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1 Inleiding
ondergeschikte rol gespeeld in het ontwerp. De aandacht ging vooral naar het reduceren van afstand,
weerstand, reistijd, op-en-afstappen, onveiligheid. Daar zijn veel onderzoeken aan gewijd die hebben
het er ook mooi uit moest zien als aan de andere eisen was voldaan.
De afgelopen jaren verschenen echter steeds meer onderzoeken die claimden dat het belang van een
aantrekkelijke route veel groter is dan tot nu was aangenomen. Aantrekkelijkheid zou invloed hebben op de
beleving van reistijd, snelheid, moeite en wellicht zelfs veiligheid. Een aantrekkelijke route is daardoor niet alleen
van belang voor de recreant maar ook voor de utilitaire fietser.
Er zijn onderzoeken die hebben aangetoond dat een aantrekkelijke route goed is voor het draagvlak van
voorzieningen en de WOZ-waarde van panden rondom de route. Al deze onderzoeken hebben de aandacht
voor de vijfde hoofdeis vergroot.
Tegelijkertijd volgden deze onderzoeken allemaal hun eigen spoor waardoor gegevens en informatie breed
uitwaaierden en het niet altijd duidelijk was of de bevindingen in elkaars lijn lagen. Bovendien kozen de
onderzoeken allemaal hun eigen insteek met specifieke focuspunten en definities.
Omdat CROW de praktische toepassing van kennis en informatie hoog in het vaandel heeft staan heeft ze
ThuisraadRO gevraagd om de bestaande kennis samen te brengen en toegankelijk te maken voor het werkveld.
Drie onderzoeken hebben daarbij als uitgangspunt gediend;
–
–
–

Aantrekkelijkheid: een determinerende inventarisatie van de toepassing van de 5 e Hoofdeis voor
fietsvriendelijke infrastructuur (Cyclemotions & CROW. Utrecht, 2017);
Onderzoek reistijdbeleving fietsers. Dit onderzoek is gedaan door het samenwerkingsverband GoudappelCoffeng, ThuisraadRO, NS, UvA. (Marie-José Olde Kalter, Laura Groenendijk, 2018);
Metropolitane fietsroutes- deel D. Dit onderzoek naar de beleving van regionale fietsroutes binnen de
vervoerregio Amsterdam is door ThuisraadRO gedaan in opdracht van Goudappel-Coffeng. (GoudappelCoffeng, ThuisraadRO. Deventer, 2017).

Omdat binnen elk van deze onderzoeken een inventarisatie van bestaande (wetenschappelijke) kennis deel
uitmaakte van het onderzoek komen via bovenstaande bronnen vele onderzoeken samen.
Nadat de gegevens en gedachtensporen uit de drie onderzoeken op een rij zijn gezet is een expertmeeting
georganiseerd waarin de uitkomsten tegen het licht zijn gehouden. De deelnemers kwamen uit verschillende
velden van het vakgebied en bewegen zich in de dagelijkse praktijk op het snijvlak van fietsinfrastructuur,
ruimtelijke inrichting en (omgevings)psychologie. Tot slot zijn vijf experts gevraagd hun visie op de
onderzoeksuitkomsten te geven.
De informatie en kennis uit de inventarisatie, de expertmeeting en de gesprekken zijn in dit document
samengebracht. Daarbij is getracht kennis toegankelijk te beschrijven en te vertalen in concrete handvatten voor
de dagelijkse praktijk. Het document is daarmee geschikt voor het inventariseren van bestaande situaties en
knelpunten, het maken van een ontwerp en het ontwikkelen van beleid.
Omdat het stallen van de fiets specifieke maatregelen vraagt is zij niet in dit document meegenomen.
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Leeswijzer
Op hoofdlijnen volgt dit document de opzet van het onderzoek. In het eerste hoofdstuk wordt de vraag
beantwoord waarom het zinvol is aandacht te hebben voor de aantrekkelijkheid van fietsvriendelijke
infrastructuur. De informatie uit het hoofdstuk is nuttig als achtergrondinformatie en kan tevens dienen om
beleidsmakers, bestuurders en aanpalende werkvelden te laten zien wat het belang is van een aantrekkelijke
fietsomgeving.

beschouwing. Daarbij zien we hoe de hoofdeis zich verhoudt tot de andere vier hoofdeisen die zijn opgesteld
voor fietsvriendelijke infrastructuur; samenhang, directheid, veiligheid en comfort. Daarnaast zetten we de
beleving van aantrekkelijkheid beïnvloeden
In het derde hoofdstuk zijn de parameters samengebracht die bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid waarna
deze in hoofdstuk vier verder uitgewerkt zijn in concrete ruimtelijke aspecten. Het vierde hoofdstuk kan gezien
worden als de kern van dit document. De parameters zijn elk afzonderlijk beschreven en voorzien van praktische

In het vijfde hoofdstuk worden een aantal voorbeeldsituaties geïnventariseerd in het licht van het totale pakket
aan ruimtelijke aspecten.
Het document wordt afgesloten met het benoemen van de witte vlekken en een leeslijst voor wie op zoek is
naar meer informatie.

2 Waarom een aantrekkelijke route?
belangrijk is om geld
en energie te steken in de veiligheid van fietsroutes. Maar waarom is het zinvol om middelen ter beschikking te
stellen voor de aantrekkelijkheid van de fietsinfrastructuur? Er is immers maar een beperkt budget beschikbaar.
Kunnen we die middelen dan niet beter gebruiken voor extra maatregelen op het gebied van veiligheid of
directheid?
Daarbij is de ruimtelijke verantwoordelijkheid vaak fysiek opgedeeld. De verkeerskundige beperkt zich tot de
route en de bermen. Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen bepalen de inrichting van de omgeving.
Verkeerskundigen die zich bewust zijn van de invloed die de omgeving uitoefent op de aantrekkelijkheid van het
fietsen moeten zich dus bemoeien met het veld van een ander vakgebied en/of andere afdeling. Loont het de
moeite om daarin energie te steken?
Onderzoeken en ervaringen geven aan dat het om uiteenlopende redenen zinvol is om aandacht te hebben
voor de aantrekkelijkheid van de route én de omgeving waarin ze ligt;
Een aantrekkelijke ervaring willen we graag nogmaals beleven. De mate van aantrekkelijkheid blijkt zelfs voor de
helft het oordeel over een ervaring te bepalen. Een aantrekkelijke vervoerswijze of route trekt mensen aan, we
maken er graag nog een keer gebruik van.
Onderzoek van Goudappel Coffeng [2] toont daarnaast aan dat de aantrekkelijkheid van een route grote invloed
heeft op de routekeuze.
Door fietsen en fietsroutes aantrekkelijk te maken kunnen we het gebruik er van dus stimuleren. Dat is goed
voor onze gezondheid. Kinderen ontwikkelen meer fietsvaardigheden en verkeersinzicht. Ouderen en jongeren
kunnen langer of eerder, afhankelijk van de leeftijd, zelfstandig functioneren. En als we de aantrekkelijke route
laten samenvallen met de meest veilige route kunnen we daarmee meteen het aantal ongevallen reduceren.
Vooral de beleving van reistijd en sociale veiligheid zijn in diverse onderzoeken aan aantrekkelijkheid gerelateerd.
De rit over een aantrekkelijke route lijkt sneller te verlopen en wordt als sociaal veiliger beleefd. Het lijkt er op
dat fietsers moeite of angst minder ervaren wanneer ze over een route kunnen rijden die ze plezierig vinden.
Beleidsmatig is het van belang om te investeren in
aantrekkelijkheid omdat je daarmee verschillende
beleidsdoelen kunt behalen; aantrekkelijke routes zijn
geschikt voor de week en het weekend, voor utilitaire en
recreatieve doeleinden. Bovendien blijken aantrekkelijke
routes goed te zijn voor het investeringsklimaat en de
WOZ-waarde van aanliggende panden.
Voldoende redenen om fietsinfrastructuur niet alleen
comfortabel, direct, veilig en samenhangend maar ook
aantrekkelijk te ontwerpen.
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3 Wanneer is fietsinfrastructuur aantrekkelijk?
Tot voor kort was onderzoek naar fietsinfrastructuur vooral kwantitatief van aard. Ze mondde uit in
handreikingen over de gewenste breedte in meters van een fietspad, de gewenste verharding en gewenste
belijning. De laatste jaren hebben we meer aandacht gekregen voor de beleving van het fietsen. Niet alleen in
recreatieve zin maar ook met betrekking tot aspecten als drukte en veiligheid. De aanbevelingen die hieruit
voortkomen zijn meer relatief van aard. Drukte op een fietspad hangt bijvoorbeeld sterk af van wat je gewend
bent, hoe zeker je je op de fiets voelt en hoe vaak je op de fiets zit. Omdat beleving van persoonlijke aard is,
kunnen algemene handreikingen nauwelijks in objectieve maten en getallen gevat worden. Aangezien
aantrekkelijkheid vooral door beleving bepaald wordt zijn de handvatten in dit document kwalitatief van aard.
Aantrekkelijkheid wordt door iedereen anders ervaren. Ze is daarom niet in formules vast te leggen. Leeftijd,
culturele achtergrond, geslacht, smaak, ritmotief, ze hebben allemaal invloed op wat iemand aantrekkelijk vindt.
Naast persoonlijke kenmerken zijn ook situationele kenmerken van invloed op de aantrekkelijkheid van een
route. Zo wordt drukte veel intenser ervaren wanneer het voorgaande traject erg stil was. Bomen en struiken in
een plantsoen vallen in een stenige omgeving meer op dan in een omgeving met voortuinen. De openheid en
het licht op een plein krijgen meer impact wanneer de route eerst door smalle straten en steegjes ging.
Dat we aantrekkelijkheid verschillend ervaren wil niet automatisch zeggen dat wat de één aantrekkelijk vindt de
ander onaantrekkelijk zal vinden. Er doen immers gradaties voor in de mate waarin we een route aantrekkelijk
vinden. Bovendien kunnen we situaties om verschillende redenen aantrekkelijk vinden. Sommigen fietsen graag
daar dichter bij de natuur. Beide groepen
fietsers vinden de route door het park aantrekkelijk maar om verschillende redenen. Voor ontwerpers is het
belangrijk te weten welke omgevingen door mensen (on)aantrekkelijk worden gevonden en welke aspecten we
daarin moeten samenbrengen om het gewenste resultaat te bereiken.
Een interessante vraag is of we aan aantrekkelijkheid kunnen wennen waardoor de impact op het gedrag
afneemt. We zien dat immers ook gebeuren met waarschuwingssignalen. In de loop van de tijd neemt onze
aandacht daarvoor af.
Ook de signaalfunctie van bijzondere en opmerkelijke karakteristieken in een omgeving zal over het algemeen
verminderen. De verrassing is er immers van af. Maar de aantrekkelijkheid hoeft daarmee zeker niet te
verminderen. Nu we weten wat ons te wachten staat kunnen we er ons al op voorhand op verheugen. Bovendien
zijn er ook verrassingen die blijven bestaan. Bijvoorbeeld door veranderingen van de seizoenen, het weer of de
tijd van de dag.
Maar waaruit bestaat aantrekkelijke fiets-infrastructuur? Is daar een definitie voor te geven? De eis dat de
fietsinfrastructuur ook aantrekkelijk moet zijn roept heel verschillende beelden op. Voor de ene deskundige
verlagen verkeersdrempels de aantrekkelijkheid van een route drastisch terwijl de andere deskundige zich meer
richt op de esthetiek op en langs de route. Om gesprekken met elkaar te kunnen voeren over de
aantrekkelijkheid van fietsinfrastructuur is het van belang de reikwijdte van het begrip te onderzoeken. Daarvoor
zoomen we eerst in op persoonlijke kenmerken in relatie tot de beleving van aantrekkelijkheid. Daarna zetten
infrastructuur en komen we tot een definitie.
Aantrekkelijkheid en persoonlijke kenmerken
Door routes aantrekkelijk in te richten willen we de zintuigen van
fietsers positief prikkelen. Maar als we om ons heen kijken, zien we
dat iedereen zijn eigen favoriete route heeft. Hoe kunnen we dan
tot een eenduidig pakket maatregelen komen? Om op deze vraag
antwoord te kunnen geven begint deze paragraaf met een kleine
inleiding op de relatie tussen omgeving en gedrag.
Russell en Mehrabian toonden al in 1974 aan dat omgevingsprikkels
invloed hebben op het gedrag. Hun versie van het StimulusOrganisme-Respons Model laat zien dat omgevingsprikkels van
invloed zijn op emoties die op hun beurt toenaderingsgedrag of

vermijdingsgedrag tot gevolg hebben. Bij vermijdingsgedrag probeert men een situatie te ontlopen die
geassocieerd is met onplezierige gevoelens. Wanneer men bij specifieke situaties juist plezierige gevoelens
opdoet die men liefst nog eens meemaakt, ontstaat toenaderingsgedrag. Berlyne (1971) koppelde de plezierige
en onplezierige gevoelens die ontstaan door de beleving van een ruimte aan de mate van prikkels. Hij zag dat
zich een optimum voordeed. De plezierigste omgevingen zijn plekken waar de gebruiker niet te veel maar ook
niet te weinig prikkels krijgt. Apter ging in 2007 nog een stapje verder. Hij liet in zijn Reversal Theory zien dat
veel of weinig prikkels geen statisch gegeven is maar een wisselwerking is tussen de gebruiker en de omgeving
waarin deze zich bevindt. Een fietser die na een intensieve workshop naar huis fietst zoekt het liefst een
omgeving met weinig prikkels. Maar een fietser die een saaie werkdag afsluit kan wel een oppepper gebruiken.
Er zijn ook persoonlijke factoren die de beleving kleuren. Bell, Green en Baum [6] zetten 4 factoren op een rij;
1.
2.
3.
4.

Individuele verschillen zoals smaak, lengte, bouw;
Situationele verschillen zoals de plek waar men zich bevindt;
Sociale factoren zoals de hoeveelheid mensen die zich om het individu bevinden;
Culturele achtergrond zoals geloof of etniciteit.

Deze vier factoren bepalen hoe de hersenen de prikkels die we via onze zintuigen opdoen, verwerken en
omzetten in een specifieke ervaring of beleving. Wanneer we de 4 factoren vertalen naar de fietser, dan kunnen
we diverse persoonlijke situaties aanwijzen die op de beleving van de omgeving van invloed zijn.
Snelheid, leeftijd en fysieke mogelijkheden lijken de ervaring van een route te kleuren. Hoe sneller je fietst, hoe
sneller de prikkels elkaar opvolgen. Bij hoge snelheden kan daardoor een overdonderende hoeveelheid
informatie ontstaan. En bij lage snelheden kan er nog zo weinig informatie binnenkomen dat de verveling
toeslaat. Leeftijd speelt daarbij zeker een rol. Het bepaalt de hoeveelheid prikkels die verwerkt kan worden.
Bovendien heeft leeftijd invloed op smaak en interesses.

Daarnaast maakt het voor de fiets-beleving veel uit of iemand solitair of met verschillende personen fietst. Ook
de attitude ten aanzien van fietsen speelt een rol. Wie van fietsen houdt beleeft een route anders dan degene
die genoodzaakt is de fiets te pakken omdat de auto bij de garage staat.
Het verschil tussen een introverte of extraverte persoonlijkheid, de mate van geluidstolerantie, de persoonlijke
perceptie van drukte en of de persoon zich snel angstig voelt hebben eveneens invloed op de beleving. Tevens
is het van belang of de betreffende persoon sportief aangelegd is of van sport niet veel moet hebben. De
ervaringen die men eerder met fietsen en de route heeft gehad zijn relevant. Opleiding en werkveld kunnen van
invloed zijn. En het verschil tussen man en vrouw speelt een rol. Met name wanneer het gaat over het ervaren
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van de sociale veiligheid. Tot slot beïnvloedt het al dan niet samen fietsen (bijvoorbeeld met kinderen) de
beoordeling.
De aantrekkelijkheid van een fietsomgeving wordt dus bepaald door het aantal en type prikkels in relatie tot de
persoon die er op een bepaald moment gebruik van maakt. Je zou denken dat daardoor een oneindige lijst
ontstaat van gewenste omgevingskenmerken. Voor verschillende leeftijden, op verschillende tijdstippen, met
verschillende karaktereigenschappen en verschillende mogelijkheden. Maar dat blijkt in de praktijk gelukkig mee
te vallen. Bepaalde kenmerken worden in veel situaties en door veel mensen gewaardeerd. Door daarnaast
meerdere routes aan te bieden met elk een eigen identiteit kunnen de meeste fietsers een aantrekkelijke route
uitkiezen. Routes die vooral door specifieke doelgroepen gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan recreërende
ouderen of schoolgaande jongeren, kunnen specifiek op hun beleving ingericht worden. Zorg er dan meteen
voor dat dit ook de veiligste routes zijn die de extra drukte goed kunnen verwerken.

Een definitie in relatie tot de andere 4 eisen aan een fietsvriendelijke infrastructuur
De CROWfietsvriendelijke infrastructuur 5 eisen. De infrastructuur moet zijn.
Eis

Toelichting

Samenhangend;

de fietsinfrastructuur vormt een samenhangend geheel en sluit aan op alle herkomst en
bestemmingen van fietsers

Direct;

De fietsinfrastructuur biedt de fietsers steeds een zo direct mogelijke route

Aantrekkelijk;
Veilig;

De fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige
weggebruikers

Comfortabel;

De fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van het
fietsverkeer mogelijk

Deze vijf eisen zijn tot op de dag van vandaag richtinggevend. De gedachte is dat alle kenmerken die bepalend
zijn voor het prettig en veilig gebruiken van routes hierin ondergebracht kunnen worden. Om de inhoud en
te bepalen kunnen we daarom kijken naar aspecten die nog niet bij de
overige 4 eisen zijn ondergebracht maar die wel bepalend zijn voor het gebruik van de fiets en het netwerk.
Houden we de beschrijvingen van samenhang, directheid, veiligheid en comfort tegen het gewenste
functioneren van de fietsinfrastructuur dan blijken de zintuigen nauwelijks aandacht krijgen. Dat zou betekenen
dat een route langs een varkensstal of verlaten bedrijventerreinen net zo verleidelijk is en op dezelfde wijze
gebruikt zal worden als de route door een park of mooie woonwijk. Dat komt niet overeen met de bevindingen
uit de vorige paragraaf. Wat we zien, voelen, ruiken, horen is van grote invloed op ons gevoel en daarmee op
ons handelen. Je zou kunnen zeggen dat de motor van ons gedrag gaat lopen zodra er via onze zintuigen
informatie binnen komt.

Om het belang van de zintuigelijke ervaring te onderstrepen en de impact er van op te kunnen nemen in de
edefinieerd;

Met de definitie van aantrekkelijkheid heeft de zintuigelijke ervaring een eigen plek binnen de vijf hoofdeisen
gekregen. Dat wil niet zeggen dat daarmee altijd helder is onder welke hoofdeis specifieke karakteristieken
is. Denk aan routes met ongelijke bestrating. Beperken die kenmerken een vlotte
en comfortabele doorstroming of zijn ze onaantrekkelijk voor de zintuigen? Beiden kunnen waar zijn. Het trillen
van het stuur kan onaangenaam voelen én de snelheid er uit halen. Omgevingskenmerken kunnen verschillende
(on)aangename kanten in elkaar verenigen waardoor ze op verschillende eisen van invloed zijn. Er zijn zelfs
diverse situaties denkbaar waarin een karakteristiek een positieve uitwerking heeft op de ene hoofdeis en tegelijk
slecht scoort op een andere eis.
Denk bijvoorbeeld aan smalle schelpenpaadjes die een heerlijk knerpend geluid maken en prachtig opgaan in
het landschap. Maar die ook de snelheid afremmen, door kuilen oncomfortabel zijn en inhalen bemoeilijken.
Om
We beleven dus niet alleen of een fietsroute aantrekkelijk of onaantrekkelijk is maar ook of we het gevoel hebben
dat ze direct, veilig, samenhangend is. Vraag tien mensen om de kortste route te kiezen tussen twee locaties en
je ontvangt verschillende opties. Ook al kunnen we op de kaart precies meten welke route het meest direct is
in aantal meters, ons gevoel vertelt ons vaak wat anders. Dat komt doordat we geen zintuig hebben om afstand
(of tijd) adequaat te meten [15]. We moeten het hebben van een indirecte benadering. Bijvoorbeeld doordat we
ons richten op een oriëntatiepunt dicht bij onze bestemming.
Naast de absolute waarden en richtlijnen die we toekennen aan de eisen samenhang, directheid, veiligheid en
comfort doen we er daarom goed aan ook de beleving van deze aspecten door de gebruiker mee te nemen.
Dit document gaat daar echter niet op in. De eis om een route ook aantrekkelijk in te richten richt zich specifiek
op het veraangenamen van de zintuigelijke ervaring.
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4 Parameters voor fietsvriendelijke infrastructuur
Bij het ontwerpen van infrastructuur hanteren we richtlijnen. Toch is geen enkele fietsroute gelijk aan een
andere. Ze hebben misschien een gelijk aantal bochten met dezelfde boogstralen, zijn even breed en in
hetzelfde materiaal uitgevoerd, maar daarmee is niet bepaald dat ook de zintuigelijke beleving van de routes
gelijk is. Daarvoor zijn andere aspecten als sfeer en identiteit meer bepalend. Elk van deze aspecten geeft
specifieke signalen af aan onze zintuigen. De geur van voorjaarsbloemen die ons aan vroeger doen denken, een
brede geasfalteerde weg waar we veel en snel autoverkeer verwachten, een caféterras dat ons een gezellig
gevoel geeft. Al die zintuigelijke prikkels worden verwerkt en omgezet naar gevoel en daaraan gerelateerd
gedrag. Aantrekkelijke prikkels resulteren in een positief gevoel, onaantrekkelijke prikkels leiden tot
vermijdingsgedrag. Via prettige (of juist onplezierige) zintuigelijke prikkels kunnen beleidsmakers en ontwerpers
het gedrag van mensen beïnvloeden.
Meer mensen op de fiets krijgen en invloed uitoefenen op
routekeuzes en (ander) fietsgedrag vraagt om kennis over
de relatie tussen de inrichting van de route en haar
omgeving enerzijds en de beleving daarvan anderzijds.
Houden fietsers van moderne architectuur of fietsen ze
liever door een park? Als ze de voorkeur hebben voor een
park, maakt het dan uit of de route daarin langs het water
gaat of juist door bossige delen? Of willen fietsers niet
hoeven kiezen zodat ze de ene keer door het park en de
andere keer door een woonwijk kunnen rijden?
Een tijd lang is getracht om grip te krijgen op de aantrekkelijkheid van (fiets)omgevingen door identiteit, karakter,
sfeer en andere aspecten te vertalen naar objecten als bomen, struiken, weilanden en gebouwen. Dat bleek een
vrijwel onmogelijke opgave. Een ontwerp blijkt uit zo veel karakteristieken te bestaan dat onmogelijk te
onderzoeken is welke kenmerken die specifieke ruimte aantrekkelijk maken. Daarnaast, en misschien nog wel
belangrijker, hebben kenmerken in elke omgeving hun eigen impact. Die ene boom midden op het plein valt
alleen zo op omdat de omgeving heel sober is ingericht. Pakken we die zelfde boom op en zetten haar in een
straat dan is het effect totaal anders. Zeker wanneer er zich in die straat nog andere bomen bevinden. Daarbij
doet het er ook nog eens toe wat voor soort boom het is. Een grote vliegden heeft een geheel andere uitstraling
dan een knoestige appelboom.
Het is daarom niet zinvol om alle elementen en aspecten waaruit een route en haar omgeving bestaan tegen
het licht te houden om te kijken of ze positief beleefd worden. De aangrijpingspunten liggen een tree hoger,
daar waar verschillende karakteristieken bij elkaar een bepaald effect geven. Fietsers blijken bijvoorbeeld van
afwisseling te houden. In Rotterdam, met al haar terrassen, hoogbouw, winkels, levendigheid zal die afwisseling
er anders uit zien dan in het veel rustiger, landelijke dorp Weerselo. Aangepast aan de uitstraling van de
omgeving, de cultuurhistorie en de smaak van de bewoners kiezen we passende inrichtingsmaatregelen. Maar
in beide gevallen houden we rekening met de behoefte aan afwisseling.

en onderzoek zijn inmiddels een aantal parameters gevonden die richting kunnen geven aan beleids- en
de meeste invloed te hebben;
–

Afwisseling en verrassing. Alhoewel de meeste mensen het prettig vinden om langs water te rijden vinden
veel fietsers de 30 kilometer lange route langs het Amsterdam Rijnkanaal te lang. De levendigheid op het
water en de verandering van bebouwing en begroeiing langs de route wegen blijkbaar niet voldoende op
tegen de lange rechte route zonder blikverschuiving. Afwisseling en verrassing blijven boeien en verzetten
de gedachten. De fietser is niet meer bezig met het ronddraaien van de trappers maar met de omgeving.
Afwisselingen op een wat hoger schaalniveau geven de fietser daarnaast het gevoel lekker op te schieten
omdat bij elke wisseling van zone een symbolisch vinkje gezet kan worden bij alle karakteristieken die men
op de route tegen moet komen. Zo hebben we het gevoel lekker op te schieten;

–

Prettige plekken en/of activiteiten. Naar sommige plekken kijken we uit. Een gezellig plein of een mooie
laan kunnen bepalend zijn voor ons plezier in een route. Vaak is de sfeer er goed of ziet de ruimte er mooi
uit. Het kan ook zijn dat het niet de ruimte is die aantrekkelijk is maar de activiteiten die er in plaatsvinden.
Bijvoorbeeld door terrassen die er gesitueerd zijn;

–

Prettige prikkels voor de zintuigen (waarbij alle zintuigen invloed hebben). De focus ligt meestal op wat we
zien maar onze neus en oren geven prikkels door die minstens even bepalend zijn voor ons gevoel. Van
Duppen [9] geeft in zijn onderzoek bijvoorbeeld aan dat de koffiegeur van Douwe Egberts voor fietsers de
overgang markeert tussen de binnenstad van Utrecht en Leidsche Rijn. De geur wordt niet door iedereen
lekker gevonden maar roept wel positieve associaties op;

–

Onderhoud (verzorgd, schoon en heel). In tegenstelling tot de drie vorige parameters in het rijtje lijkt de
mate van onderhoud een vreemde eend in de bijt. Toch blijkt een verzorgde en schone omgeving niet
alleen mooier gevonden te worden maar relateren mensen het ook aan sociale veiligheid, afwezigheid van
gevaar en waardering voor hun aanwezigheid.

In aanvulling op deze vier parameters zijn er nog een aantal andere variabelen die aandacht vragen.
Een eerste aspect dat geassocieerd wordt met fietsen is de gevoeligheid voor weer en wind. Beschutte routes
of plekken waar men even kan schuilen worden daarom gewaardeerd. Alhoewel de fervente fietser minder last
van een bui lijkt te hebben dan de twijfelaar. Buien vallen meestal wanneer je niet op de fiets zit en wind hoort
er nou eenmaal bij. Maar het zijn juist de twijfelaars die verleid moeten worden en van die beschutting genieten
ook de fervente fietsers (heimelijk).
Een andere factor die het fietsplezier verstoort is sociale onveiligheid. Met name in de avonduren maar ook op
minder drukke locaties als bossen of bedrijventerreinen. Voor het vergroten van de sociale veiligheid is het van
belang dat er voldoende sociale controle is. Met name oogcontact speelt een grote rol. Tussen mensen op de
route onderling en tussen mensen op de route en bewoners, wandelaars, automobilisten en anderen die zich
naast of in de nabijheid van de route bevinden. Bij het gevoel van sociale veiligheid speelt ook de kans om andere
mensen te ontmoeten een rol. Dat kunnen we letterlijk opvatten door mensen (in de avonduren en op wat meer
verlaten locaties) op een beperkt aantal routes te verzamelen. We kunnen daarnaast het gevoel stimuleren niet
alleen te fietsen. Bijvoorbeeld door een display met een persoonlijke boodschap die aangaat als de fietser nadert.
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De ontmoeting met anderen ligt gevoelig. Een groepje
jongeren dat langs een stille route bij elkaar hangt of een
eenling die regelmatig het fietspad afspeurt roepen een
onrustig gevoel op. Maar de fietser die eveneens op weg
naar huis lijkt te zijn geeft het gevoel van vertrouwen.
Dat ambivalente gevoel naar medeweggebruikers is
breder. Ze bieden gezelligheid of afleiding maar kunnen
ook lastig zijn omdat ze langzamer rijden, plotseling
oversteken of veel geluid maken.
Bij gevoel van gevaar moeten vluchtwegen de
mogelijkheid bieden om aan de situatie te ontkomen. Dat
gevaar moet dan al wel van afstand gezien kunnen
worden. Een sociaal veilige route is daarom een route
waarop een fietser overzicht heeft.
Het prettigst is het natuurlijk wanneer een fietser de keus
heeft tussen verschillende alternatieve routes. Dan kan hij
zelf bepalen op welke route hij zich (nu) het fijnste voelt.
Niet alleen wat betreft de sociale veiligheid maar ook in sfeer, drukte of andere karakteristieken van de route. Of
omdat de route de mogelijkheid biedt om verschillende activiteiten met elkaar te verknopen. Op de terugweg
van het station even een pakje afgeven en de kinderen ophalen van de buitenschoolse opvang.
Op alle uren van de dag blijken fietsers het te waarderen wanneer er om de route wat te doen is. Een levendige
omgeving waarin diverse functies elkaar afwisselen. Een terras, boekhandel, bioscoop, supermarkt of speelveldje
in de stad. Grazende schapen, een ploegende tractor, schepen op het water in het buitengebied. De fysieke
omgeving waarin deze activiteiten opgenomen zijn moet van voldoende kwaliteit zijn. Mooie architectuur wordt
gewaardeerd evenals landschappelijk schoon.
De waardering die fietsers voelen voor afwisseling en verrassing heeft ook haar grenzen. Wanneer zij te veel of
op specifieke aspecten afwijkt van het verwachtingspatroon slaat het gevoel om in onzekerheid of ergernis. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer op een route veel meer gemotoriseerd verkeer rijdt dan men had ingeschat
aan de hand van de inrichting. Of wanneer de route rechtstreeks naar de eindbestemming lijkt te lopen maar
ineens scherp afbuigt. Door de inrichting van de route en haar omgeving af te stemmen op de verwachting kan
veel ergernis voorkomen worden.
Ook om andere redenen is het aan te bevelen de inrichting van de route af te stemmen op de inrichting van de
omgeving. De ruimtelijke omgeving bestaat uit verschillende zones die met elkaar de ruimtelijke structuur
vormen. Fietsroutes doorkruisen de verschillende zones. Van het buitengebied naar de rommelige stadsrand,
door de jaren 70 wijk met een kronkelig straatpatroon, de strakke hoogbouw uit de jaren 60 naar de glazen
torens van de kantorenwijk. Elke zone heeft haar eigen identiteit. Fietsen door de zones is fietsen door
verschillende sferen. Door de positionering en het ontwerp van de routes af te stemmen op de ruimtelijke
context wordt de fietser één met zijn omgeving.
Naast de ruimtelijke verschillen tussen zones bepalen ook
andere aspecten het karakter en identiteit van gebieden.
Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten die er in
plaatsvinden. Vastgelegd in bestemmingsplannen (wonen,
winkels, bedrijvigheid) of spontaan (spelen, honden
uitlaten, parkeren, een ommetje maken). Ook de sociaal
maatschappelijke verschillen doen er toe. Sommige wijken
kleuren met Koningsdag geheel oranje, in andere wijken
speelstraat. Er zijn zones waar bewoners een sterke relatie met hun woonomgeving hebben en gebieden waar
de betrokkenheid met de openbare ruimte gering is. Al deze verschillen zijn voelbaar voor de fietser wiens route
door de verschillende zones gaat.

Op een aantrekkelijke route kan een fietser zich goed oriënteren. Niet alleen in technische zin dat er voldoende
en op de juiste plekken bordjes staan maar dat men, liefst zonder nadenken, weet waar men is en hoe men bij
de bestemming kan komen. Bewegwijzering die niet overeenkomt met het verwachtingspatroon roept twijfel
en ergernis op. Probeer daarom onduidelijkheden in eerste instantie in de ruimtelijke context op te lossen. Het
plaatsen van bordjes is daarop een aanvulling of een noodgreep.
Het ligt voor de hand dat alle karakteristieken die niet met de genoemde parameters overeenkomen ervaren
kunnen worden als hinder. Meer specifiek, en ter aanvulling op deze lijst, gaat het hier om overmatige prikkeling
van onze zintuigen door stank, geluid en beeld.
In onderstaand overzicht zijn de in deze paragraaf beschreven parameters op een rij gezet:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Afwisseling en verrassing
Prettige plekken/activiteiten
Prettige prikkels voor de zintuigen
Onderhoud (verzorgd, schoon en heel)
Bescherming tegen weer en wind
Sociale controle
Alternatieve fietsverbindingen
Levendigheid van de omgeving
Kwaliteit van de ruimtelijke ordening
Relatie tussen inrichting en verwachtingspatroon
Relatie tussen type fietsverbinding en zonetypering
Vindbaarheid, oriëntatiemogelijkheid
Hinder

Het overzicht van parameters geeft richting aan beleids- en ontwerpkeuzes maar geeft nog geen concrete
handvatten. Daarom zijn in het volgende hoofdstuk de parameters verder uitgewerkt in concrete aspecten en
aanbevelingen op verschillende schaalniveaus.
Niet om aan te geven welke maatregelen wel en niet toegepast mogen worden maar om aan te geven welke
aspecten van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van fietsinfrastructuur. Hoofdstuk vier vormt daardoor een
checklist van ruimtelijke aspecten die bij het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van beleid gebruikt kan
worden.
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5 Uitwerking van de parameters in ruimtelijke karakteristieken
In het vorige hoofdstuk zijn de parameters gepresenteerd die met elkaar bepalen hoe groot de aantrekkelijkheid
van het fietsnetwerk zal worden. Het zijn richtingwijzers die een breed scala aan uitwerkingen mogelijk maken.
Dat is ook wenselijk omdat elke situatie anders is. Diversiteit in doelgroepen, activiteiten, gebruikers, sferen,
karakters maken het noodzakelijk om routes met verschillende identiteiten te ontwikkelen.
Toch is het wenselijk om de parameters een gezicht te geven in concrete ingrepen en voorbeeld-situaties. Niet
als richtlijn maar als handreiking en inspiratie. Zo kunnen ideeën ontstaan die aansluiten bij vraagstukken in de
eigen situatie.
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven ligt de focus niet op het aanwijzen van losse elementen als bomen,
struiken, gebouwen en wegen of het opsommen van bepalende aspecten als een gewenste kleur, maat, schaal,
materiaalkeuze. De aandacht richt zich in dit document op eigenschappen van de fysieke ruimte die uitstijgen
; op sferen, karakters en identiteiten die ontstaan door de wijze waarop we elementen
en aspecten samenvoegen.

het dichtst de werkelijkheid benadert. Maar bedenk dat een foto slechts een moment-opname is. Over het
ziet er wellicht druk bezocht uit maar is dat misschien omdat het weekend is?
Het gevangen moment is daarnaast een fractie van de route. Fietsen is een beleving waarbij vele momenten en
situaties aan elkaar geregen worden. Eén beeld geeft dus maar een beperkte weergave van de situatie. Een
situatie in beeld terwijl ook vele andere aspecten een rol spelen.
Het gezoem van machines op een boerderij, geplons van eenden in de gracht, gekwetter van vogels, geur van
nat asfalt. De ervaring van fietsen is veel breder dan we ons over het algemeen bewust zijn. De foto van een
locatie kan een verwijzing zijn naar een situatie die we met wat fantasie en inlevingsvermogen enigszins kunnen
ervaren.
Elke paragraaf in dit hoofdstuk behandelt één parameter. Omdat werkelijke situaties nooit in één parameter te
vatten zijn maar effect hebben op diverse parameters zijn in hoofdstuk vijf een aantal concrete situaties verbeeld
en beschreven tegen het licht van alle parameters.

Afwisseling en verrassing
Afwisseling is die kleine verandering van omgeving die
voldoende groot is om opgemerkt te worden. Daarmee is
ook meteen gezegd dat een omgeving waarin alle
elementen van elkaar verschillen niet meer als afwisselend
ervaren wordt maar vermoeiend is. De veranderingen
vallen immers niet meer op tegen alle andere
veranderingen.
De beleving van afwisseling is gerelateerd aan de snelheid
van bewegen. Met 12 kilometer per uur over een 8
kilometer lange route door een monotoon landschap
fietsen betekent 40 minuten bewegen met hetzelfde
uitzicht. Die tijd loopt met een snelheid van 20 kilometer
per uur terug tot 24 minuten.
Valt
een
verandering
niet
meer
in
het
verwachtingspatroon dan treedt verrassing op. Een
doorkijkje, blik op een markant gebouw, opvallend grote
boom, bijzondere architectuur. Verandering is alleen leuk
wanneer men wel op het verkeerde been gezet wordt
maar niet van zijn stuk gebracht is. Onwenselijk zijn
natuurlijk verrassingen die op het verkeerde moment
komen. Net voor een kruising bijvoorbeeld.
Ook al is de verrassing er na verloop van tijd wel af,
opvallende aspecten of objecten komen weinig op een
route voor en blijven daarom iets om naar uit te kijken. Mits
Vrijwel niemand wordt graag verrast door plotselinge
valwinden rondom een hoog gebouw.

Figuur 1 en 2: De afwisseling op de foto boven bestaat uit details.
Kleine ingrepen als de aanwezigheid van een pot met planten of
her en der geparkeerd staan. Die kleine details wegen niet op
tegen de lange gevel met glas. Daardoor ervaren we het als een
gering mate van afwisseling. Heel anders is dat in de woonstraat
op de foto onder. Daar kromt de straat enigszins, verspringen de
bouwblokken, wisselt de architectuur, zijn de voortuinen niet
gelijk in grootte en inrichting.

Veel verrassingen en afwisselingen vinden plaats zonder dat ze gepland hoeven worden. De seizoenen, het ritme
van de dag, het weer, de dagen van de week, ze zorgen in hun eigen ritme voor veranderingen en kunnen goed
benut worden. Daarnaast hebben ontwerp en inrichting invloed. Denk ook aan afwisselingen die voortkomen
uit bijvoorbeeld huur- en koopprijzen van woningen, bouwvoorschriften of de mate van verdichting.
Door op verschillende schaalniveaus contrasten aan te brengen krijgen afwisseling en verrassing een goede
kans. We vinden contrasten in allerlei soorten en maten; overgangen tussen landschapstypen, centra en
woonwijken, hoge en lage dichtheden. Of op een lager schaalniveau tussen groen en steen, verblijven en
stromen, levendig en rustig. De positionering en inpassing van een route bepaalt hoeveel we van deze
contrasten beleven en profiteren.
Afwisseling kunnen we ook realiseren door het tracé van een route enigszins aan te passen. Door de toepassing
van flauwe bochten en kleine as verspringingen verschuift het perspectief waardoor we een andere, verrassende
kijk op onze omgeving krijgen. Dat gebeurt ook wanneer de fietser langs een bosje of gebouw fietst en daarna
plotseling weer uitzicht heeft. Waar de blik eerst van het bosje afgericht was richting het open landschap trekt
het plotselinge uitzicht na het bosje de aandacht.
Voor het creëren van afwisseling en verrassing zijn dus veel aangrijpingspunten beschikbaar. Bedenk daarbij dat
de schaal waarop de ingrepen plaatsvinden er toe doet. Op straatniveau kunnen verschillen in de begroeiing van
voortuintjes boeiend zijn maar een wijk vol voortuintjes is alleen een herhaling van hetzelfde. Aan de andere
kant is een continue afwisseling ook niet gewenst. Het optimum ligt tussen saai en stressvol waarbij meer en
minder veranderingen elkaar afwisselen.

17

Fietsers hebben behoefte aan kleine veranderingen die elke paar wielomwentelingen plaatsvinden en aan
grotere afwisselingen die zich in een lagere frequentie voordoen. Denk daarbij aan de afwisseling van zones.
Zoals wijken uit verschillende tijdsvakken, groene en stenige gebieden, open en besloten omgevingen, monofunctionele buurten en multi-functionele stadsdelen. Ook hier moeten wisselingen niet in een te hoge
frequentie voorkomen. Decorwisselingen zijn vooral plezierig wanneer ze maximaal om de drie minuten fietstijd
plaatsvinden. Mensen hebben er immers behoefte aan om indrukken te verwerken.
Afwisseling is daarom het plezierigst wanneer er ook momenten zijn waarop zich weinig veranderingen
voordoen. Markante objecten kunnen op verschillende schaalniveaus invloed hebben. Zo valt een kerktoren aan
het plein op tussen alle veel lagere bebouwing met een niet-kerkelijke functie en is ze tegelijk op de route als
geheel een zeldzaam object. Markante objecten kunnen daarom goed de functie van oriëntatiepunt vervullen.
Praktisch;
•

Ontwerp met elementen die verrassend blijven. Pleinen en terrassen waar met mooi weer mensen zijn
en die leeg zijn als het koud is, een skate-terrein dat soms druk en vaak rustig is, water waar regelmatig
geroeid wordt maar dat er ook glad en stil bij kan liggen, verlichting die van kleur verandert, een
ontmoetingsplek in de wijk;

•

Natuur en een groene omgeving bieden altijd afwisseling. Denk aan de seizoenen, de tijden van de dag,
het weer;

•

Benut culturele en andere maatschappelijke verschillen;

•

Wissel activiteiten, functies en gebruik af;

•

Creëer en benut ruimtelijke afwisseling (stedenbouwkundig, landschappelijk en architectonisch);

•

Benut en versterk bestaande contrasten of creëer ze zoals donker-licht, oud-modern, open-besloten,
druk-rustig;

•

Benut overgangen en gradiënten in het landschap;

•

Maak gebruik van historische gebieden en routes. Die zijn van zichzelf vaak al afwisselend (en direct);

•

Pas kleine as-verspringingen en flauwe bochten toe;

•
•

Gebruik ritmiek die af en toe onderbroken wordt;
De aanwezigheid van kunst wekt de nieuwsgierigheid en kan (daardoor) goed dienen als oriëntatiepunt.

Figuur 3: Aan afwisseling en verrassing is in een drukke winkelstraat
geen gebrek. Binnen een beperkte ruimte vin den we veel soorten
mensen, activiteiten, bouwhoogtes, materiaalkeuze en afwisseling
in architectuur. De vraag doet zich voor of de hoeveelheid prikkels
niet te hoog is om nog aangenaam te zijn. Wanneer dat het geval is
kan onzekerheid, stress of irritatie ontstaan. Zorg er daarom in
dergelijke situaties voor dat overbodige of rommelige prikkels als
reclame-uitingen of straatmeubilair zo veel mogelijk gereduceerd of
geordend worden.

Figuur 4: Deze route kronkelt niet alleen, ze gaat ook over kleine
hoogteverschillen. Daardoor verandert het uitzicht regelmatig. Door
de aanwezigheid van kleine bosschages en struiken wordt de blik
steeds ergens anders naar toe getrokken. Soms van het bos af
richting het open landschap rechts, dan weer naar het weiland dat
zich plotseling links achter het bosje blijkt te bevinden.

Prettige plekken /activiteiten
Wanneer mensen het gevoel hebben ergens welkom te zijn is
de basis voor een prettige plek of activiteit gelegd. Welkom zijn
heeft te maken met geaccepteerd worden en aansluiting
vinden. Ook herkenning en erkenning kunnen een rol spelen.
En misschien wel het belangrijkste; het gevoel dat er rekening
met je is gehouden. Dat vraagt om een vertaling in de inrichting
van een locatie. Een omgeving waarin je je welkom voelt is
opgeruimd en schoon, heeft een prettige sfeer en biedt
faciliteiten die voor de fietser van belang zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een rustpunt, schuilmogelijkheid, stallingsplek of fietspomp.
Ook de mensen op een prettige plek of bij een fijne activiteit
bepalen hoe welkom iemand zich voelt. Blije mensen maken
blije mensen.
Een aangename omgeving speelt zich altijd af in een fysieke
context. Op een aantrekkelijk vormgegeven plek gaan
samenhang en diversiteit hand in hand. De samenhang zorgt
er voor dat de ruimte leesbaar is en rust biedt.

Figuur 5: In het buitengebied zijn prachtige plekken te
vinden. Bijvoorbeeld bij buitenplaatsen. Wie er langs ietst
kan een glimp opvangen van de ruin en het hoofdgebouw
aan het eind van de oprijlaan. De mogelijkheid omook over
het landgoed te kunnen fietsen zou een bijzondere
opwaardering van de route zijn. Op de foto is zichtbaar hoe
grenzen van plekken diffuus en toch helder kunnen zijn. De
twee identieke poortgebouwen, verbonden met een open
hekwerk begrenzen de plek maar maken haar tegelijk
beleefbaar voor wie er langs rijdt.

De diversiteit zorgt voor verrassing, de peper in het ontwerp. Het is de kunst om beide eigenschappen,
samenhang en diversiteit, tot een geheel samen te brengen waarbij de facetten waaruit de ruimte bestaat elkaar
versterken. Bebouwingshoogte, materiaalgebruik, kleur, gekozen begroeiing, aanwezigheid van winkels of
cafés, het zijn kenmerken die niet afzonderlijk maar juist in samenhang de sfeer en identiteit van een ruimte
bepalen.
Niet elke locatie of activiteit is aangenaam. Sommige plekken zijn zelfs akelig of beangstigend. Alle reden om te
zoeken naar alternatieve routes. Maar als die er niet zijn dan is het de kunst om die ene kwaliteit te vinden die
uitgebuit kan worden zodat de minder aangename kanten gecompenseerd worden. Tunnels zijn vaak grote
obstakels in de aantrekkingskracht van een route. Fietsers ervaren ze als sociaal onveilig. Bovendien moet altijd
een helling genomen worden. Maar een tunnel is ook een plek om te schuilen tegen de regen of een plek waar
(licht)kunst tot haar recht kan komen. Bruggen kunnen vaak ook alleen met een helling genomen worden en de
fietser staat er meestal vol in de wind. Maar óp de brug heb je een prachtig uitzicht.
Het plezier om ergens te zijn hangt mede samen met de plekken en activiteiten die zich daar om heen bevinden.
Die brug waarop je ineens vrij uitzicht over de rivier hebt of het mooie levendige plein waarop je na een paar
rustige woonstraten uitkomt. Prettige plekken en activiteiten zijn niet alleen in zichzelf plezierig, ze vallen op
is. Contrasten kunnen helpen om deze beleving te versterken.

Figuur 6 en 7: Soms zijn kleine ingrepen al voldoende om van een locatie een markante plek te maken. Bijvoorbeeld door een kruispunt
met een café een meer plein-achtig karakter te geven (foto links). Of door een deel van de route te omzomen met bomen. Zo kan de fietser
vanuit een beschut laantje de omgeving in ogenschouw nemen (foto rechts).
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Door drukke gebieden over te laten gaan in een rustige omgeving, gemengd verkeer in een voetgangers- en
fietsersruimte, open in gesloten, zakelijk in besloten, stenig in groen. De overgangen tussen deze zones kunnen
hard zijn en zelfs benadrukt worden met een poort of meer fluïde zoals een bomenrij die de afscheiding is tussen
de infrastructuur en het landschap. Begrenzingen kunnen zelfs nauwelijks waarneembaar zijn door bijvoorbeeld
een verschil in bestratingspatroon of de hoogte, ritmiek, kleur van gebouwen. Betrek bij de identiteit van plekken
ook de activiteiten die daarop of daarbinnen plaatsvinden. Een plein, straat, weg of park ontleent het karakter
immers voor een (groot) deel aan de functies en activiteiten die er in plaatsvinden. Denk daarbij niet alleen aan
spelen op straat, de hond uitlaten, een blokje om gaan.

Figuur 8: Deze aangename plek bevindt zich in het hart van de woonwijk. Er is alle ruimte voor spontane en geplande actitiveiten. Rondom zijn
functies gesitueerd die de ontmoetingsfuncties van het plein verstevigen; een kunstacademie, scholen, musea. De dichtheid is er relatief hoog
en de (wandel-, fiets- en OV-) routes komen over of langs de locatie. De markante bedrijfsgebouwen die herinneren aan het textielverleden van
de stad, zijn gerestaureerd en van een nieuwe functie voorzien. Dit zichtbare verleden biedt de plek haar eigen identiteit. Aangevuld met
hedendaagse ingrepen is het een ruimte geworden die zowel levendig als rustgevend is, hedendaags en historisch.

Prettige plekken en activiteiten kunnen op te route liggen zodat je er als fietser door rijdt maar kunnen ook aan
de route liggen. De effecten verschillen van elkaar. Langs de rand van het park fietsen maakt je een toeschouwer.
Bij het fietsen door het park ben je meer deelnemer.
Span routes op tussen verschillende aantrekkelijke plekken en activiteiten. Maak daarbij niet de lengte of omweg
van een route maatgevend maar zorg er, binnen zekere marges, voor dat de fietser langs veel aangename
plekken fietst. Een groene omgeving wordt daarbij extra gewaardeerd evenals een historische omgeving en
omgevingen met een sociaal, culturele betekenis. Dat geldt niet alleen voor het stedelijk maar ook voor het
buitengebied.

Praktisch;
•

Neem voor het bepalen van het tracé eens de prettige plekken als uitgangspunt;

•

Biedt faciliteiten die de fietser het gevoel geven welkom te zijn; een schuilmogelijkheid,
stallingsplekken, fietspomp;

•

Denk aan vormgeving én activiteiten;

•

Zorg voor samenhang én diversiteit;

•

Zorg ook voor een opgeruimde, schone en onderhouden buitenruimte;

•

Benut bestaande kwaliteiten. Juist op locaties die onaangenaam zijn;

•

Benut contrasten;

•

Maak de verhalen of geschiedenis van een locatie zichtbaar;

•

Laat fietsers profiteren van aanwezig groen;

•
•

Creëer en benut verrassingen zoals een uitzicht, contact met water, bijzondere architectuur of kunst;
Wissel langs en door fijne locaties fietsen af;

•

Zorg er met name voor dat de plint van de bebouwing aantrekkelijk is omdat die zich op ooghoogte
bevindt;

•

Stimuleer de oriëntatie op en kijkrichting naar aantrekkelijke aspecten;

•

Kleur heeft een sterke invloed op het karakter en de sfeer van een omgeving;

•

Vermijd hoekige verkavelingspatronen;

•

Zorg voor kleine, ruimtelijke eenheden;

•

Mensen houden er van dat er langs de route wat te doen is. Denk bijvoorbeeld aan:
o Aanwezigheid terrassen;
o Groen waarin men wat kan doen of waarin anderen actief zijn;

•
•

;
Voorkom hinder van gestalde fietsen.

Figuur 9 en 10: Twee heel verschillende situaties om met een aangename plek om te gaan. Op de foto rechts rijdt de fietser tussen een
(drukke) spoorlijn en een park. De route is wat hoger gelegen zodat er uitzicht op de omgeving is. Het park kan de aandacht (enigszins)
afleiden van de harde geluiden van de langsrijdende treinen. De verhoging van de route en de afstand tot het park maken van de fietser een
toeschouwer. In de situatie op de foto links is de fietser opgenomen in de parkachtige omgeving. De sobere inrichting van het fietspad
versterkt dit effect. In de rol van deelnemer is de kans groot dat de fietser zich minder bewust zal zijn van langskomende treinen.
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Figuur 11: Het is niet altijd mogelijk om routes alleen langs aangename plekken te leiden. Hier loopt het tracé over een bedrijventerrein. Een
omgeving die vaak weinig esthetische kwaliteit heeft en op verschillende momenten sociaal onveilig kan aanvoelen. Het is aan te bevelen om
dan op zoek te gaan naar aantrekkelijke aspecten zoals een waterloop met bomen en begroeiing. Buit deze kwaliteit uit. Scherm de omliggende
gebouwen visueel met groen af, zet bloeiende beplanting in het gras, leg vlonders met bankjes in het water. Dat veraangenaamt de ruimte en
leidt de aandacht af van angst en de onaantrekkelijke omgeving. In de situatie op de foto is van de beschreven potentie helaas nauwelijks gebruik
gemaakt.

Prettige prikkels voor de zintuigen
Wanneer we ons een idee vormen van een aangename ruimte dan zien we bepaalde karakteristieken voor ons.
Soms zijn dat plekken waar we ooit eens geweest zijn of het zijn samenvoegingen van prettige kenmerken tot
één aangenaam beeld. Vaak kunnen we ons ook geuren en geluiden voor de geest halen die we aangenaam
vinden. Die geuren, beelden, geluiden kunnen we proberen in het ontwerp zo veel mogelijk te realiseren.
Er zijn ook prikkels die op zichzelf niet onplezierig of aangenaam zijn maar die we door onze associaties en
ervaringen een bepaalde waarde geven. Klokgelui dat ons doet denken aan uitslapen en uitgebreid ontbijten
aan het begin van een vrije dag. Associaties en eerdere ervaringen zijn sterke inkleurders van ons gevoel en
(daarmee) van ons gedrag. In 95% van de gevallen verloopt dit proces onbewust. Dat wil niet zeggen dat
daarmee de impact op onze beleving en ons gedrag kleiner is. We ervaren het en handelen er naar zonder het
te signaleren.
Zintuiglijke prikkels doen zich in vele gedaanten voor in onze omgeving. Soms groot en prominent aanwezig
zoals een snelweg of een bos, vaak klein. Juist die kleine prikkels, die in grote aantallen aanwezig zijn, vragen
om aandacht van de ontwerper. Voor we er ons van bewust zijn, zijn we die bloeiende boom, mooie kleur, het
markante gebouw vergeten in het ontwerp mee te nemen. Het gaat dan niet alleen om prikkels direct om ons
heen maar ook om ervaringen verder weg. Dat is op twee manieren van belang. Ten eerste kunnen veroorzakers
van prikkels zich op afstand van de fietser bevinden. Denk aan de geur van gemaaid gras of het geluid van een
snelweg. Door de afstand is het effect minder maar niet onbelangrijk. Ten tweede kunnen prikkels zich op de
route bevinden voor of na de locatie waarop de fietser zich op dat moment bevindt. Prikkels die de fietser al
heeft ondervonden bepalen mede de manier waarop nieuwe prikkels ervaren worden. Zo kan de stilte van het
platteland extra ervaren worden als de route daarvoor druk en lawaaiig was. Fietsers nemen fijne gevoelens of
irritatie mee in de beleving van volgende ervaringen. Een fietser die al twee keer lang op een kruising heeft
moeten wachten ziet de volgende verkeerslichten met wrevel tegemoet. Die mooie narcissen in de berm
kunnen daar op dat moment nauwelijks tegen op wegen.
Aangename prikkels kunnen onze focus op moeite en angst verzachten. Zeker wanneer ze de fietser verrassen
kunnen ze voor afleiding zorgen. Daardoor zijn ze ook geschikt om evenwicht te bieden aan prikkels die niet als
positief ervaren worden. Een mooi uitzicht dat afleidt van de drukke weg waarlangs het fietspad loopt. Een berm
met bloemen die het fietsen over het bedrijventerrein enigszins verzacht. Een negatieve ervaring heeft veel
positieve prikkels ter compensatie nodig.
Verlichting speelt een grote rol in de beleving van een ruimte. Kleur, sterkte, de hoek waarop elementen
aangelicht worden, het heeft allemaal grote impact op de wijze waarop we een ruimte ervaren. Het hangt van
de ruimte af welke aspecten we willen benadrukken. Een sfeervol plein met majestueuze bomen vraagt om een
andere verlichting dan een tunnel op de fietsroute. Bij die laatste moet het verlichtingsniveau helder genoeg zijn
zonder kil te worden, wordt de verlichting gebruikt om de ruimte visueel te vergroten en zorgen we er voor dat
er geen donkere schaduwen of onaangelichte plekken zijn.
Prikkels kunnen in vele soorten én in vele maten op ons afkomen. Mensen die van Den Haag naar Veenendaal
verhuizen zullen merken dat het er een stuk rustiger is. De kans is zelfs groot dat de verveling toeslaat. De
hersenen zijn immers getraind in het verwerken van grote hoeveelheden informatie. In § 2.1. is beschreven hoe
het aantal prikkels gerelateerd is aan de persoonlijke ervaring. Persoonlijke kenmerken, het tijdstip van de dag,
de eerder ondernomen activiteiten, de snelheid van fietsen, gewenning en dergelijke bepalen of we ons prettig
voelen bij het niveau waarop we prikkels aangeboden krijgen. Zorg daarom voor een diversiteit aan routes zodat
mensen kunnen kiezen welke voor hen op dat moment geschikt is.
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Figuur 12, 13 en 14: Foto links boven; ineens is daar dat prachtige
uitzicht op de stad en het water met boten. Met de geur van water
en nat gras. Gemotoriseerd verkeer is afwezig. Een ruime
compensatie voor het gebrek aan beschutting tegen weer en wind.
Foto rechts boven; Een groene omgeving wordt door de meeste
mensen hogelijk gewaardeerd. Zeker als die ook af en toe bloeit en
daarbij heerlijke geuren verspreidt
Foto links; een strategische plaatsing van kunst kan zelfs van een
monotoon landschap een aangename plek maken. Door de kat naar
richting getrokken. Zo profiteert de fietser niet van één maar van
twee aantrekkelijke karakteristieken.

Uit veel onderzoeken blijken fietsers van een groene omgeving te houden. Agnes van den Berg is
omgevingspsychologe en onderzoekt onder andere wat de aantrekkingskracht van groen op de mens is. Zij
vond dat fractale patronen, die in alle vegetatie terug te vinden zijn, onze hersenen minder energie kosten
waardoor ze tot rust kunnen komen. Het stresshormoon cortisol neemt af en de hartslag en bloeddruk gaan
naar beneden. Tegelijk nemen killercellen en daarmee de weerstand toe. Daarnaast lijkt begroeiing phytonciden,
kalmerende en vitaliserende stoffen, af te scheiden [3]. Uiteenlopende aspecten die er voor zorgen dat de
meeste fietsers graag door een groene omgeving rijden.
Praktisch;
•

Zorg er voor dat er prikkels zijn voor alle zintuigen in een mate die niet opdringerig is. Zorg dat mensen
die prikkels eventueel kunnen negeren of biedt een alternatieve route aan;

•

Zet positieve prikkels in als tegenwicht tegen onaangename prikkels;

•

Let op sterke en grote hoeveelheden prikkels maar ook op kleine spelden-prikjes;

•

Bekijk de route als geheel. Eerder opgedane ervaringen hebben invloed op de ervaring van prikkels van
het moment;

•

Hoe langer de afstand hoe lager het benodigde prikkelniveau;

•

Gebruik warme, verzorgde materialen en kleuren;

•

Let bij het toepassen van verlichting op intensiteit, hoogte en kleur van het licht. Ook armaturen en wijze
van aanlichten zijn van belang;

•

Stem verlichting af op het karakter van een locatie en licht de mooie aspecten aan;

•

Pas kunst op strategische plekken toe. Om naar te kijken, om oversteekpunten te markeren, om te
dienen als oriëntatiepunt;

•

Kom tegemoet aan de behoefte aan een groene omgeving.

Figuur 15, 16 en 17: (Hoofd)fietsroutes lopen binnen en buiten de
bebouwde kom vaak langs druk bereden auto-infrastructuur. Drukke
routes met een breed profiel waardoor de betrokkenheid bij de
omgeving meestal verloren gaat door de letterlijk en figuurlijke afstand
tussen de weg en haar omgeving. De onaangename prikkels van het
gemotoriseerde verkeer vragen nadrukkelijk om aandacht.
Op de foto links boven en onder is te zien hoe een scheiding tussen
het autoverkeer en de fietser met bomen, struiken of heggen een eigen
ruimte creëert voor de fietser die van gevel tot afscheiding loopt. In
deze eigen ruimte zal de focus geneigd zijn zich van de afscheiding af
te verplaatsen, naar de aanliggende bebouwing of het landschap.
Wanneer die omgeving aantrekkelijk is ingericht en de zintuigen
aangenaam geprikkeld worden, zal dit effect versterkt worden
waardoor er minder aandacht gaat naar de negatieve prikkels van het
autoverkeer. De situatie op de foto onder vraagt op dat punt nog wel
wat aandacht.
De tuinen op de foto links-boven kunnen een goede handreiking bieden. In de situatie op de foto rechts-boven ontbreekt een scheiding
van begroeiing tussen rijbaan en fietspad waardoor de blik sterk op de relatie met de weg gefocust zal blijven. In de omgeving moeten dan
bijzondere aantrekkelijke prikkels de aandacht kunnen vragen om dat te veranderen en de negatieve prikkels van het autoverkeer te
compenseren.
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Onderhoud (verzorgd en schoon en heel)
Een goed onderhouden omgeving is niet alleen esthetisch van belang maar bevordert ook het gevoel van sociale
veiligheid. Bij dat onderhoud denken we aan de afwezigheid van vuil en afval en aan objecten en materialen die
betekent ook dat de openbare ruimte met zorg is en wordt behandeld. Er is over de inrichting en het gebruik
nagedacht. Als de openbare ruimte schoon en verzorgd is krijgt de gebruiker het gevoel dat de beheerder oog
heeft voor de (behoeften van) de gebruiker.
Gebruik daarom materialen en kleuren die zich makkelijk laten schoonhouden en van zichzelf een heldere,
verzorgde uitstraling hebben; Crèmekleurige tegels kunnen een huislijk gevoel geven, ze kunnen ook snel een
groezelige uitstraling hebben.

Figuur 18: Ondanks de weinig opzienbarende architectuur en
straatinrichting ziet deze route er aangenaam uit. Met name het
onderhoud van de straat én haar omgeving speelt hierin een
belangrijke rol. Daarnaast is het ontwerp zorgvuldig uitgewerkt op
verschillende schaalniveaus. Dat geeft rust.

Figuur 19: Op enige afstand van de fietsroute bevinden zich deze
schuurtjes met graffiti.
Binnen het verder netjes verzorgde
plantsoen een kleine smet waarvan het effect groot is. De gehele
omgeving krijgt er een onverzorgd uiterlijk door. De impact van
dergelijke kleine onvolkomenheden kan groot zijn.

Praktisch;
•

Kies voor een inrichting die zich goed laat schoon- en onderhouden;

•

Gebruik materialen die zich gemakkelijk laten onderhouden;

•

Gebruik materialen die een heldere, verzorgde uitstraling hebben;

•

Pas anti-graffiti-maatregelen toe;

•

Maak voldoende schoon;

•

Veeg bij sneeuw en vallende bladeren;

•

Vul planten aan wanneer ze dood gaan en/of verwijderd worden;

•

Repareer verlichting;

•

Zorg voor het verwijderen van onkruid;

•

Zorg voor voldoende vuilnisbakken en vermijd glasbakken langs de fietsroute.
Figuur 20: Elke bouwstijl heeft haar eigen karakteristieken.
Sommige daarvan vinden we aantrekkelijk andere niet.
Bebouwing uit de jaren 50 wordt vaak als onaantrekkelijk en
slecht onderhouden ervaren. In de situatie op bovenstaande
foto is getracht de aantrekkelijkheid te vergroten door deze
bebouwing aan te vullen met passende én aantrekkelijker
hedendaagse architectuur. In de plint bevinden zich
winkelactiviteiten en horeca. De straat is sober maar robuust
ingericht met brede trottoirs en bomen. Een extra tegenwicht
tegen de minder aantrekkelijke bouwblokken. Ondanks de
zorgvuldige inrichting lijkt de straat minder goed onderhouden.
Daaraan is niet alleen de jaren 50 architectuur debet. Door de
her en der geplaatste fietsen en de prominente plek die ze
innemen tussen de winkels en het trottoir enerzijds en de straat
anderzijds zijn ze nadrukkelijk aanwezig en vormen ze een
rommelige barrière tussen de fietser en haar omgeving

Bescherming tegen weer en wind
Vraag aan fervente automobilisten waarom ze niet op de fiets naar het werk gaan en de kans is groot dat het
antwoord betrekking heeft op weer en wind. De ervaren fietser weet dat de kans op regen relatief klein is en dat
je bij wind lekker uitwaait. Maar om mensen te verleiden vaker en meer op de fiets te stappen (en de fietstocht
voor iedereen te veraangenamen) is werken aan beschutting een goed idee.
In het buitengebied blijven routes het meest aantrekkelijk
wanneer we gebruik maken van natuurlijke bescherming
in de vorm van houtwallen en windsingels. Is het nodig om
windschermen te plaatsen, kies dan voor half-open
ontwerpen. Die werken beter om geen last van de wind te
hebben dan geheel dichte exemplaren [3]. Pas kleuren,
materialen, vormgeving en de mate van doorzichtigheid
van de schermen aan aan de omgeving. Een klein raam
met uitzicht op een markant stadsgezicht kan
aantrekkelijker zijn dan een volledig doorzichtig scherm.
In de stad heeft de fietser met allerlei vormen van wind te
maken. Rechte boulevards die werken als een windtunnel,
valwinden en wervelwinden rond gebouwen, stromen
door drukverschillen. Om de juiste maatregelen te kunnen
treffen zijn metingen en onderzoeken ter plekke van
belang. In het algemeen geven hoge bebouwing en lange,
rechte straten aanleiding om extra aandacht aan wind te
besteden.

Figuur 21. Combineer fietsvoorzieningen als een
schuilmogelijkheid eens met andere activiteiten zoals een
-boeken een plek kunnen
krijgen, een tafel staat en een lekkere stoel. Of een plek waar
streekproducten gekocht kunnen worden in het
buitengebied.

Met name weersomstandigheden die onaangenaam zijn krijgen veel aandacht in het ontwerpproces. Dat is
jammer want de kwaliteiten van de aangename weersomstandigheden worden daardoor nauwelijks benut. Het
licht van zon op de gevels, de rimpels van een bries op het water, de geur van bloesem op een windvlaag. Zorg
daarom voor bescherming maar verlies de aangename kanten van het weer niet uit het oog.
Praktisch;
•

Leg routes in de stad zo min mogelijk langs hoge bebouwing en lange, rechte straten;

•

Zorg voor half-open schermen. Die geven een betere bescherming tegen wind dan gesloten schermen;

•

Maak schermen doorzichtig op plekken waar het uitzicht de moeite van het beleven waard is;

•

Gebruik in het buitengebied zo veel mogelijk natuurlijke bescherming in de vorm van windsingels,
houtwallen en bomen;

•

Zorg voor schuilmogelijkheden op een route;

•

bocht even van richting te veranderen,
langs een houtwal of door een bos(je) te kunnen fietsen;

•

Heb in het ontwerp ook aandacht voor aangename aspecten van het weer.

Figuur
aangenamer worden bij weer en wind. Een stuk door het
bos fietsen, langs een rij bomen, met een bocht zodat de wind even van een andere kant komt. Ook struiken, rietkragen en dergelijke kunnen
benut worden als (lichte) bescherming tegen weer en wind.
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Sociale veiligheid
Bij het ontwerpen van een sociaal veilige omgeving denken we vaak aan vrouwen in combinatie met verlaten
gebieden en avonduren. Dat is zeker terecht maar heeft tegelijk het gevaar in zich dat we vergeten dat iedereen
graag met een gerust hart op de fiets wil stappen, dat veel locaties ook overdag onplezierig zijn en dat we
kinderen zelfstandig naar de sportclub willen laten fietsen. Plekken en routes die weinig door mensen bezocht
worden geven veel mensen de kriebels en kunnen sociaal onveilig zijn. In het donker nemen onzekerheid en de
kans op gevaar toe.
Om de veiligheid te vergroten en gevoelens van sociale veiligheid te versterken is het daarom het belangrijkste
om veel ogen op de route te creëren. Door fietsers op een beperkt aantal routes te concentreren en functies
etsroute

Ogen op een route kunnen we ook creëren door bebouwing te laten uitkijken op de route en de ingangen aan
de route te situeren. Met name woningen die boven winkels of kantoren gelegen zijn, hebben de ingangen vaak
aan de achterzijde van de bebouwing.
Voorkom tevens dat mensen zich schuil kunnen houden achter objecten langs de route en zorg dat er geen
voldoende zijn om een onaangenaam gevoel te creëren.
Zorg er tevens voor dat de route door ruimtes loopt die niet als onpersoonlijk en afstandelijk ervaren worden.
In wijken met veel hoogbouw kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een sterk gevoel van anonimiteit ontstaat. Dat
maakt het voor daders gemakkelijker om actief te zijn en voelt voor fietsers onplezierig. Wie zal me helpen als
ik daar om hulp roep?

Het waarborgen van sociale veiligheid is essentieel. Daarnaast kunnen ingrepen helpen om het gevoel van
sociale veiligheid te vergroten. Maak bijvoorbeeld gebruik van de virtuele en indirecte aanwezigheid van
anderen. Een display die je herkent en je begroet kan geruststellend zijn.

verlichting van tunnels. Aanvullend is aandacht voor verblinding van belang. Omdat ogen moeten acclimatiseren
verblinding bij het inrijden van de tunnel en slecht zicht bij het uitrijden van de tunnel.
Om te voorkomen dat fietsers zelf wel goed aangelicht zijn maar de hen omringende (donkere) omgeving niet
goed kunnen waarnemen is het zaak verlichting zorgvuldig toe te passen. Bijvoorbeeld door lage verlichting te
gebruiken, door de mogelijkheid te bieden het verlichtingsniveau zelf aan te passen of door met reflecterende
lijnen op het wegdek te werken zodat de verharding goed te volgen is terwijl ook de omgeving zichtbaar blijft.
Daarnaast moeten we aandacht hebben voor het onderhoudsniveau (zie ook §4.4.) en materialen en kleuren
die een prettige sfeer geven.

Tot slot helpt afleiding om minder angst te ervaren. Het gaat om een gering aantal prikkels die rust geven.
Voorkom overprikkeling en stress!

Praktisch;
•

Verbind scholen, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties en winkelcentra met elkaar via een
nachtnet. Op dit net is extra aandacht voor de sociale veiligheid;

•

Concentreer fietsbeweging op een beperkt aantal routes zodat deze druk worden;

•

Zorg dat fietsers zich gezien weten maar zelf ook andere weggebruikers kunnen zien;

•

Reduceer het aantal afslagen en scherpe bochten omdat dat het overzicht aantast;

•

Pas verlichting zorgvuldig toe. Voorkom schaduwen en donkere plekken. Creëer een warme en tegelijk
heldere sfeer. Zet de fietser niet in het volle licht zodat deze de omgeving niet meer goed kan zien;

•

Denk ook aan het toepassen van gelegenheidsverlichting;

•

ogen
op de route;

•

Voorkom dat er langs de nachtroute objecten staan waarachter mensen zich schuil kunnen houden als

•

Plan op veilige plekken fietspoolplaatsen waar fietsers met elkaar kunnen afspreken om samen verder te
rijden.

Figuur 25 en 26: Bij locaties die sociaal onveilige gevoelens oproepen denken we meestal aan tunnels, bedrijventerreinen en verlaten locaties
in het buitengebied. Maar ook woningen die door grote
kunnen als sociaal onveilig ervaren worden (foto rechts).
in auto of trein niet
kunnen stoppen om eventueel te hulp te schieten (foto links).
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Alternatieve fietsverbindingen
Zo veel mensen, zo veel wensen, karakters, smaken, behoeftes, omstandigheden. Aan die diversiteit kunnen we
gedeeltelijke tegemoet komen door een gevarieerd netwerk aan te leggen. Dat biedt fietsers de keus om de
route te kiezen die hen op dat moment het meest bevalt. Denk bij verschillen niet alleen aan hoogstedelijke of
landelijke routes, drukke of rustige routes, snelle of relaxte routes maar ook aan routes die van elkaar verschillen
in identiteit en sfeer. Waarop je je boodschappen kunt doen of je kinderen van school kunt halen. Of routes
waarop je prettig in een groep fietst (middelbare scholieren), met kleine kinderen fietst of als oudere je weg kunt
vinden.
Keuzemogelijkheden geven mensen het gevoel dat ze het heft in eigen hand kunnen nemen en dat wordt erg
gewaardeerd.
Tegelijk hebben we een beperkt aantal middelen tot onze
beschikking. Daar kunnen we creatief en zorgvuldig mee
omgaan maar we willen graag zo veel mogelijk met onze
budgetten doen. Het is daarom raadzaam een beperkt aantal
routes te kiezen en daar aandacht aan te besteden. Zorg dat de
kwaliteit er hoog is. Houd tegelijk het gehele netwerk in het oog
om te zien of er voldoende alternatieve routes aangeboden
worden. Daarbij is aandacht voor diversiteit in sfeer en beleving
van belang maar ook de afstand van herkomst- en
bestemmingspunten tot een route. De keus voor een route is
alleen reëel wanneer daarvoor niet een al te grote afstand
omgefietst hoeft te worden.

Figuur 27: We kunnen op heel verschillende kenmerken
routes van elkaar laten verschillen, afhankelijk van de
gebiedskarakteristieken en de wensen/kenmerken van
(potentiële) gebruikers.
Foto boven; de directe route. Lijnrecht, voldoende breed
en met het oriëntatiepunt in de verte.

Beperking van het aantal routes, en daarmee de toegenomen
concentratie van fietsers, maakt het mogelijk om draagvlak te
creëren voor specifieke functies en activiteiten. Winkels, cafés
maar ook skate-banen en kinderdagverblijven varen wel bij een
concentratie van levendigheid. Het concentreren van fietsers biedt draagvlak voor functies en stimuleert de
levendigheid. Daardoor kunnen andere routes ingericht worden voor fietsers die rust zoeken.
Praktisch;
•

Besteed het grootste deel van het budget aan een beperkt aantal alternatieve routes. Houd echter ook
de aantrekkelijkheid van andere routes in de gaten. Het hoofd-fietsnet ligt immers niet bij iedereen voor
de deur;

•

Beperk het aantal alternatieve routes ook omdat daardoor draagvlak voor activiteiten en specifieke
functies kan ontstaan rond de route. De levendigheid zal er door toenemen waardoor andere routes als
stille route ingericht kunnen worden;

•

Bekijk het gehele netwerk, zorg voor sterk van elkaar verschillende alternatieve routes;

•

Ontwikkel een ladderstructuur zodat mensen tijdens de rit kunnen overstappen op een andere route;

•

Geef heldere informatie over afstand, sfeer en identiteit, aanliggende functies en dergelijke op
keuzepunten;

•

Benut bestaande kwaliteiten en leg daar de routes langs.

Figuur 28, 29, 30 en 31: Een groene route
door parken en lanen, langs de randen van
de stad en door groene woonstraten.

Figuur 32, 33, 34 en 35: Een route door het buitengebied. Mogelijk als alternatief voor de snelle regionale fietsroute. Door bochten en
hoogteverschillen (bijvoorbeeld een dijk) verandert het uitzicht op het landschap. Doorkijkjes op mooie aspecten worden benut evenals
oude wa

Figuur 36, 37, 38, 39 en 40: De stedelijke route die niet alleen door de binnenstad loopt maar
ook andere (hoog)stedelijke gebieden met elkaar kan verbinden zoals een woonwijk met
hoge dichtheid of een voormalig industrieterrein.
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Levendigheid van de omgeving
Mensen houden van omgevingen waarin iets gebeurt of waarin ze zelf iets kunnen ondernemen. Een omgeving
waarin geen enkele activiteit is waar te nemen wordt als doods ervaren. Een straat waar geen enkele beweging
plaatsvindt. Geen verkeer, geen wapperend gordijn, geen mens op straat.
Een beweging hoeft niet groot te zijn. In een landschappelijke context kan het voldoende zijn om de bladeren
te horen ritselen of een roeier langs te zien komen. Juist wanneer de context zonder beweging is valt elke
activiteit extra op.
In een stedelijke omgeving is dat anders. Binnen de (verwachte) levendigheid vallen kleine activiteiten nauwelijks
op. Reuring kan dan pas beleefd worden wanneer er veel kleine of een paar grotere activiteiten plaatsvinden.
Levendigheid heeft verschillende kanten. Door te fietsen door een levendige straat, op zoek naar een bakker,
wordt je deel van de levendigheid. Dat is anders wanneer je langs gezellig drukke terrassen rijdt of naar vogels
in de bomen luistert. In dat geval ben je meer toeschouwer of toehoorder. Niet iedereen heeft de behoefte om
deel uit de maken van levendigheid. Het is daarom van belang daar in het ontwerp rekening mee te houden.
Daarnaast is het van belang om rekening te houden met het punt waarop levendigheid over gaat in congestie.
Of wanneer de hinder van verschillen in snelheid en rijgedrag groter is dan het plezier van reuring. Winkelend
publiek, kleine kinderen die leren fietsen, honden die uitgelaten worden, het is allemaal leuk om naar te kijken
totdat je er als fietser (te veel) hinder van ondervindt.
De optimale mix van activiteiten hangt sterk af van de omgeving en de verwachting van de fietser. In het
stadshart verwacht men meer levendigheid op de route te vinden dan in de buitenwijk. In een stil park valt elke
activiteit onmiddellijk op.
Natuurlijk is het zaak om fietsonvriendelijke functies en activiteiten zo veel mogelijk te beperken. Denk
bijvoorbeeld aan uitritten van parkeergarages of benzinepompen en de uitgang van het schoolplein.

Figuur 41 en 42: Langs de route kan levendigheid heel verschillende vormen aannemen. Van geplande functies tot ongeorganiseerde
activiteiten. Van grote levendigheid tot kleine activiteiten. Bijvoorbeeld een landwinkel, paarden in de wei (eenden, tractoren, en dergelijk) in
het buitengebied.

Praktisch;
•

Fietsers houden er van wanneer er enige activiteit op de route is waar te nemen. De mate en vorm waarin
de levendigheid gewenst is hangt af van de context;

•

Levendigheid hoeft niet altijd te bestaan uit menselijke activiteit. Ook het bewegen van bladeren en
rennen van een konijn prikkelen onze aandacht;

•

Zowel geplande functies als spontane activiteiten bevorderen de levendigheid. Geef beiden een kans;

•

Levendigheid aanschouwen is wat anders dan er deel van uitmaken. Maak beiden mogelijk.

Figuur 43, 44, 45 en 46: Of een basketbalterrein, scholen, kinderdagopvang en de binnenstad binnen de bebouwde kom. Die functies kunnen
al aanwezig zijn of langs de route gepland worden. Een dergelijke verbindingsroute is praktisch én aantrekkelijk.
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Kwaliteit van de ruimtelijke omgeving
criterium maar verwijst naar de zorg waarmee de ruimte is ingericht. Keuzes die tot op detailniveau zijn
doordacht met aandacht voor een breed scala aan facetten. Ook de zorgvuldigheid waarmee is omgegaan met
de context bepaalt de kwaliteit van de omgeving. Niet alleen de ruimtelijke maar ook de culturele, sociale of
economische inbedding. Denk ook aan de ruimtelijke vertaling van verhalen. Verhalen over de geschiedenis van
een plek of de gebeurtenissen in een gemeenschap. Verhalen leggen verbanden tussen heden en verleden,
tussen hier en verder weg. Ze verbinden mensen met elkaar en hun omgeving en zorgen daardoor voor
betrokkenheid.
Historische ruimtes en gebouwen zijn de fysieke weerspiegelingen van verhalen. Het zijn omgevingen die graag
door mensen bezocht worden vanwege hun kleinschalige karakter, de verwijzing naar vroeger tijden en de
menselijke maat. Geschiedenis biedt de mogelijkheid het
heden even te ontvluchten.
In ruimtelijke zin worden omgevingen gewaardeerd waar
eenheid én diversiteit een plek hebben gekregen. Eenheid
zorgt voor rust en samenhang, diversiteit voor afwisseling
en verrassing. Te veel eenheid wordt saai, te veel diversiteit
zorgt voor chaos. We hebben beide aspecten nodig. De
gewenste verhouding hangt af van de situatie.
Een tweede ruimtelijke vereiste is synergie. Ruimtelijk
ontwer
breedte van de rijbaan, vorm van het plein, hoogte van de
gebouwen, staan niet op zichzelf maar werken op elkaar
in. Die majestueuze eik ziet er op het grote plein met
glanzende hoogbouw heel anders uit dan op het
kruispunt van wegen of op de es. Het is de kunst om de
objecten, kleuren, materialen en functies zo bij elkaar te
brengen dat ze op een positieve manier elkaar
beïnvloeden. Of te wel; dat het geheel meer is dan een
optelsom van keuzes. Ontwerp daarom niet alleen vanuit
losse elementen maar vanuit een totaalvisie waarin het
gewenste geheel, de gewenste synergie uitgedrukt is.

Figuur 47: In de situatie op deze afbeelding heeft men getracht
aan te sluiten bij het oude karakter van de binnenstad. Met oude
klinkers die in kleur aansluiten bij de bebouwing en
verlichtingsarmaturen, wegwijzers en rekken om boomstammen
die doen denken aan klassieke modellen. Met die authentiek
ogende keuzes heeft men toch stilgestaan bij de fietser; er is een
smalle rijloper met basaltsteen aangelegd waardoor het duidelijk
is dat automobilisten te gast zijn. Voor fietsers en voetgangers is
verharding aangelegd in rode steen. Daardoor lijkt de ruimte voor
het langzaam verkeer royaal en visueel aaneengesloten. Maar
door middel van een trottoirband en niveauverschil zijn beiden
wel van elkaar gescheiden.

Praktisch;
•

Ontwerp met aandacht voor een breed scala aan facetten;

•

Werk keuzes consequent op verschillende schaalniveaus uit;

•

Denk aan eenheid én diversiteit;

•

En zorg dat het geheel meer is dan de som van de keuzes;

•

Benut het aanleggen of opwaarderen van een fietsroute om ook de kwaliteit van de omgeving aan te
pakken;

•

En, omgekeerd, leg een fietsroute aan wanneer een buurt/wijk/plek ontworpen of opgewaardeerd
wordt;

•

Benut plekken met een verhaal;

•

Voer routes langs historische plekken en ruimtes;

•

Koester de pareltjes langs een route.

Figuur 48:. Het grote woonerf ligt midden in de wijk en bestaat uit royale verharding met grote groenzones. Daarin liggen speelvoorzieningen en scholen. Het erf is gemakkelijk voor iedereen bereikbaar; de straten komen er voor een groot deel op uit. Woningen liggen
d
-harding en
architectuur is zorgvuldig uitgevoerd met oog voor details.

Figuur 49: Dit stationsplein laat het om de stad gelegen landschap in de stad terugkeren. De bestrating, begroeiing, vorm van de plantgaten,
bewegende lichtobject, kleurgebruik, glooiing, betrekt het landschap bij de stad.

35

Relatie tussen inrichting en verwachtingspatroon
De omgeving waarin we ons bevinden geeft signalen af over hoe we ons horen te gedragen en wat we wel of
niet kunnen verwachten. Zijn er scholen in de omgeving? Naderen we een kruispunt?
Prikkels in de omgeving kunnen we als het ware lezen door gebruik te maken van schemata. Dit zijn mentale
structuren waarin objecten, personen, situaties en gebeurtenissen die we in de loop van de jaren hebben
opgedaan zijn opgeslagen. In schemata zit allerlei soorten informatie opgeslagen [13]. Bijvoorbeeld hoe we ons
ergens moeten gedragen, of een situatie plezierig was, of hoe hard het gemotoriseerde verkeer in een bepaalde
omgeving zal rijden.
Schemata worden geactiveerd door karakteristieken van
een ruimte zoals het verhardingsmateriaal, de inrichting
van een ruimte of de functies die zich er in bevinden. Vaak
vindt de activering van schemata onbewust plaats.
Middelen die via schemata automatisch leiden tot het
gewenste gedrag zijn daarom effectiever dan middelen
waarvan we de betekenis bewust moeten (aan)leren [3].
Deze inzichten kunnen we gebruiken bij het inrichten van
fietsinfrastructuur.
Maak door middel van de inrichting duidelijk wat de fietser
kan verwachten. Zorg dat de boodschap uit de omgeving
daarbij gelijk is aan die van de route. Zo kan een breed,
geasfalteerd fietspad de verwachting oproepen dat er
lekker doorgefietst kan worden terwijl de omgeving is
ingericht als verblijfsgebied en de aanliggende
supermarkt zorgt voor veel op- en afstappers.
Verschillen tussen boodschappen uit de omgeving en
van de route kunnen leiden tot verwarring of gevaarlijke
situaties. Van welke boodschap moet de fietser uitgaan

Figuur 50: Regionale fietsroutes zijn ingericht op snelheid maken
en lekker doorfietsen. Binnen de bebouwde kom kan dit vaak niet
waargemaakt worden. Het profiel is vaak nog ruim, de route is
vrijliggend, de verharding glad maar plotseling neemt de
diversiteit van gebruikers toe. Jongeren fietsen breed naast
elkaar, kinderen leren net fietsen, mensen stappen af bij hun
bestemming die aan de route ligt. Het is van belang om met de
inrichting het verwachtingspatroon te begeleiden en
op/afstappen, afremmen en kruisen op de route zo veel mogelijk
te voorkomen. Dat laatste is mogelijk door bestemmingen (als
scholen en bedrijven) niet direct aan de route te leggen maar daar

?
Omgekeerd kun je de associaties ook benutten om verwachtingen te sturen. Grijs asfalt dat verwijst naar de
verwijzen naar (plotseling overstekende) kinderen.
Als bij het inrichten van de route en de omgeving rekening gehouden wordt met verwachtingspatronen en
schemata kan men veilig en meer ontspannen fietsen. Verrassingen zijn onderbrekingen van het
verwachtingspatroon. Maak zichtbaar dat het slechts om een leuke, (relatief) kleine verandering gaat die geen
afbreuk doet aan (belangrijke) verwachtingen. Gebruik de inrichting om het verwachtingspatroon van de fietser
te begeleiden wanneer de situatie verandert. Een fietsstrook die overgaat in een fietsstraat terwijl richting het
winkelcentrum steeds meer winkels verschijnen in de plint langs de route. Een fietser die met de regionale
fietsroute het dorp inrijdt en plotseling moet wennen aan kruisingen, een toename van het aantal prikkels en
oversteekbewegingen.

Praktisch;
•

Bedenk dat schemata ook geactiveerd kunnen worden door prikkels die we niet in het ontwerp hebben
meegenomen;

•

Zorg dat boodschappen uit de omgeving van de fietsroute gelijk zijn aan die op de route;

•

Denk niet alleen aan het verwachtingspatroon van de fietser maar houdt tevens rekening met de
schemata van andere verkeersdeelnemers en gebruikers van de openbare ruimte. Het kan wenselijk zijn
die (ook) te beïnvloeden;

•

Pas inrichtingsmaatregelen toe die laten zien wat de fietser kan verwachten; een snelle directe route,
winkels om boodschappen te doen, een mooie stille omgeving, etc. Zeker op keuzemomenten is het
prettig als men weet waar men voor kiest;

•

Gebruik de inrichting van de omgeving en de route om aanpassingen in het verwachtingspatroon te
stimuleren en begeleiden. Bijvoorbeeld als een regionale- of snelfietsroute de bebouwde kom nadert;

•

Leg doorfietsroutes niet over of door (drukke) verblijfsgebieden;

•

Leg (in- en uitgangen van) activiteiten die veel bezoekers trekken niet direct aan doorfietsroutes.

Figuur 51: Op deze locatie komen verkeren en verblijven bij elkaar. Op het middenterrein is een plein aangelegd en in de omringende
bebouwing zijn naast woningen ook winkels en horecagelegenheden gesitueerd. Maar de straat verwijst door de aanwezigheid van grijs
asfalt, een aparte fietsstrook en belijning naar een stroomfunctie van gemotoriseerd verkeer en fietsers. Dat schept onduidelijkheid voor
iedereen. Kan men hier lekker doorfietsen? Kunnen er zo maar mensen oversteken?
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Relatie tussen type fietsverbinding en zonetypering
Een afwisseling van verschillende zones op en langs de route biedt oriëntatiemogelijkheden en variatie. Dit werkt
het beste wanneer de verschillende gebieden een eigen, herkenbare identiteit hebben. Een identiteit die duidelijk
verschilt van het karakter van andere, omliggende gebieden. Door oude structuren te benutten is al snel sprake
van een eigen identiteit. Denk bijvoorbeeld aan oude lintbebouwing, dijkwegen en landschappelijke structuren.
Ook oude verhalen kunnen betekenis geven aan een plek. Het marktplein, de waterloop die zich door het
landschap slingert, stukken van de oude stadsmuur, ze brengen het verhaal van een locatie of gebied tot leven.
Een route, zeker wanneer deze enige lengte heeft, doorkruist verschillende zones die elk een eigen karakter
hebben. Dat helpt om het gevoel te krijgen op te schieten. Het werkt als het ware als een afvink-lijstje. Eerst is
daar de moderne buitenwijk, dan het oude lint, de jaren 70 wijk, de randen van de binnenstad en het station. Op
de schaal van een langere route ontstaat zo afwisseling. Is die afwisseling nog met enige logica aan elkaar
verbonden dan ontstaat tevens een opbouw van de route. Dichtheden en hoogtes die toenemen, meer mensen
in de openbare ruimte, veranderingen van voorzieningen. Het fietsen over een route is te vergelijken met het
lezen van een verhaal of het opgaan in een toneelstuk. Met een begin, een midden en een eind kunnen we van
een route een narratief maken.
Om een zekere mate van betrokkenheid te ervaren met de omgeving is het van belang om de inrichting van de
fietsinfrastructuur af te stemmen op de identiteit van de context waarin die is gelegen. Die betrokkenheid is
nodig om de route leesbaar te maken, te weten wat er van je als fietser verwacht wordt en wat je, omgekeerd,
als fietser kunt verwachten van je omgeving.
De inrichting van een route in relatie tot haar omgeving kan zich tussen twee uitersten bevinden. Aan de ene
kant kan een route objecten en activiteiten die nauwelijks een relatie met elkaar hebben met elkaar verbinden.
In dat geval heeft het de voorkeur om te kiezen voor een robuust ontwerp dat de lijn vormt in het grotere
verband. Aan de andere kant kan een route zich meer naar haar omgeving voegen wanneer deze bestaat uit
objecten en activiteiten die met elkaar een sterke eenheid vormen.
Zones kunnen geruisloos in elkaar overgaan of door markante grenzen gescheiden worden. Dat laatste heeft
het voordeel dat het fietsers meer het gevoel geeft op te schieten (denk weer aan dat afvink-lijstje). Markante
grenzen kunnen gevormd worden door aantrekkelijke objecten als een stadspoort of overgang van bos naar
open weiden. Maar ook minder aantrekkelijke objecten als tunnels, bruggen, kruisingen met drukke wegen zijn
markante scheidingen die gebruikt kunnen worden. De beleving van een fietsomgeving verloopt het meest
aangenaam wanneer het hoofdkarakter van de route meer de identiteit van een straat dan een weg heeft. De
fiets-verblijfskwaliteit moet vanzelfsprekend hoog zijn.
Praktisch;
•

Onderscheid verschillende zones op en langs de route met een eigen, herkenbare identiteit;

•

Benut en versterk de identiteit van deze zones en maak die vanaf de route beleefbaar;

•

Inventariseer locaties met een verhaal en leg routes daarlangs. Maak het verhaal zichtbaar;

•

Benut oude structuren. Niet alleen infrastructureel maar ook landschappelijk, stedelijk, cultureel of
sociaal;

•

Leg routes zo veel mogelijk over tracés met de uitstraling van een straat;

•

Zie een route als een toneelstuk of verhaal waarvan de fietser deel uitmaakt en toeschouwer is;

•

Elke zone is in dit toneelstuk een akte. Alle aktes vormen samen de lijn van een verhaal;

•

Markeer de overgangen tussen verschillende ruimtes en zones of gebruik bestaande overgangen;

•

Ook onaangename overgangen als wegen of spoorwegen zijn markante scheidingen. Gebruik ze.

Figuur 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 en 60: Deze route loopt (van links boven naar rechts onder) vanuit het buitengebied naar de binnenstad
en verbindt heel verschillende zones aan elkaar. Buitengebied, hoogstedelijke nieuwbouw, linten, jaren 70 wijk en de rand van de binnenstad.
Soms maakt de fiets
niveauverschillen, de (verkeerskundige) inrichting van de route, de afstand tussen het tracé en de zone of verschillen in sfeer, karakter,
uitstraling tussen de route en haar omgeving.
De gebieden zijn door wegen en groenzones van elkaar gescheiden. Dat zijn niet altijd mooie overgangen maar ze maken de grens tussen
zones wel helder.
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Vindbaarheid, oriëntatie-mogelijkheid
Om mensen de weg te wijzen zijn we geneigd gebruik te maken van wegwijzers. Meestal gaat het daarbij om
bestemmingen als een specifieke wijk, plek of gebouw. Naar een supermarkt, fietsenmaker of café wordt niet
zo snel gewezen terwijl dat toch interessante informatie kan zijn voor de fietser. Een verwijzing op een route
naar een winkel in de buurt kan daarom een zinvolle aanvulling zijn op de huidige wijze van verwijzen. Ga daar
wel zorgvuldig mee om want een dergelijke verwijzing in het centrum is natuurlijk niet zinvol en ook op een
schoolroute vinden we het mogelijk niet wenselijk.
Bewegwijzering vindt over het algemeen plaats met bordjes op enige hoogte. Dat is praktisch want zo kan de
fietser al van verre zien waar hij heen moet. Maar vergeet niet, dat veel fietsers in gedachten de blik op het
wegdek (of de telefoon) hebben gericht. Zij zijn beter af met informatie op het wegdek. Dat kan informatie zijn
over (mogelijk) interessante bestemmingen maar ook waarschuwingen zoals voor een kruising.
Om een te veel aan borden en aanwijzingen te voorkomen proberen we tegenwoordig zo veel mogelijk in te
keuze maken. Met kennis van de impact van de ruimtelijke inrichting op het gedrag kunnen we het gewenste
gedrag stimuleren. We kunnen daarbij van veel aspecten gebruik maken als het karakter van een ruimte, de
breedte van een route, het verloop van het tracé. Ook zichtlijnen en oriëntatiepunten zijn van invloed op de
wijze waarop mensen zich oriënteren. Zichtlijnen ontstaan wanneer men een opvallend object ziet óf als zich
een versmalling van het zichtveld voordoet. Oriëntatiepunten kunnen ver weg staan (zoals een markant hoog
gebouw) of zich op of aan de route bevinden (zoals een markante boom waarvoor de route afbuigt).

Figuur 61 en 62: Zichtlijnen kunnen ontstaan door een versmalling van het blikveld (foto links) of door de aanwezigheid van een
oriëntatiepunt (foto rechts
en/of kan een specifieke plek markeren. In dit geval staat het oriëntatiepunt
aan het plein met musea in het hart van de wijk. Oriëntatie punten hoeven niet altijd hoog te zijn als ze maar contrasteren met de omgeving
waarin ze staan.

De natuurlijke oriëntatie verloopt alleen goed wanneer de genoemde aspecten op elkaar aansluiten. Een breed
fietspad dat naar rechts afbuigt terwijl de kerktoren van het centrum zich in een zichtlijn recht voor de fietser
bevindt voelt heel onlogisch. Zeker wanneer zich in die zichtlijn een straat bevindt.

moeten die interpreteren. De wijze waarop we ons oriënteren heeft daarom te maken met onze ervaringen,
achtergrond en verwachtingen. Oude kerken staan niet in een nieuwbouwwijk, hebben we geleerd. En richting
het centrum verwachten we dat de drukte op straat en de dichtheid en hoogte van de bebouwing zal toenemen.
Meestal denken we aan visuele herkennings- en oriëntatiepunten maar van Dubben [9] liet zien, dat ook geuren
een markante overgang. Door het klimmen, het uitzicht over het water als beloning én de geur van gebrande
koffie van de Douwe Egberts fabriek is de locatie een markante plek op de route. De uitkomsten van dit
onderzoek laten ook mooi zien dat oriënteren meer is dan de weg vinden. Oriënteren heeft ook te maken met
weten wat je kunt verwachten (zou hier ook een supermarkt zijn? Kan ik hier spelende kinderen op straat
treffen?) en voelen waar je je in een groter geheel (bijvoorbeeld het landschap of de tijd van de dag) bevindt.
Maar wanneer is iets een herkennings- of oriëntatiepunt? Daarvoor is de relatie met de omgeving essentieel.
Een hoog gebouw van glanzend staal trekt in een oude stadswijk alle aandacht maar zal op de Zuidas in
Amsterdam nauwelijks opvallen. Herkenningspunten (of geluiden of geuren) onderscheiden zich doordat ze

voldoende afwijken van hun omgeving. Ze zijn groter, gescheiden van andere objecten, in afwijkende stijl of met
een functie die intensief gebruik van een publiek vraagt [13]. Houdt er rekening mee dat objecten die aan deze
karakteristieken voldoen ook op de beleving en daarmee op het gedrag van invloed zijn zonder dat wij ze als
herkenningspunt in het ontwerp gebruiken. Bekijk daarom een route goed door de ogen van de fietser. Gaat
deze inderdaad de geplande, veilige route gebruiken die de drukte aankan of verleiden herkenningspunten en
andere ruimtelijke aspecten de fietser om andere keuzes te maken?
Praktisch;
•

Houd situaties overzichtelijk zonder dat dat tot eentonigheid of verveling leidt;

•

Kies een eenduidige inrichting van de route (dat is de route ín haar omgeving);

•

Zorg voor een leesbare route waarbij het toepassen van bebording vooral een noodmaatregel of kleine
aanvulling is;

•

Een blokvormig verkavelingspatroon binnen of buiten de bebouwde kom bemoeilijkt de oriëntatie en
vraagt om extra begeleiding;

•

Reduceer het aantal afslagen en bochten;

•

Voorkom verspringingen naar de andere zijde van een weg;

•

Verwijs (ruim) vóór het keuzemoment;

•

Verwijs op geschikte plekken ook eens naar winkels, horeca en fietsenmakers;

•

Denk ook eens aan richtingwijzers óp de verharding;

•
•

Plaats fietsinformatieborden en plattegronden;
Plaats markante objecten en kunst langs de route op strategische plekken.

Figuur 63: Fietsers worden rechts naar het centrum verwezen maar rechtdoor is de toren van de binnenstad zichtbaar. Zou het dan niet
handiger zijn om de straat richting kerktoren te nemen?
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Hinder
We kunnen van heel veel omstandigheden hinder ondervinden. Van lang wachten voor een verkeerslicht,
langzame fietsers, automobilisten die niet uitkijken, jongeren die breed naast elkaar fietsen. Alles wat ergernis
hebben we vijf eisen opgesteld. Voldoet de inrichting (in ruime mate) niet aan die eisen, dan is de kans op hinder
groot. Zo leiden verkeerslichten op een route tot oponthoud. Dat komt niet overeen met de eis van comfort en
kan daardoor leiden tot hinderlijke situaties.
De hinder die we in deze paragraaf beschrijven gaat over de onaantrekkelijke prikkels. Vieze geuren,
vraagt aandacht. Aandacht die niet naar andere belangrijke of aangename aspecten kan gaan.
Voorkom daarom zo veel mogelijk harde en onaangename geluiden. Verwijder storende objecten uit het beeld
door ze fysiek te verwijderen of af te schermen. Bomen en andere beplanting kunnen bijvoorbeeld op
bedrijventerreinen onaantrekkelijke bebouwing enigszins uit beeld houden. En leg routes niet langs wegen of
andere objecten die stank uitstoten.
Wanneer het niet lukt om een route aan te leggen zonder hinderlijke invloeden, probeer dan de aandacht
daarvan af te leiden. Een mooi uitzicht kan de aandacht afleiden van de stank van een varkensmesterij, een
verzorgde verharding biedt compensatie voor het drukke verkeer.
Praktisch;
•

Leg (regionale) fietsroutes niet langs (drukke) wegen en spoorlijnen;

•

Ontvlecht fiets en gemotoriseerd verkeer;

•

Compenseer hinder met aangename prikkels;

•

Leidt de aandacht van de hinderlijke prikkels af;

•

Scheid fietsers en gemotoriseerd verkeer maar zorg dat de sociale veiligheid gewaarborgd blijft;

•

Vergroot de laterale afstand tussen fietser en gemotoriseerd verkeer;

•

Verwijder paaltjes en andere obstakels zodat er weer aandacht ontstaat voor de aangename kanten van
de route.

Figuur 64, 65, 66, 67 en 68: Hinder kan door
heel
verschillende
omgevingsfactoren
het beeld onaantrekkelijk maken, een te
grote hoeveelheid chaotische aangebrachte
reclame-uitingen en straatmeubilair, stallen
(zowel visueel als wat betreft geur en geluid),
vervallen bedrijfsgebouwen of drukke
wegen (beeld, geluid en stank) .

6 Analyse van aantrekkelijkheid in een aantal voorbeeldsituaties
Aantrekkelijkheid in woonwijken
Omdat uitbreidingen van dorpen en steden meestal bestaan uit grote aantallen woningen die in één tijdsvak
gebouwd worden is de kans op eentonigheid reëel. Bouwblokken met gelijke woningen met even grote tuinen,
aan vergelijkbare straten met bewoners die veel op elkaar lijken. Door de schaalvergroting zijn winkels en horeca
geconcentreerd in wijk- en stadsdeelcentra. Daaromheen wordt alleen gewoond.
In oudere wijken is de variatie vaak wat groter omdat men nog niet in de hoeveelheden bouwde als nu het geval
is en omdat de tijd tot aanpassingen heeft geleid. Daarmee zijn ze ook kwetsbaar omdat verrommeling op de
loer ligt. Oude wijken vragen daarom specifieke aandacht als het gaat om onderhoud. Zowel van de bewoner
als van de beheerder van de openbare ruimte.
Ook wijken uit bepaalde stijlperiodes zoals de jaren 70 zijn gevarieerder omdat dat kenmerkend voor deze
stroming was. En tot slot is de afwisseling, de kwaliteit van de omgeving, de aanwezigheid van groen en het
onderhoudsniveau in wat luxueuzere wijken altijd groter geweest door de grote percelen en de vrijstaande
woningen met elk een eigen ontwerp.
De meeste routes beginnen of eindigen in een woonwijk. Bovendien zijn woonstraten over het algemeen
omgevingen waarin veilig gefietst kan worden. Is het mogelijk om ze daarnaast aantrekkelijk te maken?
Maak gebruik van oude structuren
De meeste woonwijken zijn ontworpen op en rondom historische structuren. Dat kunnen waterlopen zijn,
bestaande lanen, oude linten, landgoederen. Het zijn karakteristieken die appelleren aan de verhalen van
vroeger. De variatie is in de oude structuren over het algemeen groot en de schaal past bij de voetganger en
fietser. Oude linten bieden vaak plaats aan (kleinschalige) activiteiten als winkels, cafés en bedrijvigheid. Dat trekt
niet alleen voetgangers en fietsers maar ook autoverkeer aan. Linten, zeker wanneer ze een directe verbinding
vormen met de bestemmingsconcentraties en daarom opgewaardeerd zijn tot ontsluitingswegen, hebben de
neiging om uit te groeien tot levendige ruimtes die lang niet altijd meer aantrekkelijk zijn voor fietsers. Met name
de nadrukkelijke aanwezigheid van het autoverkeer, zowel rijdend als geparkeerd, zorgt voor onaantrekkelijke

ruimte vervolgens een sterk, ruimtelijk ontwerp dat alle losse elementen visueel met elkaar verbindt waardoor
eenheid ontstaat. Geef ruimte aan de fietser. Promoveer linten, waterlopen en oude lanen tegelijk tot herkenbare
routes in het gebied. Dat komt de oriëntatie en afwisseling ten goede.
Rijg aantrekkelijke plekken aaneen
Ook in de meest eenvormige wijken zonder aantrekkelijke architectuur zijn grote en kleine plekken te vinden
die positief ervaren worden. Een speelplek voor kinderen, een plantsoentje, mooie boom, plein, uitzicht. Door
fietsers van aantrekkelijk plek naar aantrekkelijke plek te leiden ontstaat een positief, afwisselend beeld van de
omgeving. En waar op de route nog een extra positieve prikkel nodig is kunnen kleine ingrepen al grote
resultaten geven. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere boom die in het voorjaar bloeit, een hangmat in een
boom, een plek voor zwerfboeken.
Ook kleine ingrepen hebben invloed
Aantrekkelijkheid wordt niet alleen bepaald door grootse,
spectaculaire ingrepen. Juist in omgevingen die van
zichzelf vrij eentonig zijn kan een kleine ingreep
voldoende zijn. Het kruisen van een straat met een berm
waarin zich bolletjes bevinden of na diverse woonstraten
over een klein pleintje fietsen.
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Figuur 69 en 70: Oude woonwijken zijn vaak aantrekkelijk om door te fietsen vanwege de afwisseling en menselijke maat. Tegelijk is er kans
en. Concentreer
het fietsverkeer daarom zo snel mogelijk op een beperkt aantal centrale routes over linten, lanen of andere oude elementen en maak daar
de auto ondergeschikt.

Figuur 71 en 72: Wijken met vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen zijn veelal ruim van opzet, groen en afwisselend.
Foto links; Helaas is de straat hier erg verkeerskundig ingericht met asfalt, belijning, plateaus en paaltjes. Die inrichting is sterk bepalend voor
de beleving van de ruimte. Ze zal eerder als stroom dan als verblijfsruimte ervaren worden.
Foto rechts; de goed verzorgde woningen en tuinen liggen aan een straat die licht gebogen is. Wat er achter de bocht te zien is blijft een
verrassing.

Figuur 73 en 74: Foto links; destilleer de aantrekkelijke plekken en elementen in een wijk of stadsdeel en laat routes daar zo veel mogelijk
langs of door lopen. Het kunnen parken of plantsoenen zijn maar ook een markant gebouw, een grote boom, kunstwerk of bijzondere brug.
En wat er niet is kan mogelijk aangelegd worden.

Figuur 75, 76, 77 en 78: Oude bebouwingslinten zijn er in vele soorten en maten. Als lange slingers kronkelen ze door dorpen en woonwijken.
Het zijn verzamelplekken van activiteit én verkeer. De architectuur is er afwisselend. Deze levendige ruggengraten van, meestal vrij
monotone, woonwijken vragen om een zorgvuldig ontwerp waarin de auto een ondergeschikte rol speelt.
Foto boven-links; het verkeren en parkeren met de auto neemt in deze straat een belangrijke plek in. De bomen staan zo ver uit elkaar dat
ze nauwelijks tegenwicht bieden en de kwaliteit van de architectuur is niet hoogwaardig genoeg om de ruimte aantrekkelijk te maken.
Foto boven-midden; oude routes zijn vaak directe verbindingen met het stads-of dorpshart. Kerktorens zijn de oriëntatiepunten. Maar ook
het eigen karakter van oude linten en lanen helpen om ons te kunnen oriënteren doordat ze zicht onderscheiden van de omgeving en een
belangrijke plek innemen op onze mentale kaart van de omgeving.
Foto boven-rechts; Ook nieuwe woonwijken ontstaan rond oude structuren. Meestal liggen er geen voorzieningen langs maar zijn ze wel
afwisselend en kleinschalig en daardoor goed geschikt om te dienen als fietsroute.
Foto onder; Dit oude lint mag enigszins rommelig aandoen, de vitaliteit is groot genoeg om tot een aantrekkelijke plint in de aansprekende
bebouwing te leiden. De inrichting van de straat geeft tegelijkertijd een tegengestelde boodschap af; Dit is geen verblijfsruimte maar een
route voor verkeer. Dat komt door het grijze asfalt, de fietsstrook, de beperkte ruimte voor de voetganger, de functionele inrichting van de
In dergelijke ruimtes doen we er goed aan een inrichting te kiezen die duidelijk maakt dat
verblijven voorop staat en de auto te gast is.
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Aantrekkelijkheid in een stedelijke omgeving
In (hoog) stedelijke gebieden komen activiteiten en mensen samen. De dichtheden van voorzieningen en
woningen zijn er hoog. Dat biedt levendigheid, er is altijd wel wat te doen. De gevaren voor de aantrekkelijkheid
schuilen in de grote druk op de omgeving. Te veel functies, te veel aantrekkingskracht op verkeer, te weinig
ruimte.
Er dreigt op bepaalde locaties verrommeling en verloedering doordat niet overal aandacht aan kan worden
gegeven of, banaler, geld voor is. Zorg daar voor een stevig ontwerp van de openbare ruimte waaraan
verrommeling, verschraling of verloedering aan ondergeschikt gemaakt worden. Maak gemotoriseerd verkeer
te gast. Niet alleen functioneel maar juist ook visueel. Geef de ruimte terug aan wandelaars en fietsers.

Figuur 79 en 80. Foto boven; biedt fietsers in een (hoog)
stedelijke omgeving af en toe ademruimte in een groene
omgeving of met een wijds uitzicht.
Foto rechts; de concentratie van activiteiten en mensen trekt
verkeer. Openbaar vervoer, wandelaars, automobilisten en
fietsers vragen allemaal hun plek. Wanneer daarvoor ook
fysiek ruimte is leidt dit al snel tot een inrichting die alleen nog
op afwikkeling van het verkeer gericht is. Deze inrichting is
visueel meestal onaantrekkelijk en biedt weinig aanleiding
voor een goede verblijfskwaliteit. Er doen zich voor fietsers
weinig positieve zintuigelijke prikkels voor. Zorg er voor dat
verkeersafwikkeling minder prominent aanwezig is in de
ruimte. Dat kan door daadwerkelijk het aanwezige verkeer
terug te dringen maar ook door een inrichting die daaraan
tegenwicht biedt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bomen
op de juiste locatie.

Figuur 81 en 82: Foto links; deze route is weliswaar niet erg comfortabel maar vormt wel een mooie eenheid met haar omgeving door het
industriële karakter van de gebruikte betonplaten
Foto rechts; ook hier is de verharding en de breedte van het profiel in lijn met de omgeving. De prominente aanwezigheid van de geparkeerde
racht en de overzijde.
Door af en toe een paar parkeerplaatsen in te ruilen voor (groene) doorkijkjes neemt de aantrekkelijkheid voor de fiets én de andere
gebruikers van de ruimte toe.

Figuur 83 en 84: Foto links; Soms is er weinig te doen aan de inrichting van de (onaantrekkelijke) omgeving omdat we geen eigenaar zijn
van grond en panden en de kwaliteit van de omgeving op geen enkele manier kunnen afdwingen. We kunnen dan alleen in de kleine marges
die ons resten ingrepen doen. Bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken in de berm zodat de onaantrekkelijkheid uit beeld blijft van
de fietser. Op de foto is dat in zeer geringe mate gedaan. We kunnen ook ludieke (verrassende) ingrepen doen. Bijvoorbeeld het ophangen
van banners met kunst (foto rechts)
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Aantrekkelijkheid in een landelijke omgeving
Op een enkeling na, houden de meeste fietsers in het buitengebied van beschutting en een afwisselende
omgeving. Een route waarop ze zich sociaal veilig voelen en weinig last hebben van hinder. Helaas liggen veel
regionale routes (nog) langs wegen waarop veel gemotoriseerd verkeer rijdt. Of langs (drukke) spoorlijnen. Het
is een lastige spagaat waarin overheden zich bevinden. Ze willen fietsers een directe route bieden met een ruim
profiel, zonder veel kruisingen. Die tracés zijn vooral langs bestaande infrastructuur te vinden; het opwaarderen
van parallelwegen of fietsroutes langs drukke gebiedsontsluitingswegen, snelwegen, autowegen of spoorlijnen.
Daarmee komen we aan een aantal belangrijke eisen (veiligheid, comfort en directheid) tegemoet. Aangezien
te zijn. Nu blijkt dat prettige prikkels een veel belangrijkere rol spelen dan we dachten, zullen we deze
handelswijze opnieuw tegen het licht moeten houden. Binnen marges moeten we op zoek naar routes die
afwisselend zijn en waar de hinder tot het minimum beperkt is.

Figuur 85, 86, 87 en 88: Grote gebieden in Nederland bestaan uit ruime graslanden of akkers met daartussen rechte wegen. Voor fietsers
ierboven is te
zien dat de belevingskwaliteit van lange, rechte routes sterk afhangt van de inpassing en de inrichting van de omgeving. Liggen in de directe
nabijheid van de weg woningen, boerderijen of andere bebouwing, dan is dat een doorbreking van de monotonie. De aanwezigheid van
begroeiing speelt een rol. Is voor een rij met bomen gekozen van dezelfde soort (zoals op de foto linksboven), dan is de afwisseling minder
groot dan wanneer de begroeiing divers is.
Daarnaast spelen doorkijkjes een rol. Bosjes, houtwallen, bebouwing doorbreken het beeld. Het is een verrassing wat zich daar achter
bevindt. Zullen de koeien buiten staan? Is de boer aan het ploegen?
Tot slot is het van belang welk uitzicht de fietser voor zich heeft. Gaat de route verder door steeds hetzelfde landschap of ziet men (zoals
op de foto rechtsonder) een bos opdoemen, een dorp, een bocht?

Komen we dan toch uit op routes langs drukke wegen en spoorlijnen, dan moeten we extra investeren in
positieve afleiding en beschutting. Waar moeten we bij fietsroutes buiten de bebouwde kom speciaal aandacht
aan besteden?

Zorg er voor dat fietsers zo min mogelijk blootgesteld worden aan weer, wind, stank, hinderlijke geluiden door
beschutting te bieden. Dat kan diverse vormen aannemen. Bijvoorbeeld door (alternatieve) routes aan te bieden
over oude lanen en linten die meer beschutting bieden of door bossen en bossages. Begroeiing kan ook ingezet
beperkt maar ook omdat groen gewaardeerd wordt en daarmee als lichte compensatie kan dienen. Begroeiing
zal daarnaast, zeker wanneer het behoorlijk dicht is, de focus van de fietser verplaatsen naar de andere zijde, de
kant waar geen gemotoriseerd verkeer rijdt en waar aangename prikkels kunnen afleiden van de hinder.
Let er wel op dat (het gevoel van) de sociale veiligheid niet in het geding komt!
Geef fietsers ook adempauze. Een kleine richtingverandering kan genoeg zijn om de wind even van een andere
hoek te ervaren. Bovendien leidt een kleine blikverandering ook af. En afleiding heeft een fietser die hinder
ondervindt nodig. Evenals het gevoel lekker op te schieten en een zekere mate van afwisseling en verrassing.
Kijk daarbij naar verschillende schaalniveaus; van de route als geheel tot de afzonderlijke zones en de mate van
afwisseling op de plek zelf. Zijn er voldoende zones op de route met verschillende karakters? Zijn er voldoende
interessante aspecten die voor afwisseling en verrassing kunnen zorgen? Vindt er voldoende focusverandering
plaats door flauwe bochten, afwisseling van open en besloten, zichtlijnen en oriëntatiepunten?

Figuur 89: Leg (alternatieve) routes door kleine kernen en dorpen aan. Dat biedt de fietser de keus om even in de luwte te fietsen of een andere
omgeving wat betreft de beleving op te zoeken.

49

Figuur 90, 91, 92 en 93:
openheid of aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer de aantrekkelijkheid toch verbeterd
kan worden. Op de foto links biedt de houtwal af en toe uitzicht op weilanden die daarachter
gelegen zijn. Bovendien maakt de route soms een bocht waardoor de focus op de omgeving
veranderd. Ook in de situaties op de
bochten. Daarnaast is de directe wegomgev
niet saai gevonden te worden.
Op de onderste foto rechts loopt de route door het bos. De bomen staan op enige afstand
van de route wat het gevoel van sociale veiligheid enigszins vergroot. Daarnaast is een bordje
opgehangen dat bewoners hun buurt goed in de gaten houden. Tot slot kan door
concentraties van herkomst- en bestemmingspunten langs de route en het concentreren
de

Figuur 94 en 95: Maak het mogelijk voor aanwonenden van een route om initiatieven te nemen waar de fietser profijt van heeft. Een plek
voor zwerfboeken, een landwinkel, rustpunt of een tafel met groenten uit de tuin voor verkoop. Benut interessante plekken op de route.
Plaats er een bankje, een schuilmogelijkheid, kunst of plant er een mooie (fruit)boom. Zo houd je landelijke routes op een kleinschalige
manier afwisselend en daarmee aantrekkelijk.

Witte vlekken
In dit document zijn de resultaten uit een aantal onderzoeken samengebracht die betrekking hebben op de
aantrekkelijke fietsomgeving van invloed kan zijn op de route- of modaliteitskeuze kan vooral vanuit de
omgevingspsychologie beantwoord worden. Het is immers een vraag over de invloed van de ruimtelijke, fysieke
omgeving op het gedrag van mensen. Er zijn echter niet veel omgevingspsychologen die zich met dergelijke
vraagstukken bezighouden.
Daarnaast zijn ook steeds meer deskundigen in het verkeerskundig werkveld geïnteresseerd in de relatie tussen
omgeving en verkeersgedrag.

De gegevens uit de onderzoeken zijn tijdens een expertmeeting door een groep deskundigen uit beide
werkvelden tegen het licht gehouden en vervolgens door experts aangevuld en verdiept.
De kennis uit de omgevingspsychologie en de inzichten uit de verkeerskunde zijn in dit document
samengebracht om zodoende een beter zicht te krijgen op de aantrekkelijkheid van fietsvriendelijke
infrastructuur. Omdat het onderzoek naar de relatie tussen fietsomgeving enerzijds en fietsbeleving en
fietsgedrag anderzijds nog in de kinderschoenen staat moet dit document ook gezien worden als eerste stap.
Een fundament om op door te bouwen. Met name de zoektocht naar specifieke ruimtelijke aspecten die het
gedrag beïnvloeden vraagt daarbij de nodige aandacht. Daarbij moeten factoren als culturele achtergrond,
leeftijd en andere persoonlijke, sociale en situationele omstandigheden meegenomen worden. Met die
inzichten kunnen we een route en ruimte zodanig inrichten dat ze aantrekkelijk wordt bevonden en een
positieve impact heeft op het gebruik van de fiets.
Daarnaast zal aandacht moeten zijn voor de impact van aantrekkelijke fietsinfrastructuur op bedrijvigheid en
andere economische, sociaal-culturele en ruimtelijke factoren. Door de positieve effecten in beeld te brengen
ontstaat aandacht en ruimte die het besteden van concrete middelen aan het onderwerp vergemakkelijkt.
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Mobility. Stepchild of Modernity. 14-17 september, Caserta, Italya.
Effect of Station Improvement Measures on Customer Satisfaction. M. Van Hagen. Journal of Traffic and
Transportation Engineering. Volume 3, Number 1, Januari 2015

Bijlagen
I Deelnemers expertmeeting en gesproken experts
De volgende deskundigen hebben aan de expertmeeting deelgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warner Beumer
Sjors van Duren
Roel Effting
Mark van Hagen
Piet van der Linden
Kees Maat
Camilla Meijer
Bram Nieuwstraten
André Pettinga
Martijn Sargentini
Hillie Talens
Herbert Tiemens

Gemeente Rotterdam
Royal Haskoning DHV
Gemeente Zoetermeer
NS
Fietsersbond
TU Delft
Bureau Omgeving en Beleving
Vervoerregio Amsterdam
Cyclemotions
Vervoerregio Amsterdam
CROW
Provincie Utrecht

De resultaten uit de inventarisatie en workshop zijn ter verdieping voorgelegd aan
•
•
•
•
•

Stefan Bendiks
Marco te Brömmelstroet
Camilla Meijer
Dick de Waard
Berfu Unal
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Bureau Omgeving en Beleving
RuG
RuG
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II verslag verdiepende gesprekken met experts
Na de expertmeeting zijn nog met een aantal experts verdiepende gesprekken gevoerd;
–
–
–
–
–

Camilla
Marco te Brömmelstroet (UvA)
Stefan Bendiks (Artgeneering)
Dick de Waard (RuG)
Berfu Unal (RuG)

Door de verschillende achtergronden en expertises van de deskundigen is de aantrekkelijkheid van
fietsvriendelijke infrastructuur vanuit verschillende kanten belicht; de (omgevings)psychologie, ruimtelijke
ordening, ruimtelijke inrichting en verkeerskunde.
In dit verslag zijn de conclusies uit de gesprekken samengebracht.
Opmerkelijk is dat alle deskundigen aangeven dat zintuigelijke prikkels een belangrijke invloed hebben op de
mate waarin mensen een omgeving als aantrekkelijk ervaren. De 4 andere hoofdeisen (veiligheid, comfort,
directheid en samenhang) kunnen, wanneer ze breed geïnterpreteerd worden, wel ruimte bieden aan
belevingsaspecten maar de zintuigelijke prikkels ontbreken in het huidige eisenpakket. Die invloed zou goed

Om mensen te bewegen meer te gaan fietsen en hen te kunnen beïnvloeden om daarvoor de gewenste routes
te kiezen, is het essentieel aandacht te hebben voor de zintuigelijke ervaring op routes. Het onderzoek daarnaar
is cruciaal en tegelijkertijd complex. Enerzijds omdat geen mens en geen situatie gelijk is. Bovendien speelt
beïnvloeding via zintuigelijke prikkels grotendeels af via het onbewuste. Anderzijds omdat de inrichting van de
ruimte bestaat uit heel veel componenten die niet afzonderlijk maar vooral in samenhang bepalend zijn voor
de beleving.
Ze juichen daarom van harte het initiatief
en ontwerp mee te nemen. Om dat concreet te maken ondersteunen ze de gedachte om daarvoor niet te
kiezen voor de insteek vanuit aspecten en objecten maar om een wat hoger abstractieniveau te kiezen. Vertaald
naar de praktijk van alledag; we kunnen niet aan de hand van het opsommen van aanwezige of ontbrekende
aspecten (als kleur, materiaal en vormgeving) en objecten (als bomen, gebouwen, waterlopen) zeggen of een
ruimte aangenaam zal zijn of niet. We kunnen de werkelijkheid veel beter in de vingers krijgen wanneer we
praten over de sfeer in een ruimte, de mate van afwisseling of de indeling in zones.
Maar ook als we dat doen, geven de experts aan, kun je niet voorschrijven welke kwaliteiten in een ruimte
aanwezig moeten zijn om aantrekkelijk bevonden te worden. Een lijst met handvatten, zoals die uit de analyse
gedestilleerd is en voorgelegd is aan de betrokkenen tijdens de bijeenkomst, moet eerder gezien worden als
een checklist. Hebben we in de analyse, het ontwerp, het beleid aan alle aspecten gedacht die op de
aantrekkelijkheid van invloed zijn?
In de inhoud van deze lijst kunnen zij zich vinden. De deskundigen gaven geen factoren aan die nog ter
aanvulling opgenomen zouden moeten worden of die uit de lijst geschrapt zouden moeten worden. De wijze
g belangrijke factoren zijn, Dick de Waard geeft aan dat vooral afwisseling en doorbreken van
monotonie van belang (lijken te) zijn.
Overigens geven alle deskundigen aan dat het geen optie is om de invloed van zintuigelijke prikkels buiten
beschouwing te laten omdat we er in wetenschappelijk opzicht zo weinig over kunnen zeggen. De invloed
vanuit de omgeving is er immers altijd en te groot op het gedrag om er geen rekening mee te houden.
Aan alle deskundigen is de vraag gesteld of we het ons beschikbare budget moeten steken in een beperkt aantal
routes of juist moeten kiezen voor een kleine opwaardering van veel routes. De deskundigen zijn het er over
eens dat er in ieder geval wat te kiezen moet zijn. Dat is niet alleen van belang om de route te kiezen die de
fietser op dat moment het beste past maar ook om mensen controle te bieden over de eigen keuzes.

Tot slot noemen de experts verschillende inzichten die voor de aanpak van de aantrekkelijkheid van belang
kunnen zijn;
–
–
–

–
–
–
–
–

Een fietser heeft wensen die zich
Bedenk dat negatieve prikkels veel meer impact hebben dan positieve prikkels. Een route met negatieve
prikkels vraagt dus een veelvoud aan positieve prikkels om te komen tot een positieve beleving.
Belangrijke dissatisfiers zijn;
o Gebrek aan afwisseling
o Verlaten omgevingen
o Anonimiteit
Zorg voor afwisseling op verschillende schaalniveaus. Kleine veranderingen op de locatie en zonering op
de route als geheel. Afwisseling geeft afleiding en plezier, zonering zorgt er voor dat de fietser het gevoel
heeft lekker op te schieten.
Laat op fietsroutes zien dat mensen welkom zijn, dat ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat kan door
infrastructurele maatregelen maar ook door de ruimte schoon en heel te houden, een schuilmogelijkheid
te plaatsen of een fietspomp aan te bieden.
Doe aan verwachtingsmanagement. Richt routes en haar omgeving zo in dat de fietser weet waar ze aan
toe is.
Denk aan de menselijke maat op het niveau van de plint (in bebouwing).
Het kan prettig zijn gedachteloos te kunnen fietsen. De kans op onveiligheid neemt daardoor echter toe.
Het aanbieden van veel prikkels voorkomt gedachtenloosheid.

Zorg voor een hechte samenwerking tussen disciplines; ruimtelijk ontwerpers, verkeerskundigen en
psychologen
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