);

-

Bij voldoende gebruikers kan deze gepromoveerd worden tot
regionale hoofdroutes.

-

-

-

-

Kwaliteitseisen regionale hoofdroutes:
-

-

Fietspaden zijn altijd fysiek gescheiden van ander verkeer;

-

Ruime breedte;

-

Verschijningsvorm over lange afstanden;

-

Consistentie in gerealiseerde kwaliteit;

-

Geen hinder van geparkeerde auto’s;

-

Directe verlichting;

-

Rood asfalt, doorlopend op kruisvlakken;

-

Voorrang voor de fietser (voorkeur);

-

Prioriteit bij verkeerslichten (voorkeur);

-

VRI’s hebben korte cyclustijd voor de fietser;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rechtsafslaan door rood toegelaten;

-

Sociaal veilig;

-

Uniforme en continue bewegwijzering;

-

Regelmatig en systematisch beheer en onderhoud;

-

Sneeuw- en bladvrij.

-

-

-

-

-

-

Bijlage 3 – Literatuurstudie (5)
Inventarisatie (1999):
-

-

Structuur bleek in grote lijnen al aanwezig, schakels
ontbraken;

-

ROA-fietsnetwerk bleek bijna gereed vanuit die invalshoek;

-

ROA wilt gemeenten stimuleren schakels aan te leggen;

-

In het kader van kwaliteitseisen voldoen vele routes nog niet
en moet er dus geïnvesteerd worden.

-

-

-
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Vigerende gemeentelijke prioriteitsvolgorde (is overgenomen voor
verkeersregelprogramma’s):
—

1. Bus;
o

2. Gemotoriseerd verkeer op hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen
A en B);
o

3. Fietsers op hoofdroute;
o

4. Gemotoriseerd verkeer op ontsluitingswegen (type C en
erftoegangswegen);
o

Financiering
—

Rol en taak van het ROA

5. Overige fietsers en voetgangers.
o

—

Hogesnelheidsfietsroutes

Gemeentelijk beleid fietsers:
—

—

Nota fietsverkeer 1997 (niet vastgesteld)

Kaarten zijn opgenomen in bijlagen

—

—

—

Beleids-/Beheerplan Verkeersregelinstallaties

Bevat structuur fietsnetwerk Zaanstad; onderscheid in
primaire en secundaire routes. Dit is van belang prioriteren
VRI’s!

—

Doelstelling: ‘Het formuleren van het beleid dat wordt gehanteerd voor
toepassing van verkeersregelingen’.

Probleemanalyse langzaam verkeer:
—

—

-

Toename van autoverkeer leidt al gauw tot verslechtering van de
oversteekbaarheid van wegen. Met een VRI is de (veilige)
oversteekmogelijkheid gegarandeerd;

-

VRI’s leiden ook tot wachttijden;

-

Meer autoverkeer betekent dus langere wachttijden langzaam
verkeer.

—

Het plan bestaat uit 2 delen:
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—

Deel 1: Beleid, plaatsings-, regel- en ontwerpstrategie;
o

Deel 2: Beheer, financiële en organisatorische aspecten.
o

Probleem: Op bepaalde routes en kruispunten staat de verkeersafwikkeling in
de spits onder druk.

—

—

—

Gevolgen:
—

Verslechtering verkeersafwikkeling;
o

Verslechtering doorstroming OV;
o

Leidt tot hinder voor het langzaam verkeer en woon- en leefmilieu.
o

Situatieafhankelijke toepassingen:
—

—

Wachttijdvoorspeller:
-

VRI Stationsstraat/Provincialeweg (Zaandam);

-

Proef als voorspeller voor het fietsverkeer;

-

Betere informatie over de wachttijd;

-

Mogelijke beperking door rood rijden van fietsers;

-

Bredere doorvoering afhankelijk van de ervaringen met deze
proef;

-

In aanmerking komen kruisingen met primaire fietsroutes.

—

—

—

—

—

—

Bijlage 3 – Literatuurstudie (6)
Fractie GroenLinks, Fractie TEL, Fietsersbond Zaanstad. Notitie van adhoc commissie “Fietsroutes in Zaanstad” Zaanstad, 19 augustus 2004
-

Doel van de notitie: Het aangeven van belangrijkste knelpunten op mogelijke
doorgaande fietsroutes in Zaanstad, als aanvulling op eerdere publicaties en
vooruitlopend op het Fietsplan van de gemeente Zaanstad.
—

Algemene adviezen:
—

-

Het zoveel mogelijk aanleggen van een netwerk van kwalitatieve en
vrij liggende fietspaden, tussen de Zaanse kernen;

-

Bevordering van de doorstroming van fietsverkeer door het efficiënt
regelen van verkeerslichten;

-

Zoveel mogelijk wegnemen van gevaarlijke oversteekplaatsen en
gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers;

-

Zoveel mogelijk bevorderen van veilige en bereikbare stallingen;

-

Het promoten van Zaanstad als fietsstad.

—

—

—

—

—

Enkele opmerkingen:
—

-

Fietskilometers in Zaanstad net iets boven landelijk gemiddelde;

-

Gerelateerd aan autobezit (ook boven landelijk gemiddelde);

-

40% van de Zaankanters fietsen afstanden minder dan 7KM;

-

Fietsen is geschikt om vracht mee te vervoeren (tot 40kg.);

-

Per fiets is de oost-west-verbinding beter te doen dan per auto.
(fietstunnels, fietsdoorgangen). Geldt niet voor Provincialeweg;

—
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—

—

—

—

-

Zaanstad is dus niet fietsonvriendelijk;

-

Verbindingen zijn vaak alleen bij insiders bekend (vanwege het niet
goed faciliteren van bebording);

-

Goede verlichting (van tunnels) noodzaak!

—

—

—

Lijst met knelpunten is meegenomen in schouw.
—
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