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Voorwoord
Samen werken aan een veilige fietsomgeving
Nederland is van oudsher een fietsland. Nog steeds wint de fiets aan populariteit.
Met name de huidige generatie ouderen trapt aanzienlijk meer kilometers weg dan
vroegere generaties senioren.
Dit is een uitstekende ontwikkeling om diverse redenen. Fietsen is gezond voor lijf en
leden en goed voor het milieu. En de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden
en dorpen zijn ermee gediend.
De keerzijde is dat in 2010 rond de 160 fietsers dodelijk verongelukten, dit is een
kwart van het aantal verkeersdoden. Het aantal ernstig gewonden onder fietsers is
de afgelopen jaren gestegen tot ruim 9.000. Dat is meer dan de helft van alle ernstig
gewonden in het verkeer.
Ik wil deze trend keren, samen met andere overheden en maatschappelijke
organisaties. Bescherming van kwetsbare weggebruikers (waaronder fietsers) staat
centraal in het beleid, evenals het aanpakken van de veroorzakers van ongevallen.
In het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012 staan concrete acties ter
bescherming van fietsers.
Uit onderzoeken blijkt dat de vormgeving van wegen, fietspaden en andere
infrastructuur een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van fietsongevallen.
Deze publicatie biedt u als wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van
de fietsongevallen en geeft u een aantal oplossingsrichtingen.
Fietsberaad - het kenniscentrum voor fietsbeleid - wil de beschreven aanpak samen
met enkele wegbeheerders uittesten. Ik nodig andere wegbeheerders graag uit
om hieraan deel te nemen, zodat de kennis nog beter op de praktijk kan worden
afgestemd.
Een veilig verkeer vereist een veilige infrastructuur voor fietsers. Deze publicatie geeft
een steun in de rug en een zet in de goede richting.

De Minister van Infrastructuur en Milieu
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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Samenvatting
Samen werken aan een veilige fietsomgeving
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet zich samen met de andere overheden en tal van
maatschappelijke organisaties in voor een blijvende verbetering van de verkeersveiligheid. In het
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is het beschermen van de kwetsbaren, zoals de
fietsers, een belangrijk aandachtsgebied en in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011 –
2012 is fietsveiligheid als prioriteitsthema benoemd.
Zonder motorvoertuig
Met motorvoertuig
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fietsers is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen tot ruim 9.000. Inmiddels
bestaat meer dan de helft van alle ernstig
gewonden in het verkeer uit fietsers. De
meeste ernstig gewonden bij fietsers zijn
het slachtoffer van een ongeval zonder
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Het aantal doden onder fietsers lijkt de afgelopen jaren slechts licht te dalen en schommelt rond
de 180 doden per jaar. De daling van het aantal doden bij andere vervoerswijzen is sterker. Fietsers die in het verkeer overlijden zijn in de meeste gevallen het slachtoffer van een aanrijding
door gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld een oversteekongeval of dodehoekongeval.
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Nader onderzoek heeft nieuwe kennis
opgeleverd met betrekking tot de rol van
infrastructuur bij deze ongevallen. Deze
publicatie beoogt de kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld beter toegankelijk
te maken voor wegbeheerders en oplossingsrichtingen te bieden.
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De aanpak van fietsongevallen zonder
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gemotoriseerd verkeer via het ontwerp en
de inrichting van de weg verschilt van de
aanpak van fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer. Voor het voorkomen van enkelvoudige
fietsongevallen is het vooral van belang dat fietsvoorzieningen afgestemd worden op de behoeften vanuit een tweewielig evenwichtsvoertuig als de fiets, waarbij de berijder steeds vaker een
oudere is. Voor het voorkomen van aanrijdingen zijn maatregelen gericht op de interactie tussen
gemotoriseerd en fietsverkeer van belang, zowel op kruispuntniveau als op netwerkniveau.
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Leeswijzer Fietsberaadpublicatie 19
Gezien de verschillende aard van de ongevallen en de daaruit voortvloeiende infrastructurele
oplossingen bestaat de Fietsberaadpublicatie ‘Samen werken aan een veilige fietsomgeving’ uit
twee afzonderlijk leesbare en genummerde delen:
• Fietsberaadpublicatie 19a over fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerde
voertuigen: “Grip op enkelvoudige fietsongevallen”
• Fietsberaadpublicatie 19b over fietsongevallen met betrokkenheid van gemotoriseerde voertuigen: “Grip op fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer”
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Samenvatting: Grip op enkelvoudige fietsongevallen (publicatie 19a)
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkelvoudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Kinderen en ouderen zijn vaker
betrokken bij enkelvoudige fietsongevallen. Vooral ouderen lopen daarbij vaak ernstig letsel op.
De helft van de enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde
factoren als (mede)oorzaak.
Fiets-fietsongevallen zijn ongevallen waarbij twee (of meer) fietsers met elkaar in botsing komen. Ongeveer 13 procent van alle ernstig gewonde fietsers is het slachtoffer van dit type ongeval. Bij de fiets-fietsongevallen speelt de infrastructuur ook een rol.
Maatregelen
Maatregelen richten zich bij voorkeur op het wegnemen van de directe oorzaak. Daarnaast kunnen maatregelen helpen de voorspelbaarheid of waarneembaarheid van het gevaar te verbeteren, zodat fietsers eerder en beter kunnen reageren op gevaarlijke situaties. Verder kan men
streven naar het verminderen van de taakbelasting van fietsers door complexe verkeerssituaties
te vereenvoudigen of door fietsers voldoende ruimte te geven. Per type enkelvoudig ongeval
kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
•

•

•

•
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Uitglijden: fietsers glijden uit door wintergladheid en gladde materialen in het wegdek. Goede
maatregelen hiertegen zijn strooien, ruimen en borstelen bij sneeuw en ijzel, vooral op de
hoofdfietsroutes. Daarnaast zijn fietsers gebaat bij goede informatie en eventueel waarschuwingsborden. Ook de rest van het jaar is het zaak bladeren en dergelijke van de hoofdfietsroutes te vegen en na werkzaamheden dient men zand en split op te ruimen. Putdeksels en
markeringen kunnen eveneens aanleiding zijn voor valpartijen, vooral in bochten als het wegdek nat is. Stelconplaten zijn sterk af te raden waar fietsers rijden. Niet alleen zijn de randen
glad, ook verzakken ze meestal waardoor hoogteverschillen ontstaan. Kruisingen met tramrails zijn zoveel mogelijk te vermijden. Kan dat niet, dan zoveel mogelijk haaks laten kruisen.
Uit balans door hobbels en kuilen: fietsers raken uit koers en/of uit balans door hobbels en
kuilen in de verharding. Dit probleem is te voorkomen door gesloten verharding toe te passen. En aantasting door boomwortels is te verminderen door wegdek en beplanting op elkaar
af te stemmen en door de keuze van het type fundering.
Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten val komen in de berm. Trottoirbanden zijn niet altijd noodzakelijk. Bij (te) smalle fietspaden kan men ze beter weglaten. In sommige situaties zijn lage, schuine banden een alternatief. Op locaties met een verhoogd risico
kan men trottoirbanden beter laten opvallen door een rij witte klinkers of gebruik van verschillende verhardingssoorten aan weerszijden.
Vooral buiten de bebouwde kom spelen bermongevallen een rol. Daarom zijn kantstrepen
noodzakelijk op utilitaire fietspaden. Het is ook belangrijk om bermen goed te laten aansluiten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de bermen te vermijden. Dat
biedt fietsers die uit de koers raken de mogelijkheid te corrigeren.
Botsingen met paaltjes of wegversmallingen. Paaltjes en wegversmallingen leiden vaak tot
enkelvoudige fietsongevallen, vooral bij oudere fietsers. Veel van deze botsingen zijn te voorkomen door paaltjes alleen toe te passen waar ze strikt noodzakelijk zijn. Voor het remmen
van het gemotoriseerde verkeer kunnen oplossingen zonder obstakels gekozen worden, bijvoorbeeld een drempel in plaats van een wegversmalling. Uitneembare of eventueel flexibele
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paaltjes zijn te prefereren boven neerklapbare paaltjes. Verder is de voorspelbaarheid en
waarneembaarheid van belang. Behalve de uitvoering is toepassing van een inleidende ribbelmarkering noodzaak.
De kans op fiets-fietsongevallen wordt verkleind als fietsers voldoende ruimte hebben om elkaar
te passeren en in te halen. Daarom is het belangrijk dat de breedte van fietspaden is afgestemd
op het gebruik. Voor eenrichtingsfietspaden geldt een aanbeveling van 2,00 meter als minimum
en 4,00 meter bij zeer hoge fietsintensiteiten. Voor tweerichtingsfietspaden is 2,50 meter het minimum en bij hogere fietsintensiteiten 3,50 à 4,00 meter.
Plan van Aanpak voor Decentrale Overheden
Bovenstaande maatregelen kunnen bijdragen aan fietsveiligheid. Dit vraagt om een samenhangende aanpak die nu vaak ontbreekt, omdat bestuurders en beleidsmakers bij decentrale overheden vaak onbekend zijn met enkelvoudige fietsongevallen. Dat komt onder andere doordat deze
ongevallen niet worden geregistreerd door de politie. Voor een effectieve aanpak is een eenmalige
actie niet toereikend. Er zijn verschillende disciplines nodig zoals verkeer, stedenbouw, civiele
techniek, onderhoud en beheer. Daarnaast is een goede samenhang tussen de onderdelen van
de aanpak van belang. Daarom heeft het Fietsberaad de ambitie om in 2011 samen met een aantal gemeenten bouwstenen verder uit te werken in de praktijk.
De volgende bouwstenen kunnen onderdeel uitmaken van een Plan van Aanpak:
•
•
•
•
•
•
•

Maak het probleem tastbaar voor de beslissers en beleidsmakers.
Optimaliseer de aanpak van het onderhoud en het beheer.
Start de discussie met ontwerpers.
Verbeter de meldpunten voor gevaarlijke situaties.
Verzamel gegevens over eenzijdige ongevallen.
Onderneem gerichte acties om specifieke problemen aan te pakken.
Evalueer de maatregelen en communiceer de resultaten.

Samenvatting: Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen (publicatie 19b)
Nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen zijn het
ontvlechten van de stromen fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en
op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom. Vanwege de ernstige afloop is er speciale
aandacht voor de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen.
Ontvlechten
Minder ontmoetingen tussen fietsers en andere verkeersdeelnemers verkleinen de kans op een
ongeval. Door enerzijds het autoverkeer te bundelen op een grofmazig hoofdwegennet en anderzijds grote verblijfsgebieden te realiseren, reduceert men die ontmoetingskans. Daarnaast zorgt
een fijnmazig fietsnetwerk voor reistijden die concurreren met de auto. Verder kunnen door de
aanpak van ontbrekende schakels nieuwe logische en ontvlochten routes ontstaan. Als die minder
langs drukke autowegen lopen, worden fietsers minder blootgesteld aan uitstoot en geluidhinder.
De aantrekkingskracht en veiligheid van fietsroutes in verblijfsgebieden kunnen worden vergroot
door een comfortabele verharding en het voorkomen van hinder van rijdende en stilstaande auto’s.
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Daarbij worden steeds vaker fietsstraten toegepast. Om wachttijden bij het kruisen van verkeersaders te voorkomen zijn brede middengeleiders een oplossing. Afhankelijk van de intensiteiten en
beschikbare ruimte zijn ongelijkvloerse oplossingen, rotondes en verkeerslichten een optie om te
ontvlechten.
Ongevallen met fietsers die op en langs een voorrangsweg fietsen
Uit veiligheidsoverwegingen gaat de voorkeur uit naar vrijliggende fietspaden op 2,00 tot 5,00 meter van de rijbaan. Aanbevolen wordt verder om in zijstraten een drempel of uitritconstructie toe te
passen, aangezien dit leidt tot een lager risico voor fietsers.
Tweerichtingsfietspaden zijn onveiliger dan eenrichtingspaden. Dit vraagt om grote terughoudendheid bij de toepassing van dit soort paden. Kiest men voor een tweerichtingspad, dan is het van
belang om de oversteekvoorzieningen bij zijwegen zo veilig mogelijk in te richten, onder meer met
snelheidsremmers, het wegnemen van zichtbelemmeringen en toepassing van de juiste bebording
en markering.
Fietsers die een voorrangsweg oversteken
Concentratie van autoverkeer op een beperkt aantal verkeersaders is gunstig voor de veiligheid
van overstekende fietsers. Ook concentratie van overstekende fietsers is gunstig. Dit geeft tevens
de mogelijkheid gerichte maatregelen te nemen met een hoge kosteneffectiviteit. De aanleg van
snelheidsremmende voorzieningen op of voor een kruising werkt voor de veiligheid van overstekende fietsers positief. Op wegen met meer dan twee rijstroken zijn middengeleiders essentieel
voor de veiligheid van overstekende fietsers.
Dodehoekongevallen
Een groep ongevallen die in omvang relatief beperkt is, maar waarvan de afloop zeer ernstig is
zijn dodehoekongevallen met fietsers. Daarbij vallen jaarlijks ongeveer 15 doden en belanden 20
tot 25 fietsers in het ziekenhuis.
Op kruispunten met verkeerslichten gebeuren relatief veel dodehoekongevallen. Van maatregelen
op dit type kruispunt is dan ook relatief veel effect te verwachten. Daarbij kan men denken aan het
conflictvrij regelen van auto- en fietsstromen.
Of aan een voorstart en een terugliggende stopstreep ten gunste van de fietsers. Verder is een
ruime afstand (5,0 meter) tussen rijbaan en fietspad gunstig. Ook kan men een rechtsafverbod
voor vrachtauto’s overwegen. Andere maatregelen zijn het weren van vrachtauto’s in bepaalde
uren (bijvoorbeeld op schoolroutes) of op bepaalde wegen (door het instellen van zogenaamde
kwaliteitsnetwerken voor het goederenvervoer).
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1

Onzichtbaar en onderschat probleem

1.1

Topje van de ijsberg
Wegbeheerders en beleidsmakers volgen de ontwikkeling van de verkeersveiligheid doorgaans
aan de hand van door de politie geregistreerde ongevallengegevens en klachten over verkeerssituaties. Ongevallen die niet in deze statistieken voorkomen, zijn bij beleidsmakers en
wegontwerpers vaak niet bekend en spelen daardoor in het verkeersveiligheidsbeleid geen rol.
Daarmee wordt een zeer aanzienlijke groep ongevallen over het hoofd gezien: de enkelvoudige
fietsongevallen. Dat zijn ongevallen met fietsers waarbij geen andere verkeersdeelnemer is betrokken.
Dergelijke ongevallen worden vaak niet geregistreerd. Bekend is dat van iedere honderd enkelvoudige fietsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname er maar zes in de ongevallenstatistieken terecht  komen [1]. Anders gezegd: er gebeuren 17x meer enkelvoudige ongevallen dan de
registratie suggereert. Bij andere typen ongevallen met ziekenhuisopnamen ligt de registratiegraad aanzienlijk hoger. Ten aanzien van enkelvoudige ongevallen is dus alleen het topje van de
ijsberg zichtbaar.
De ziekenhuisregistratie geeft een veel beter beeld van de enkelvoudige fietsongevallen. Volgens deze registratie is 60 procent van de 9.000 ernstig verkeersgewonden1 het slachtoffer van
een enkelvoudig fietsongeval (zie tabel 1.1).
Daarnaast zijn er nog vele ‘lichtere’ letsels. Volgens Stichting Consument en Veiligheid worden
er jaarlijks 67.000 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp (SEH). Daarvan gaat het bij
46.000 (!) fietsers om een enkelvoudig fietsongeval. Enkelvoudige fietsongevallen met dodelijke
afloop vinden gelukkig weinig plaats; de meeste dodelijke fietsslachtoffers zijn te betreuren bij
aanrijdingen tussen fietsers en motorvoertuigen.

1Dit zijn ziekenhuisgewonden volgens de nieuwe definitie die in 2009 is ingevoerd. Vanaf 2009 publiceert het Ministerie

van Infrastructuur en Milieu cijfers over ernstig verkeersgewonden in plaats van ziekenhuisgewonden. Ernstig verkeersgewonden zijn ziekenhuisgewonden met een letselernst van tenminste 2 op een internationale schaal voor letselernst,
de Maximum AbbreviatedInjury Score (MAIS) (zie http://www.swov.nl/rapport/R-2010-15.pdf). In de rest van dit rapport
wordt steeds uitgegaan van ziekenhuisgewonden volgens de oude definitie, omdat de nieuwe cijfers nog niet op detailniveau beschikbaar zijn
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Tabel 1.1. Ernstig gewonden onder fietsers naar type ongeval, op basis van ziekenhuisregistraties
([2] en IenM/DHD).
Ernstig
verkeersgewonden
2.150
1.800

%
24%
20%

350

4%

Ongevallen zonder betrokkenheid gemotoriseerde
vervoerwijze:

6.850

76%

- waarvan enkelvoudige fietsongeval

5.400

60%

- waarvan botsing met een andere fietser

1.150

13 %

Ongevallen met betrokkenheid gemotoriseerde vervoerwijze:
- waarvan botsing met (bestel)auto, vrachtwagen, of motor
- waarvan botsing met brom- of snorfiets

- waarvan botsing met een voetganger

200
Totaal

2%

9.000

100%

Afbeelding 1.1 illustreert dat het aantal ernstig gewonde fietsers bij ongevallen zonder betrokkenheid van motorvoertuigen stijgt. Dit betreft vooral enkelvoudige ongevallen en botsingen
tussen fietsers onderling. Het eerstgenoemde type ongeval komt uitgebreid aan bod in deze publicatie, het laatst genoemde type in beperkte mate. Ongevallen tussen fietsers en voetgangers
komen niet aan bod in deze publicatie.

Fietsslachtoffers bij ongevallen
zonder gemotoriseerde
vervoerwijze (vooral
enkelvoudig en fiets-fiets)

9.000
8.000

Fietsslachtoffers bij
ongevallen met betrokkenheid
gemotoriseerde vervoerwijze

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Afbeelding 1.1. Aantal ernstig gewonden onder fietsers (bron: IeM/DHD).
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1.2

Enkelvoudige fietsongevallen
Kenmerken
De kenmerken van enkelvoudige fietsongevallen verschillen niet veel van veel andere fietsongevallen.
Per fietskilometer lopen kinderen en ouderen een verhoogd risico [3a]. Voor beide groepen geldt
dat ze per gereden fietskilometer vaker op de SEH behandeld worden, waarbij kinderen niet en
ouderen wel een sterk verhoogd risico lopen om opgenomen te worden. Het aantal behandelingen in het ziekenhuis is relatief hoog in de weekendnachten. Slachtoffers van fietsongevallen in
weekendnachten hadden vaker alcohol gebruikt voorafgaand aan het ongeval.
Oorzaken bij fietsers
Over de directe oorzaken is niet veel bekend, maar die variëren waarschijnlijk per leeftijdsgroep.
Bij de jongeren tot 12 jaar spelen vermoedelijk vaardigheden bij het fietsen een rol. Bij de leeftijdsgroepen tot 19 jaar fietst men vaker samen tijdens het ongeval, waarbij vermoedelijk afleiding, onoplettendheid en ook bravouregedrag een rol spelen. Bij de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar
spelen waarschijnlijk fysieke beperkingen een grotere rol. Veel ongevallen bij senioren gebeuren
tijdens het op- of afstappen. Ook lijken ouderen eerder te worden afgeleid door of te schrikken
van andere verkeersdeelnemers. Enkelvoudige ongevallen hebben bij senioren vaker ernstigere
gevolgen dan bij andere leeftijdsgroepen, vanwege een grotere lichamelijke kwetsbaarheid. Een
kwart van de senioren wordt na een ongeval in het ziekenhuis opgenomen.
Invloed infrastructuur
Uit onderzoek van Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de Stichting Consument en Veiligheid blijkt dat circa de helft van de enkelvoudige fietsongevallen mede wordt
veroorzaakt door één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren [3]. Het volgende hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten van dit type fietsongevallen en de aangrijpingspunten
om ze te voorkomen. Afbeelding 1.2 geeft een overzicht van de belangrijkste infrastructuurgerelateerde ongevallentypen die worden beschreven.

Botsingen
tegen paaltjes
en bij
wegversmallingen
12%

Botsingen tegen
portieren en
geparkeerde
voertuigen
7%

Ongevallen door
werkzaamheden
op of langs de weg
7%

Hobbels, kuilen en
voorwerpen
op de weg
10%
Glad wegdek
en langsgleuven
29%

Bermongevallen
12%

Botsingen tegen
troittoirbanden
23%
Afbeelding 1.2. Overzicht van typen enkelvoudige fietsongevallen gerelateerd aan infrastructuur [3]
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Voor wegbeheerders is overigens niet alleen het veiligheidsbelang een reden om aan de slag te
gaan met deze problematiek. Voor hen speelt ook het risico van aansprakelijkheid. Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt voor wegbeheerders ‘risicoaansprakelijkheid’, wat betekent dat een slachtoffer
bij een aansprakelijkheidsstelling alleen hoeft aan te tonen dat een situatie gevaarlijk was en dat de
schade daar een direct gevolg van was. Er hoeft dus geen nalatigheid of schuld van de wegbeheerder aangetoond te worden. Daarnaast bevordert een veilige infrastructuur het fietsgebruik.

1.3

Fiets-fietsongevallen
Ongevallen die ook maar beperkt in de politieregistratie voorkomen en in die zin vergelijkbaar
zijn met enkelvoudige fietsongevallen, zijn fiets-fietsongevallen [4]. Dit zijn ongevallen waarbij
twee (of meer) fietsers met elkaar in botsing komen. Hierdoor belanden jaarlijks ongeveer 1.000
fietsers in het ziekenhuis. Ook kenmerken en letselernst bij fiets-fietsongevallen vertonen veel
overeenkomsten met enkelvoudige fietsongevallen, vandaar dat we ook aan dit type ongeval
aandacht besteden.
Bij ongeveer driekwart van de fiets-fietsongevallen fietst men in dezelfde richting. Men komt met
elkaar in botsing door elkaar te raken (voorwiel tegen achterwiel), omdat de sturen in elkaar haken, door een botsing in de flank, door inrijden op de voorligger of door het elkaar raken tijdens
het passeren. De overige kwart betreft kruisende en elkaar tegemoet fietsende fietsers. Het ten
val komen door elkaar te raken, gebeurt vaker in groepen en met racefietsers. Ook in elkaar hakende sturen zien we vaak in groepen.
Bij de fiets-fietsongevallen speelt waarschijnlijk de infrastructuur ook een rol. Een fietser wijkt uit
voor bijvoorbeeld een kuil waardoor een tegemoetkomende fietser wordt geraakt. Of men passeert op een te smal fietspad een andere fietser, met als gevolg het in elkaar haken van sturen.
Fiets-fietsongevallen met fietsers uit de tegengestelde richting gebeuren nagenoeg alleen op
fietspaden en dan vooral op tweerichtingspaden. Doordat één partij verkeerd een bocht inrijdt,
uitwijkt vanwege een kuil of tak, een paaltje aan de verkeerde kant passeert e.d. komt men in
botsing met een fietser uit de tegenovergestelde richting.

1.4

Doel en leeswijzer van deze publicatie
Een aanzienlijk deel van de enkelvoudige fietsongevallen is het directe of indirecte gevolg van
(onvolkomenheden aan) de infrastructuur. Dit impliceert dat wegbeheerders aan het voorkomen
van deze ongevallen iets kunnen doen. Dat geldt ook voor fiets-fietsongevallen. En dat kan zonder grote investeringen en bijzondere maatregelen! Men kan er bij wijze van spreken morgen
mee beginnen, waarbij wel voortdurend aandacht nodig is om eenzijdige fietsongevallen structureel te voorkomen.
Deze publicatie concentreert zich op enkelvoudige fietsongevallen waarbij de infrastructuur
mede een rol speelt bij het ontstaan, met zijdelings ook aandacht voor fiets-fietsongevallen. In
Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op oorzaken en worden aanbevelingen gedaan hoe de verschillende type ongevallen zijn te voorkomen. In hoofdstuk 3 wordt aangeven op welke wijze wegbeheerders kunnen beginnen om de enkelvoudige ongevallen (planmatig) aan te pakken.
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Oorzaken en oplossingen
Een groot deel van de enkelvoudige fietsongevallen ontstaat door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden. Door een inhaal- of uitwijkbeweging, een tas tussen de spaken, omkijken,
een bewegelijk persoon op de bagagedrager, een hond die voor de fiets springt of anderszins,
valt men of raakt men uit koers en raakt men daardoor een object. Aan dit soort oorzaken is niet
veel te doen. Maar in ongeveer de helft van de gevallen speelt de infrastructuur wel een rol, als
hoofd- of nevenoorzaak. Dit biedt mogelijkheden voor wegbeheerders om de risico’s op enkelvoudige fietsongevallen te beperken.
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen. We onderscheiden volgende oorzaken, die ook in deze volgorde aan de orde komen in de volgende paragrafen:
 Sneeuw, ijs en ijzel (2.1);
 Losliggende componenten op het wegdek (2.2);
 Oneffenheden (2.3);
 Gladde materialen (2.4);






Trottoirbanden (2.5);
Bermongevallen (2.6);
Paaltjes (2.7);
Varkensruggen, versmallingen e.d. (2.8);
Botsingen met andere fietsers (2.9).

Bij alle oorzaken worden maatregelen beschreven die wegbeheerders ter beschikking staan.
De maatregelen worden naar oorzaak of ongevalstype waar mogelijk in drie groepen ingedeeld.
Elke groep grijpt op een andere wijze in op het ontstaan en voorkomen van de ongevallen.
1.	 Wegnemen van de directe oorzaak. Dit is de fundamentele oplossing die daarmee per definitie de voorkeur geniet.
2.	 Verbeteren van de voorspelbaarheid of waarneembaarheid van het gevaar zodat fietsers eerder en beter kunnen reageren op gevaarlijke situaties.
3.	 Verminderen van de taakbelasting van fietsers. Fietsers moeten in het verkeer verschillende
taken min of meer tegelijkertijd uitvoeren: evenwicht bewaren, koers houden en letten op andere verkeersdeelnemers. In het bijzonder van jongere en oudere fietsers vraagt dat veel. Als
de taakbelasting verminderd wordt (door complexe verkeerssituaties te vereenvoudigen of
door fietsers voldoende ruimte te geven), kan dat helpen ongevallen te voorkomen.
Een deel van de maatregelen heeft zich in de praktijk al bewezen. Andere maatregelen zijn
nieuw of hebben zich nog niet bewezen. Daarnaast zullen er maatregelen zijn, die wegbeheerders nu al toepassen maar die in deze publicatie ontbreken. Het Fietsberaad ontvangt graag
aanvullingen en suggesties. Zo wil het Fietsberaad meer handen en voeten geven aan de aanpak van enkelvoudige en fiets-fietsongevallen.
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2.1

Sneeuw, ijs en ijzel
Sneeuw, ijs en ijzel leiden tot gladheid. Vooral bij stuurbewegingen en in bochten kan dat bij fietsers
leiden tot valpartijen. Wintergladheid blijkt fietsers vooral parten te spelen tijdens de ochtendspits bij
verplaatsingen van en naar het werk en school. Bij de meeste ongevallen die in het onderzoek van
Ministerie van Infrastructuur en Milieu waren betrokken, bleek er niet gestrooid of geruimd te zijn [3].
De mate waarin sneeuw en ijs problemen geven, verschilt sterk van
Fietsers onderuit op spekgladde
jaar tot jaar. Bovendien gaat het
fietspaden
meestal om een beperkt aantal dadonderdag 20 januari
gen in het jaar. Maar als het winterDEVENTER - Vele fietsers zijn vanmorgen onderuit gegaan vanwege
de gladheid. Het fietspad langs de Holterweg en Snipperlingsdijk
weer toeslaat, gaat het vaak om grobijvoorbeeld was spekglad. Diverse fietsers gingen onderuit. Veel
fietsers waren niet bedacht op de gladheid.
te aantallen slachtoffers. Niet alleen
De lichte nachtvorst van afgelopen nacht in combinatie met de
fietsers, maar (vooral) ook voetganvochtigheid zorgde echter voor het spekgladde wegdek. Sommige
f ietsers namen het zekere voor het onzekere en gingen te voet
gers. Zo moesten er in de winter van
verder. Ook op de nieuwe f ietsbr ug over de N348 gingen f ietsers
2009-2010 acht keer meer slachtofonder uit. Een vrouw liep f linke ver wondingen aan haar hoofd op.
fers op de Spoedeisende Eerste Hulp
en in het ziekenhuis behandeld worden dan gemiddeld in de vijf voorgaande winters. Meer dan de helft van de slachtoffers had een
botbreuk opgelopen [5].
De directe medische kosten van slachtoffers die op de SEH of in een ziekenhuisbed terecht
kwamen, bedragen naar schatting 90 miljoen euro. De arbeidsverzuimkosten (van slachtoffers
tussen de 15 en 65 jaar) raamt Consument en Veiligheid op 130 miljoen euro.
Dat betekent dat de ongevallen door de gladheid 220 miljoen euro hebben gekost. Ongeveer
een vijfde (ruim 40 miljoen euro) is gerelateerd aan fietsongevallen [5].
Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaken
 Strooi voldoende en ruim sneeuw ook preventief. Bij sneeuwval is strooien niet toereikend.
Dan moet men ook borstelen, vooral op hoofdfietsroutes, in bochten en op rotondes. Het is
aan te bevelen om fietsvoorzieningen gelijk met de hoofdweg te behandelen, zodat fietsers
niet naar de hoofdrijbaan uitwijken. Ook moet men voorkomen dat de sneeuw van de hoofdrijbaan naar een fietsstrook of de toegang tot het fietspad geschoven wordt [6]. De gladheidsbestrijding op de luchthaven Schiphol kan als inspiratie dienen. Bij ernstige sneeuwval zet
men al het personeel dat maar enigszins vrijgemaakt kan worden in om sneeuw te ruimen,
van communicatiemedewerkers tot personeelsfunctionarissen. Ook het inzetten
van (particuliere) hoveniers kan helpen
(zoals in Hoofddorp waar ondernemers
een hovenier inschakelden om sneeuw
en ijs in het winkelcentrum op te ruimen
en te pekelen). Gemeenten kunnen dat
ook doen om snel en adequaat te reageren als de eigen mogelijkheden ontoereikend zijn. Juist het vaak kleinere materieel van hoveniers is prima op fietspaden
in te zetten.
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Afbeelding 2.1. Hoveniers kunnen vaak helpen bij de gladheidsbestrijding, ook met inzet van klein materieel.
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 Neem gerichte (preventieve) maatregelen op plekken met veel valpartijen (op
basis van monitoring).
 Het spreekt voor zich dat de hoofdfietsroutes prioriteit hebben bij gladheidbestrijding, maar op den duur vormt
platgereden en opgevroren sneeuw in
de woonstraten ook een groot probleem.
Er zijn nog geen praktijkvoorbeelden bekend hoe dit is aan te pakken. Wellicht is
het een idee om als gemeente materieel
beschikbaar te stellen aan bewonersorganisaties om de gladheid in woonstraten te bestrijden.
 Maak fietspaden- en stroken goed toegankelijk voor gladheidbestrijdingsvoertuigen. Dit betekent voldoende breedte
en beperken van obstakels en richels.
 Houd bij de verharding- en materiaalkeuze rekening met kans op opvriezen
(vooral gebakken klinkers, bruggetjes).
 Pas ruime boogstralen toe, zodat fietsers geen onnodig scherpe bochten
hoeven te maken.

Afbeelding 2.2. Woonstraten worden vaak niet sneeuwvrij
gemaakt, waardoor fietsen vrijwel onmogelijk wordt.

Afbeelding 2.3. Strooien is lang niet altijd toereikend. Bij
sneeuwval moet men de hoofdfietsroutes ook borstelen.

Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Waarschuw tijdig voor gladheid in de media.
 Bestrijd de gladheid op gehele routes op hetzelfde niveau.
 Informeer fietsers op welke routes de gladheid bestreden wordt (bijvoorbeeld via internet,
eventueel gekoppeld aan een routeplanner).
 Waarschuw met borden als gladheid niet bestreden wordt, bijvoorbeeld in een natuurgebied.
 Plaats waarschuwingsborden op locaties met veel valpartijen. Dit is een tijdelijke maatregel in
afwachting van een structurele oplossing.
 Pas zoveel mogelijk dezelfde soort verharding op één route toe [6, 7,8].
Tips voor literatuur en voorbeelden
 Opleidingseisen Specifieke deskundigheid winterdienst, CROW Publicatie 283, Ede, CROW,
2009.
 Gladheid voorspellen, voorkomen, bestrijden, CROW Publicatie 270, Ede, CROW, 2008.
 Leidraad gladheidbestrijdingsplan, CROW Publicatie 236, Ede, CROW, 2006.
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2.2

Losliggende componenten op het wegdek
Veel valongevallen door gladheid hebben niets te maken met sneeuw of ijs, maar zijn het gevolg
van gladde of losse componenten op het wegdek: zand, kiezels, grind, natte bladeren en dergelijke. Vooral in bochten is dat voor fietser verraderlijk. Buiten de bebouwde kom speelt vooral
dat er zand en modder vanuit
een berm de weg op wordt gereden. Binnen de bebouwde kom
bestaat dit risico vooral bij werkzaamheden. Door grind, modder
en (veeg)zand glijden fietsers uit
en komen ze ten val. Gladheid
door bladeren komt overal voor
waar bomen staan. Opmerkelijk
is dat het vallen als gevolg van
zand, grind en dergelijke, vaker
op fietspaden dan in andere wegsituaties voorkomt. Mogelijk is er
minder aandacht voor het beheer
en onderhoud van fietspaden dan
van andere wegen.

Afbeelding 2.4. Bladeren op de fietsstrook leiden bij regen en nattigheid tot
een grote kans op uitglijden. In de situatie op de foto bestaat daarnaast de
kans dat fietsers meer midden op de rijbaan gaan fietsen.

Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak
 In het najaar systematisch vegen en opzuigen van bladeren, in het bijzonder op hoofdfietsroutes.
 Ook buiten de herfst met regelmaat vegen. Speciale aandacht vragen hoofdfietsroutes en
vrijliggende fietspaden.
 Extra vegen bij werkzaamheden op of langs de weg.
 Verharden van de berm of maatregelen om te voorkomen dat zand en grind uit de kapotgereden berm op het wegdek komt.
 Wees bij asfalteringswerkzaamheden terughoudend met de toepassing van split. Want om
redenen van stroefheid is het gebruik van split op fietspaden meestal overbodig en op wegen
met gemengd verkeer en lage snelheden kan men het gebruik van split vaak vermijden. Als
wel split wordt toegepast, wals het in het asfalt en veeg de restanten weg [9].
Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Waarschuwingsborden op plekken waar veel zand en grind verwacht kan worden, bijvoorbeeld bij werkzaamheden of slechte bermen.
Tips voor literatuur en voorbeelden
 Groenendijk, J. (KOAC•NPC), Groot, R. de, Knol, J. de (CROW), Split op fietsverhardingen
meestal overbodig, Fietsverkeer 16, Fietsberaad, mei 2007. (Zie ook: www.fietsberaad.nl/
fietsverkeer > Fietsverkeer 16)

24

Fietsberaadpublicatie 19a

2.3

Oneffenheden (kuilen, hobbels, sleuven, boomwortels)
Het gaat bij deze ongevallen om incidentele
en meestal voor een fietser ook onverwachte oneffenheden zoals kuilen, hobbels,
losliggende takken en stenen. Bij een grotere oneffenheid kan een fietser direct ten
val komen of uit balans raken. Constante
oneffenheid, zoals een klinkerverharding,
leidt tot discomfort maar nauwelijks tot ongevallen.
Door het incidentele karakter komt deze
oorzaak voor in zowel rechtstanden als
bochten. Racefietsers blijken iets oververtegenwoordigd bij dit soort ongevallen, waarschijnlijk door de hogere snelheid waardoor
men minder tijd heeft om te reageren op

Afbeelding 2.5. Losliggende en verzakte tegels, een bron van
ergernis en onveiligheid voor fietsers. Door dit soort onvlakheden kunnen fietsers makkelijk uit balans raken en ten val
komen.

oneffenheden. Ook heeft dit soort fietsers
smalle banden, die bijdragen aan een mindere stabiliteit.
Voorkomen of wegnemen van de directe
oorzaak
 Zeker op hoofdfietsroutes gaat de
voorkeur sterk uit naar een gesloten
verharding (asfalt, beton). Een gesloten
verharding is minder onderhoudsgevoelig dan klinkers en tegels en beperkt het Afbeelding 2.6. Schade door opdrukkende boomwortels.
ontstaan van gaten en hobbels.
 Als er bomen langs het fietspad staan moet men extra aandacht besteden aan de ‘opbouw’
van de fundering om te voorkomen dat de wortels het wegdek aantasten.
Tabel 2.1. Een goed asfaltfietspad langs bomen is als volgt opgebouwd.

Verharding

Dikte
2-3 cm

ca. 2 mm

Samenstelling
Opmerkingen
3 cm dicht asfaltbeton 0/8 of
2-2,5 cm steenmastiek-asfalt 0/5
grindasfaltbeton of
steenslagasfaltbeton 0/16
menggranulaat 11/31,5
ondergrensdikte is gunstig voor bomen,
bovengrens is goed voor draagkracht
fietspad*
geogrid**
zorgt voor betere drukverdeling

40-60 cm

bomenzand, weinig verdicht

6 cm
Fundering

15-35 cm

tot ca. 1 m onder maaiveld, maar maximaal
tot 10 cm boven hoogste grondwaterstand

* Bij een slechte ondergrond is een dikker zandbed en/of dikkere fundering noodzakelijk.
Dikte mede afhankelijk van grondwaterstand. Tussen mengresultaat en grondwater moet voldoende
ruimte zijn voor de wortels.
** Geogrid (een kunststof wapeningsnet) toepassen bij een slechte ondergrond of een dun zandbed.
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De problemen doen zich vooral voor bij een combinatie van asfalt en bepaalde soorten bomen (robinia, plataan, esdoorn en kastanje). Als er voldoende ‘lucht’ in de fundering zit, hebben de wortels minder de neiging om de onderkant van het asfalt op te zoeken. Beton is in
het algemeen beter bestand tegen wortelgroei dan andere verhardingssoorten [10]. Kies bij
fietspaden voor een steviger fundering dan strikt noodzakelijk is voor fietsverkeer. Zo is te
voorkomen dat (illegaal) medegebruik door motorvoertuigen of door onderhoudsvoertuigen
schade aanricht.
 Een degelijk en planmatig onderhoudsprogramma voor fietsroutes kan een deel van de problemen voorkomen. Hoofdfietsroutes hebben daarbij prioriteit.
 Snel verhelpen van meldingen. Ook hier hebben hoofdfietsroutes prioriteit.
Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Plaats waarschuwingsborden/-elementen bij grote gaten en hobbels als herstel niet direct
mogelijk is. Dit geldt vooral in situaties waar het wegdek verder in goede staat verkeert.
Waarschuwingsborden zijn altijd een tijdelijke oplossing.
Tips voor literatuur en voorbeelden
 Asfalt als fietspadverharding: gewenst en mogelijk, Fietsberaad Publicatie 10, Utrecht, Fietsberaad, 2006. (Zie ook: www.fietsberaad.nl/kennisbank > Publicaties Fietsberaad)
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2.4

Gladde materialen en overgangen
Diverse materialen kunnen glad zijn, zeker in combinatie met regen. Voorbeelden zijn ijzeren
rijplaten en stelconplaten die worden gebruikt bij wegwerkzaamheden, putdeksels, metalen punaises, markeringen (in het bijzonder thermoplast), houten fietsbruggen zonder slijtlaag, kinderkopjes (mede door de grote oneffenheid van deze verharding) en andere sierbestrating. Ook hier
geldt dat de toepassing van dit soort materialen in bochten sterk risicoverhogend is.

Afbeelding 2.7. Stelconplaten met gladde ijzeren randjes zorgen vaak voor
gevaarlijke situaties.

Een specifiek probleem voor fietsers in de grote steden vormt gladheid van tramrails. Uit onderzoek in Brussel bleek uitglijden over tramrails de belangrijkste oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen [11]. Daarbij ging het niet alleen om het met het voorwiel in de gleuf glijden, maar ook
om het uitglijden als gevolg van gladde rails. Ongevallen bij tramrails gebeuren niet alleen bij
het kruisen van rails maar ook bij uitwijk- en inhaalmanoeuvres als fietsers parallel aan de rails
rijden.
Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak
 Geen putdeksels, (thermoplast-)markeringen (zoals zebra’s) en overgangen in bochten.
 Pas alleen rijplaten toe voor zeer tijdelijke situaties. En pas nooit stelconplaten toe als er ook
fietsers gebruik van kunnen maken. Stelconplaten gaan vrijwel zeker verzakken waardoor
hoogteverschillen ontstaan, de ijzeren randjes zijn glad en de tijdelijke situatie duurt vaak langer dan verwacht.
 Een trambaan is bij voorkeur fysiek afgeschermd voor het fietsverkeer. Waar dat niet mogelijk is, is bij voorkeur een visuele scheiding aanwezig, bijvoorbeeld door de toepassing van
andere bestratingmaterialen of een duidelijke markering. Fietsoversteken en -routes die een
trambaan kruisen, liggen bij voorkeur haaks op de rails; als minimale kruisingshoek geldt 60
graden. Dit geeft vooral bij een nat wegdek minder risico dan een hoek van 45 graden, zoals
in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer wordt gesteld.
 Kies zeker op wegen of paden met veel fietsers altijd stroeve verhardingssoorten (asfalt, beton). Wees terughoudend met natuurstenen.
Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Plaats altijd waarschuwingsborden bij tijdelijke overgangen en tijdelijke situaties waar gladheid kan ontstaan.
Fietsberaadpublicatie 19a

27

2.5

Botsingen met trottoirbanden
Door verschillende oorzaken (zoals inhalen,
uitwijken, achterom kijken, uit balans, tas
aan stuur en dergelijke) kan een fietser een
trottoirband raken. Als hierdoor een flinke
instabiliteit ontstaat valt men. Dit is na ‘vallen door gladheid’ de belangrijkste oorzaak
bij enkelvoudige fietsongevallen.
‘Met de trapper de trottoirband raken’ speelt
slechts een beperkte rol bij het ontstaan van
dit type ongeval. Het probleem van botsingen met trottoirbanden doet zich niet alleen
voor bij traditionele (hogere) banden, maar
in iets mindere mate ook bij lagere trottoirbanden. Ongevallen met trottoirbanden
vinden relatief vaker plaats op wegen met
fiets- en suggestiestroken.
Doordat auto’s vaak op korte afstand passeren kunnen fietsers schrikken. De fietser
wijkt uit, raakt een trottoirband en komt ten
val. Onvoldoende breedte in het dwarsprofiel kan daarbij een rol spelen.

Afbeelding 2.8. Bij de traditionele weginrichting heeft de rijbaan
een andere verharding dan het trottoir, waardoor het hoogteverschil goed opvalt.

Afbeelding 2.9. Trottoirbanden naast een smalle fietsstrook
geven een verhoogde kans op enkelvoudige ongevallen.

Ook de zichtbaarheid van het wegverloop
speelt soms een rol bij botsingen tegen trottoirbanden. Het gaat daarbij om het gebrek
aan contrast tussen de verharding en de
trottoirband. Zeker als dezelfde materialen
en kleuren zijn gebruikt voor een fietspad,
een trottoirband en een naastgelegen trottoir kunnen problemen ontstaan. De rol van
de zichtbaarheid van het wegverloop is verder beschreven in paragraaf 2.6.

Afbeelding 2.10. Een lijngoot markeert de scheiding tussen
rijbaan en trottoir. Een goede oplossing voor situaties zonder
hoogteverschil.

De trottoirband speelt niet alleen een rol bij
het ontstaan van ongevallen, maar ook bij
de ernst van de afloop: bij ongeveer een
tiende van de botsingen met trottoirbanden
werd het letsel veroorzaakt doordat de fietser met zijn of haar hoofd op de trottoirband
terechtkwam.

Afbeelding 2.11. Aan de linkerzijde van het fietspad is meestal
geen hoogteverschil nodig. Minder kans op ongevallen en het
biedt uitwijkmogelijkheden voor inhalende fietsers.
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Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak
 Vaak zijn er goede redenen om trottoirbanden toe te passen. Banden spelen
een rol bij de afvoer van regenwater, ze
beperken het misbruik van fietspaden
en trottoirs door automobilisten, ze voorkomen dat fietsers op de stoep fietsen
en voor voetgangers markeren ze de
begrenzing van het voetgangersdomein,
enzovoort. In een aantal gevallen is het
echter beter om geen trottoirbanden toe Afbeelding 2.12. Voorbeeld van een situatie waar hoogteverschillen niet consequent zijn toegepast. Een fietser is hier
te passen. Bijvoorbeeld aan de linkerinderdaad tegen een stoeprand aangereden. En ook aan de
noodzaak van de paaltjes kan getwijfeld worden.
zijde van fietspaden of tussen fietspad
en voetpad als er onvoldoende breedte
voor beiden is.
 Lage, schuine banden beperken een
aantal risico’s: fietsers verliezen minder
snel hun evenwicht, de trapper raakt
minder snel de trottoirband en de kans
op verwondingen aan het hoofd is minder groot. Een nadeel is dat lage banden
minder opvallen, onder andere doordat
de schaduwwerking ontbreekt. Daarom
worden schuine banden alleen geadviseerd als er verschillende verhardingssoorten of een kleurverschil aan weerszijden van de band aanwezig is.

Afbeelding 2.13. Een rij afwijkende straatstenen in lengterichting
markeert de scheiding tussen fietspad en trottoir. Een goede
oplossing voor situaties zonder hoogteverschil.

Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Op locaties met een verhoogd risico
(scherpe bochten, smalle fietsstroken)
kan men langs de trottoirband een
(strekse) rij witte klinkers plaatsen of
kantmarkering toepassen.
 Het is aan te bevelen om aan weerszijden van de trottoirband verschillende
verhardingssoorten toe te passen. Bij
de traditionele weginrichting heeft de
rijbaan een andere verharding (asfalt of
klinkers) dan het trottoir (grijze tegels).
Afbeelding 2.14. Een verraderlijk klein hoogteverschil tussen
Hierdoor valt de trottoirband goed op. In rechterkant fietspad en trottoir. Door het ontbreken van een
trottoirband past een hoogteverschil ook minder in het versteeds meer situaties wordt hier echter
wachtingspatroon. Als noodoplossing heeft men kantmarkering
aangebracht. Aan de linker kant van het fietspad dezelfde mateuit stedenbouwkundige overwegingen
rialen, maar hier geen hoogteverschil.
van afgeweken. Zowel de rijbaan als het
voetpad worden bijvoorbeeld uitgevoerd
in (gebakken) klinkers. Hierdoor valt de
trottoirband minder goed op.
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 Wees consequent in het toepassen van hoogteverschillen. Dit sluit aan bij het vorige punt.
In steeds meer situaties past men ‘verzonken’ trottoirbanden toe zonder dat sprake is van
hoogteverschillen. In sommige straten is er de ene keer wel een hoogteverschil en de andere
keer niet. Hierdoor is het voor de gebruikers onduidelijk of zij een hoogteverschil mogen verwachten. Het meest consequent is om alleen banden toe te passen bij hoogteverschillen. In
situaties zonder hoogteverschil kan men kiezen voor een visuele scheiding met behulp van
afwijkende klinkers. Om verwarring in dit opzicht te voorkomen gaat in situaties met veel uitritten de voorkeur uit naar uitritblokken in plaats van verlaagde trottoirbanden.
Verlagen van de taakbelasting
 Maak fiets- en suggestiestroken voldoende breed. Bij voorkeur 2,00 meter (minimaal 1,50
meter). In gevallen waar die breedte niet beschikbaar is en/of waar een (gescheiden) fietsvoorziening gewenst is en niet veel voetgangers lopen, kan een combipad uitkomst bieden.
Hierbij ligt de fietsstrook of -pad op hetzelfde niveau als het trottoir. Fietsers kunnen in dat
geval niet tegen een trottoirband botsen of daar met hun hoofd op vallen.
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2.6

Bermongevallen
Bermongevallen zijn ongevallen waarbij de
fietser van een rijbaan of fietspad af raakt
en in de berm terecht komt. Meer dan driekwart van deze ongevallen gebeurt buiten
de bebouwde kom. Bermongevallen van
fietsers hebben de volgende karakteristieken:
 Bij een derde van de bermongevallen
kwam de fietser pas ten val bij het terug proberen te sturen vanuit de berm
het fietspad of de rijbaan op. Door een
hoogteverschil tussen de berm en de
verharding van het fietspad komen fietsers bij het terugsturen ten val.
 Bij een derde van de bermongevallen
komt de fietser ten val door de berm zelf, Afbeelding 2.15. Een fietspad met grote kans op enkelvoudige
fietsongevallen doordat er weinig contrast tussen verharding en
doordat die mul, modderig of hobbelig
berm is, de berm mul is en de bomen dicht op het fietspad staan.
was.
 Bij ongeveer een kwart van de bermongevallen botste de fietser na in de berm te zijn beland,
tegen een boom of lichtmast. Obstakels in de berm kunnen ernstig letsel bij de fietser veroorzaken.
De redenen waardoor fietsers uit koers raken zijn divers. Als gevolg van een uitwijk- of inhaalmanoeuvre, ‘uit balans raken’, ‘achterom kijken’ of een andere oorzaak raakt men uit koers en
komt in de berm. Andere oorzaken waardoor fietsers uit koers raken zijn een hobbel of kuil in het
wegdek, het niet goed kunnen onderscheiden van de rand van het fietspad bij duisternis of het binnenrijden van een donker bos,
enzovoort.
In recente onderzoeken is gevonden dat
de zichtbaarheid van het wegverloop mede
een rol speelt bij een deel van de bermongevallen (en botsingen met trottoirbanden),
met name bij ouderen. Een goed contrast
tussen de verharding en de berm helpt om
op veranderingen in het wegverloop te anticiperen en om bij manoeuvres zoals passeerbewegingen op de weg te blijven. Vooral bij het ontbreken van straatverlichting en
onverwachte bochten is de zichtbaarheid
van belang [17,18]. Straatverlichting is overigens niet altijd voldoende. Dat illustreert
de situatie met een fietspad langs een verkeersader waarbij het fietspad afbuigt ter
plaatse van een bushokje.
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Afbeelding 2.16. Een halfverharde berm voorkomt dat automobilisten de berm kapotrijden.
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Als de straatverlichting langs de hoofdweg doorloopt, kan de indruk worden gewekt dat ook het
fietspad rechtdoor loopt [19]. Belijning in de buitenzijde van de bocht kan dan helpen om de verandering het wegverloop te markeren.

Afbeelding 2.17. Fietspad langs N 462 met LED-verlichting in de as. Hierdoor is duidelijk het verloop van het fietspad te
volgen. De vraag is of met (veel) goedkopere kantmarkering niet hetzelfde effect te bereiken is.

Voorkomen of wegnemen van de (in)directe oorzaak
 Zorg dat de berm aansluit op de verharding zonder hoogteverschil.
 Pas (half)verharde bermen toe. Hierdoor komt een fietser minder snel ten val als deze in de
berm komt. Daarnaast wordt de berm minder snel kapot gereden door motorvoertuigen en
ontstaan minder snel gaten.
 In uitzonderlijke situaties kan men een hek of rail toepassen. Bijvoorbeeld als er een talud
aanwezig is op korte afstand.
 Een obstakelvrije ruimte van minimaal 1,0 meter toepassen. Bij ongeveer een kwart van de
bermongevallen botst de fietser tegen een obstakel in de berm; vooral lantaarnpalen en bomen zijn daarbij botsobjecten.
 Een specifiek aandachtspunt is het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. Wegbeheerders zouden in een asfalteringsbestek standaard moeten opnemen dat de bovenkant van het nieuwe
asfalt en de berm op één niveau moeten liggen en dat een hoogteverschil op een geleidelijk
manier moet worden overbrugd. Hiermee is te voorkomen dat het nieuwe asfalt leidt tot een
verschuiving van problemen: het wegdek is egaler en veiliger, maar de berm juist gevaarlijker.
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Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Pas altijd kantstrepen toe op utilitaire fietspaden buiten de bebouwde kom (breedte 5 cm).
Breng de kantmarkering bij voorkeur op enige afstand (circa 10 cm) van de rand aan, zodat
een fietser nog kan corrigeren als hij de markering overschrijdt. Bij een gefaseerde/locatiegerichte aanpak, komen de volgende situaties als eerste in aanmerking voor het aanbrengen
van kantmarkering [12]:
- plotselinge tracéwijzigingen en bochten;
- hellingen;
- relatief hoge intensiteiten;
- ontbreken van openbare verlichting;
- relatief hoge ongevallencijfers;
- een bosrijke omgeving;
- bij relatief onveilige bermen door obstakels en/of hoogteverschil tussen fietspad en
berm en smalle fietspaden.
Deze maatregelen nemen niet weg, dat het oplossen van het primaire probleem, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van bermverharding of het verwijderen van obstakels of hoogteverschillen nodig blijft.
 Binnen de bebouwde kom zijn kantstrepen in de buitenzijde van bochten te adviseren als een
fietspad langs een weg afbuigt (bijvoorbeeld voor bushokjes of bij kruispunten) of bij het ontbreken van straatverlichting zoals in parken.
 Pas op tweerichtingsfietspaden een asmarkering toe zoals beschreven in de Ontwerpwijzer
Fietsverkeer. Op basis van de evaluatie van een proef op de Zeewolderdijk (N707) concludeerde de provincie Flevoland dat extra markering op in twee richtingen bereden (brom)fietspaden zorgt voor een betere geleiding bij duisternis [12]. Gebruikers kennen veel belang toe
aan een duidelijke asstreep. Omdat juist veel ongelukken in bochten plaatsvinden biedt een
combinatie van kantmarkering en asmarkering de uitkomst.
 Pas lichtgekleurde verharding toe, zoals beton. Hierdoor is tijdens duisternis het contrast met
de berm groter dan bij asfalt. Dit heeft vooral meerwaarde buiten de bebouwde kom. Daarnaast zijn er steeds meer reflecterende verhardingssoorten op de markt, zoals Reflexstone
en Luminumpave [13]. Deze verhardingen vormen een alternatief voor kantstrepen.
 Denk ook aan het toepassen van (dynamische) openbare verlichting [13]. Eventueel alleen in
de bochten.
 Pas LED-verlichting en/of reflectoren in bochten toe.

Afbeelding 2.18. Fietspad (2,00 m) met kantbelijning (breedte belijning 5 cm, op 5 cm van de kant verharding).
Hierdoor is het verloop van het fietspad goed te volgen, ook bij regenachtig weer en duisternis. De wegbeheerder heeft ook de berm aangevuld, waardoor de kans op enkelvoudige fietsongevallen sterk is beperkt.
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Verlagen van de taakbelasting
 Voldoende breedte voor fiets- en suggestiestroken. Bij voorkeur 2,00 meter (minimaal 1,50
meter).
 Als fietsstroken of -paden ontbreken, moet de verhardingsbreedte afgestemd zijn op de autointensiteit. Dit om te voorkomen dat bermen kapot worden gereden en fietsers zich gedwongen voelen op ‘het randje van de weg’ te fietsen. De juiste wegbreedtes van erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zijn te vinden in het handboek Wegontwerp, deel erftoegangswegen [20].
 Verlagen van de intensiteit en/of snelheid van het gemotoriseerde verkeer op smalle erftoegansgwegen.
Tips voor literatuur en voorbeelden
 Reflecterend fietspad moet bijdragen aan verkeersveiligheid, bericht website, www.fietsberaad.nl > zoek op: Reflecterend fietspad.
 Hendriks, R., Slimmer met licht, Fietsverkeer 23, Fietsberaad, oktober 2009. (Zie ook: www.
fietsberaad.nl/fietsverkeer > Fietsverkeer 23).
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2.7

Botsingen tegen paaltjes
Paaltjes zijn een veelvoorkomende oorzaak
van enkelvoudige fietsongevallen, vooral bij
oudere fietsers. Ongevallen gebeuren vaak
op plaatsen waar fietsers niet bekend zijn
(bijvoorbeeld tijdens recreatieve fietstochten). Ook paaltjes naast de weg, in de berm
en overige wegafsluitingen leiden tot aanrijdingen. Bij een botsing merkt de fietser
een paaltje te laat of helemaal niet op, als
gevolg van een onopvallende kleur van het
paaltje en het ontbreken van een inleidende
markering of doordat het zicht erop door andere fietsers wordt ontnomen. Neergeklapte
paaltjes vormen een extra risico. Botsingen
tegen paaltjes vinden vaker dan andere enkelvoudige ongevallen in het donker plaats.

Afbeelding 2.19. Paaltje op onlogische plaats: een slachtoffer
stak de weg over en zag een paaltje midden op het fietspad
aan de andere zijde van de weg over het hoofd.

Onvoldoende zichtbaarheid bij duisternis
vormt dus een extra probleem.
In vergelijking tot andere oorzaken van eenzijdige ongevallen draagt de wegbeheerder bij paaltjes een extra verantwoordelijkheid. Met het plaatsen van een paaltje of ander obstakel midden
op een pad, creëert de wegbeheerder immers willens en wetens een extra risico. De wegbeheerder moet er in dergelijke situaties alles aan doen om ongevallen te voorkomen. Toch worden
de CROW-aanbevelingen [15] voor paaltjes nauwelijks toegepast. Volgens een inventarisatie
van de Fietsersbond voldeed slechts één van de achthonderd onderzochte paaltjes aan de ontwerpaanbevelingen [16].
Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak
 Verwijder alle paaltjes die niet strikt
noodzakelijk zijn om autoverkeer te weren. Het middel is soms erger dan de
kwaal.
 Plaats in nieuwe situaties alleen nog
paaltjes als die echt nodig zijn.
 Pas geen neerklapbare paaltjes toe,
maar positie zijn paaltjes nog minder
zichtbaar waardoor ze een nog groter
risico vormen.
 Ook flexibele paaltjes zijn een alternaAfbeelding 2.20. Een rood-wit paaltje. Maar hoe staat het met
tief; hulpverleningsvoertuigen kunnen
de zichtbaarheid bij duisternis? En is het paaltje werkelijk nodig
erover heen rijden en ze veroorzaken bij op deze plaats?
een botsing minder letsel. Maar de praktijk leert dat ook veel ‘gewone’ automobilisten zich niet laten tegenhouden door
een flexibel paaltje.
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Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Pas altijd inleidende ribbelmarkering toe.
De markering en de trillingen waarschuwen de onoplettende fietser voor het
paaltje.
 Pas reflecterende paaltjes toe.
 Bepaal een logische plek voor het paaltje. Aan het begin of het eind van een
fietspad, niet in een bocht.
 Zorg dat het paaltje in het lichtveld
van een lichtmast staat. Soms kan de
lichtmast zelf fungeren als obstakel of
paaltje; voordeel daarvan is dat een
Afbeelding 2.21. Zijn het paaltje en de verhoogde scheiding op
lichtmast al van verre zichtbaar is. Er
deze plaats noodzakelijk?
zijn tegenwoordig overigens ook paaltjes
met ingebouwde verlichting verkrijgbaar. Op donkere plaatsen of plaatsen waar een paaltje
onvoldoende opvalt, biedt zo’n oplossing zeker voordelen ten opzichte van het traditionele
paaltje.
 Geef het paaltje body, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerszuil met bord. Een bord vergroot de zichtbaarheid maar geeft een verhoogde kans op aanrijdingen (stuur tegen bord).
Dit betekent dat een zuil met bord alleen is toe te passen bij voldoende breedte aan weerszijden van het bord (> 1,50 m).

Afbeelding 2.22. Inleidende markering voor een paaltje is altijd noodzakelijk! De lengte waarover de markering is toegepast is echter beperkt in
deze situatie.
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Afbeelding 2.23. Dit is een voorbeeld
van inleidende ribbelmarkering. De
beste oplossing. Staat in de aanbevelingen van CROW, maar is zo
zeldzaam dat we er geen goede foto
van hebben.
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Verlagen van de taakbelasting
• Zorg voor voldoende ruimte aan beide kanten van het paaltje. Als vrije ruimte naast een paaltje hanteert de Ontwerpwijzer Fietsverkeer 1,50 meter als voorkeur en 1,00 meter als minimum [16], maar iedere decimeter meer verkleint de kans op aanrijdingen.
• Plaats geen paaltjes op drukke locaties waar fietsers op andere verkeersdeelnemers moeten
letten.

Afbeelding 2.24. Middengeleider met verkeerszuil. Goed zichtbaar, maar met
grote kans op aanrijdingen (fietsstuur tegen bord). Daarom alleen toepassen bij
voldoende breedte (> 1,50 aan beide zijden). Maar is de middengeleider hier
werkelijk nodig?
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2.8

Diverse ontwerpdetails (varkensruggen, versmallingen, heuveltje, e.d.)
Op veel locaties worden allerlei elementen aan het wegontwerp toegevoegd om de veiligheid te
vergroten. Vaak bedoeld om fietsers tegen automobilisten te beschermen. Denk aan varkensruggen, doorsteekjes bij snelheidsremmers, versmallingen, vluchtheuveltjes, enzovoort.

Afbeelding 2.25. Een slecht zichtbare varkensrug midden op een fietspad. Met
een grote kans op aanrijdingen of uitwijkmanoeuvres tot gevolg.

De goede bedoelingen van de ontwerper zijn lovenswaardig, maar met dergelijke details worden
nieuwe risico’s geïntroduceerd. Deze komen overeen met de risico’s die zijn beschreven in de
paragrafen over trottoirbanden en paaltjes.
Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak
 Maak steeds de afweging of de voordelen van extra detaillering opwegen tegen de nadelen.
Hiervoor zijn geen vuistregels te geven. Het hoort tot het ambacht van de ontwerper.
 Voeg alleen extra ontwerpdetails toe als er voldoende ruimte resteert met het oog op de veiligheid van de fietsers.

Afbeelding 2.26 Varkensruggen als afscherming
van een fietsstrook. Maar slecht zichtbaar en zijn ze
noodzakelijk?

38

Afbeelding 2.27. Bij drempels of versmallingen kan men
beter geen fietsdoorsteekjes toepassen.
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Afbeelding 2.28. Door een middengeleider á niveau uit te voeren, kunnen fietsers niet ten val komen als gevolg van of
op een verhoogde band.

 Pas fietsvriendelijke snelheidremmers toe. Bij drempels of versmallingen geen fietsdoorsteekjes toepassen, in verband met vaak (te) smalle breedte en het niet schoonhouden en
ijs-/sneeuwvrij maken van dergelijke doorsteekjes. Drempels worden sinusvormig uitgevoerd
over de gehele breedte van de rijbaan.
Vergroten voorspelbaarheid en waarneembaarheid
 Voorzie randen, richels en varkensruggen van witte verf en/of markering.
 Pas inleidende markering toe.
 Zorg voor voldoende verlichting.
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2.9

Fiets-fietsongevallen
Ongeveer driekwart van de fiets-fietsongevallen gebeurt met fietsers die in dezelfde richting
fietsen en ongeveer een kwart gebeurt op tweerichtingspaden, met fietsers uit de tegenovergestelde richting.
De kans op fiets-fietsongevallen verkleint als fietsers voldoende ruimte hebben om elkaar te passeren en in te halen. Van primair belang daarbij is dat de breedte van fietspaden is afgestemd op
het gebruik. Bij tweerichtingsfietspaden is het gewenst dat fietsers altijd kunnen vaststellen dat
ze op een tweerichtingspad fietsen, door middel van de aanwezigheid van een asmarkering. Die
markering wijst fietsers er op dat ze op hun eigen weghelft moeten blijven en zorgt bij inhalende
fietsers mogelijk voor een hoger attentieniveau en meer alertheid op tegemoetkomende fietsers.
Voorkomen of wegnemen van de directe oorzaak en vergroten voorspelbaarheid
 Zorg voor voldoende breedte van
fietspaden, rekening houdend met de
intensiteit van het fietsverkeer. De minimumbreedte voor een eenrichtingsfietspad is 2 meter en voor een tweerichtingsfietspad 2,5 meter. Als het aantal
fietsers stijgt, neemt vooral de vereiste
verhardingsbreedte voor tweerichtingsfietspaden snel toe. Bij 150 fietsers per
spitsuur is op tweerichtingsfietspaden al
een breedte van 4 meter nodig, terwijl
deze breedte op eenrichtingsfietspaden
pas vereist is bij 750 fietsers per spitsuur. [15].
 Zorg bij wegen met een gemengd profiel
en veel fietsers voor een lage snelheid
van het autoverkeer, zodat fietsers de
Afbeelding 2.29. Een asmarkering maakt duidelijk dat er fietsers
ruimte durven nemen.
uit de tegenovergestelde richting kunnen komen en verkleint de
 Wees terughoudend met de toepassing kans op fiets-fietsongevallen.
van tweerichtingsfietspaden. Dit soort
paden wordt alleen geadviseerd als een tweerichtingsfietspad duidelijk voordelen biedt voor
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fietsers, zoals een kortere route of het voorkomen van oversteken.
Pas bij tweerichtingspaden altijd een asmarkering toe, zodat fietsers attent worden gemaakt
op het tweerichtingsverkeer.
Verbied het gebruik door bromfietsen, eventueel door de aanwijzing tot onverplicht fietspad
zodat ook snorfietsen naar de rijbaan moeten.
Ga illegaal tegen de richting fietsen tegen, door het aanbieden van voldoende en goede oversteekmogelijkheden. Als er desondanks veel illegaal tegen de richting in wordt gefietst, is na
te gaan of die situatie niet is te formaliseren (met toepassing van asmarkering).
Beperken van snelheidsverschillen tussen (recreatieve) fietsers, bijvoorbeeld door aantrekkelijke alternatieven te bieden voor (groepen) racefietsers.
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Bouwstenen voor een plan van aanpak
Deze paragraaf reikt decentrale overheden kennis aan voor het opzetten van een plan van
aanpak voor enkelvoudige fietsongevallen. Kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen draagt
in belangrijke mate bij aan een verbetering van de fietsveiligheid. En het zijn de decentrale
wegbeheerders die daar voor het grootste deel verantwoordelijk voor zijn. Om het aanzienlijke
aantal fietsslachtoffers als gevolg van enkelvoudige ongevallen te verminderen, zijn zeker geen
technische hoogstandjes of bijzondere investeringen noodzakelijk. Toch is het om verschillende
redenen lastig om een samenhangende aanpak van de grond te krijgen.
 Bestuurders en beleidsmakers zien enkelvoudige fietsongevallen vaak niet als een probleem,
laat staan als groot probleem. Mede door de onderregistratie komt dit type ongevallen bij
verkeersveiligheidsanalyses niet in beeld (zie hoofdstuk 1). Daarnaast hebben de risico’s van
(vracht)auto’s een veel grotere invloed op de veiligheidsbeleving. Enkelvoudige ongevallen
worden gezien als fact of life.
 Voor een effectieve aanpak zijn veel verschillende disciplines nodig: verkeer, stedenbouw,
civiele techniek, onderhoud en beheer.
 Een eenmalige actie is niet toereikend. De aanpak van enkelvoudige fietsongevallen vergt
continue aandacht van de verschillende disciplines. Het moet een automatisme worden om
rekening te houden met enkelvoudige fietsongevallen. Voor ontwerpers moet het een onderdeel zijn van hun vakmanschap.
In dit hoofdstuk wordt een aantal bouwstenen aangedragen om tot een samenhangende aanpak
te komen voor de enkelvoudige fietsongevallen. In 2011 willen Rijkswaterstaat en Fietsberaad
samen met een aantal gemeenten de bouwstenen verder uitwerken in de praktijk. Het betreft de
volgende suggesties:
 Maak het probleem tastbaar voor de beslissers en beleidsmakers.
 Optimaliseer de aanpak van het onderhoud en het beheer.
 Start de discussie met ontwerpers.
 Verbeter de meldpunten voor gevaarlijke situaties.
 Verzamel gegevens over eenzijdige ongevallen.
 Onderneem/plan gerichte acties om specifieke problemen aan te pakken/periodieke schouw
op ongevalsverhogende kenmerken.
 Evalueer de maatregelen en communiceer de resultaten.

3.1

Maak het probleem tastbaar voor beslissers en beleidsmakers
Om te beginnen kan het probleem zichtbaar gemaakt worden voor beleidsmakers, bestuurders
en politici bij decentrale overheden. Dit is nodig om draagvlak bij hen te creëren en middelen vrij
te maken. In een compacte beleidsnotitie kan de problematiek worden geschetst, evenals de
maatregelen die kunnen bijdragen aan de oplossing. Fietsberaad zal in de loop van 2011 met
een voorzet voor zo’n notitie komen.
Een grote uitdaging bij het agenderen van eenzijdige fietsongevallen is het eerder genoemde
gebrek aan ongevallengegevens. Op basis van de landelijke gegevens over eenzijdige ongevallen is wel een globale schatting te maken van het aantal fietsslachtoffers in een gemeente of
provincie.
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Gemiddeld worden jaarlijks per 10.000 inwoners drie fietsers in het ziekenhuis opgenomen en
28 op de spoedeisende hulp behandeld. In een jaar met veel winterse neerslag is het aantal
fietsslachtoffers aanzienlijk groter (circa 50 tot 100% meer). Tabel 3.1 geeft op basis van deze
gegevens een schatting van het aantal fietsslachtoffers als gevolg van enkelvoudige ongevallen
voor enkele gemeenten van verschillende grootte.
Tabel 3.1. Globale schatting aantal slachtoffers van enkelvoudige fietsongevallen per jaar (op basis
van landelijke gegevens bij een gemiddelde winter).
Gemeentegrootte

Ziekenhuisopname

Spoedeisende
eerste hulp

Totaal

20.000
50.000
100.000
200.000

6
14
28
57

58
139
278
569

63
153
306
625

Voorbeeldgemeente
Leerdam
Kampen
Venlo
Tilburg

De problematiek is verder in te kleuren met aanvullende lokale gegevens over klachten, ongevallen en globale inventarisaties. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande of nieuw
op te richten meldpunten (zie volgende paragrafen).

3.2

Optimaliseer aanpak afdeling onderhoud en beheer
In het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de afdeling die belast is met beheer en onderhoud
een belangrijke rol kan vervullen bij de bestrijding van enkelvoudige ongevallen. Denk aan zaken
als gladheidbestrijding, verwijderen van bladeren en vegen en het herstel van gaten en scheuren
in het wegdek.
Wellicht heeft de afdeling beheer en onderhoud de zaken goed op orde. Gezien het
belang van beheer en onderhoud kan het
echter geen kwaad als de beleidsmaker die
belast is met het fietsbeleid om de tafel gaat
met de betreffende afdeling. Aandachtspunten die aan de orde kunnen komen zijn:
 Welke fietsroutes krijgen in de reguliere
schema’s prioriteit bij het vegen, verwijderen van bladeren en de bestrijding
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Afbeelding 3.1. De rijbaan voor het autoverkeer is gestrooid,
het fietspad niet.

van gladheid? Komt dit overeen met de
hoofdfietsroutes die in het beleid zijn vastgesteld? Krijgen vrijliggende fietspaden voldoende
aandacht? Welke problemen ervaart men bij het beheer? En kan de afdeling beleid helpen bij
het oplossen van deze problemen?
Op welke manier worden de verschillende vormen van winterse gladheid bestreden?
Is er een meldpunt voor onderhoudsklachten? Hoe snel worden klachten opgelost? Is er een
overzicht van klachten?
Hoe wordt omgegaan met incidentele vervuiling door zand, grind, modder, olie, vet of voorwerpen op het wegdek?
Welke eisen worden er bij weg- en bouwwerkzaamheden gesteld aan de kwaliteit van de
tijdelijke voorzieningen? Worden er in de contracten met de aannemers bepalingen opgenomen over het schoonhouden van voorzieningen?
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3.3

Discussie met ontwerpers
Een beter ontwerp van (fiets)infrastructuur kan veel enkelvoudige fietsongevallen voorkomen.
Deels is dit te bereiken door heldere ontwerpuitgangspunten te formuleren en mee te geven
aan de ontwerpers. Denk aan uitgangspunten voor de fundering en verharding, de breedtes en
de toepassing van paaltjes. Voor een belangrijk deel is het verbeteren van het ontwerp echter
een kwestie van vakmanschap. De ontwerper moet zich kunnen inleven in de mogelijkheden en
onmogelijkheden van fietsers, en in het bijzonder de oudere fietser. Het risico van enkelvoudige
ongevallen moet constant tussen de oren zitten. Een middel om dit te bereiken is de start van
een discussie met ontwerpers over de problematiek van enkelvoudige ongevallen. Het gaat om
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en civieltechnische ontwerpers.
Als input voor de discussie is de informatie uit deze brochure te gebruiken. Daarnaast kan de
ontwerpers gevraagd worden zelf goede en slechte voorbeelden aan te dragen uit de eigen
gemeente. De conclusies kunnen vastgelegd worden in een notitie, die als leidraad en inspiratiebron kan dienen voor de toekomst. Hiermee is het maken van lastige keuzes bij aanleg, beheer
en onderhoud te vereenvoudigen. Een voorbeeld ter illustratie: als een fietspad een goede fundering heeft, ontstaan er minder kuilen en hobbels en is beperkte misbruik door auto’s minder
problematisch (met het oog op beschadiging). Er is dan misschien geen afsluitpaaltje nodig en
voertuigen voor onderhoud en gladheidsbestrijding kunnen makkelijker gebruik maken van het
fietspad. Zo kunnen investeringen in infrastructuur zich uiteindelijk ook terugverdienen, niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar ook voor individuele wegbeheerders.  

3.4

Verbeter de meldpunten voor gevaarlijke situaties
Meldpunten kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen.
Omdat het vaak gaat om problemen op inrichtings- en straatsteenniveau, is hulp van gebruikers
en bewoners onontbeerlijk om gevaarlijke situaties snel te signaleren. Bij het zoeken naar oplossingen kunnen gebruikers en bewoners eveneens een rol spelen.
De meeste wegbeheerders hebben een meldpunt ‘openbare ruimte’. Ook via het meldpunt van
de Fietsersbond (www.fietsersbond.nl/meldpunt ) zijn gevaarlijke situaties te signaleren. Met een
samenhangende campagne kan het functioneren van meldpunten verbeterd worden. Ingrediënten hiervoor zijn:
 Geef de campagne een eigen herkenbare naam en eventueel logo (actie Fietsveiligheid).
Maak een mediaplanning met een rol voor wethouders, slachtoffers en de ‘mannen’ die de
problemen oplossen. Samen met de gemeentelijke afdeling communicatie is een effectieve
strategie uit te werken.
 Roep via alle mogelijke lokale media bewoners en fietsers op om klachten en probleemsituaties te melden via het meldpunt. Laat zien welke klachten er binnengekomen zijn. Geef de
klagers ook de mogelijkheid om oplossingen aan te dragen.
 Zorg voor tastbare resultaten op korte termijn. Niet alleen om onnodige fietsslachtoffers
te voorkomen, maar ook om te laten zien dat een wegbeheerder de problematiek serieus
neemt. Dit heeft als neveneffect dat bewoners wellicht hier ook alert op blijven als men ziet
dat de gemeente snel en accuraat handelt.
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 Organiseer een schouw met lokale vrijwilligers van de Fietsersbond, wijk- en dorpsbeheer,
wijkagent, bewonersgroepen, ouderengroepen, scholen, en dergelijke om klachten en situaties te inventariseren.
Aan een campagne zoals hierboven omschreven zit wel een aantal risico’s en nadelen. De meldingen zijn vaak zeer divers en deels niet op korte termijn op te lossen. Als de verwachtingen
over de oplossingen te hoog gespannen zijn, volgen teleurstellingen en negatieve publiciteit.
Bovendien is het niet duidelijk of de klachten daadwerkelijk veiligheidsproblemen betreffen of
‘slechts’ irritaties.

3.5

Verzamel gegevens over enkelvoudige ongevallen
De registratie van enkelvoudige fietsongevallen is - zoals eerder gesteld - zeer slecht. Een verbeterde registratie van enkelvoudige ongevallen zou zeer waardevol zijn om de problematiek
gericht aan te kunnen pakken. Een voordeel ten opzichte van klachten van een meldpunt is,
dat het daadwerkelijk ongevallen betreft en geen irritaties. Het is echter niet eenvoudig om als
wegbeheerder een waardevolle ongevallenregistratie op te zetten. Daarom wil het Fietsberaad in
één pilot met een gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wordt gedacht aan
de volgende onderdelen:
 Een websiteapplicatie waar fietsslachtoffers hun ongeval kunnen registreren. Met een verificatiemodule moeten fakemeldingen voorkomen worden.
 Een ‘papieren’ meldingsprocedure voor slachtoffers die niet met de computer overweg kunnen.
 Mogelijkheden in de wachtkamers van Spoedeisende Eerste Hulp en huisartsen om een
fietsongeval te melden.
 Zo mogelijk afstemmen met het letselinformatiesysteem (LIS) dat al in 13 ziekenhuizen
draait.
 Zoeken naar de mogelijkheden om meldingen en schadeclaims bij wegbeheerders naar aanleiding van incidenten optimaal te benutten.
 Een communicatiecampagne om de bekendheid van het fietsongevallenmeldpunt te vergroten.

3.6

Gerichte acties om specifieke problemen aan te pakken
De oorzaken van enkelvoudige ongevallen zijn zeer divers. Een samenhangende aanpak is
daardoor moeilijk af te bakenen. Voor een aantal oorzaken is echter wel een samenhangende
aanpak denkbaar, eventueel in combinatie met publiekscampagnes. Enkele voorbeelden:
 Saneringsplan paaltjes: alle paaltjes in een gemeente worden geïnventariseerd en beoordeeld op nut en noodzaak. Overbodige paaltjes worden meteen verwijderd en nuttige paaltjes
krijgen de juiste, inleidende ribbelmarkering. Burgers kunnen betrokken worden bij de inventarisatie. Een relatief goedkope actie die heel zichtbaar is voor de burgers.
 Verbeterimpuls gladheidsbestrijding: als de winter toeslaat leidt dit meteen tot een enorme
piek in het aantal enkelvoudige fietsslachtoffers. Dit momentum is ook te gebruiken om de
gladheidsbestrijding voor de toekomst te verbeteren. In het kader van de verbeteringimpuls
wordt tijdens dagen met grote gladheid nauwkeurig in kaart gebracht hoe de gladheidsbestrijding op fietsroutes verloopt.
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 Tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk
in beeld gebracht waar fietsslachtoffers
vallen (zie paragraaf 3.5.) Op basis van
deze inventarisatie wordt de aanpak van
de gladheidbestrijding verbeterd.
 Aanpak gevaarlijke bermen: de bermen van alle hoofdfietsroutes worden
geïnventariseerd. Ook hier kan de gebruiker een rol spelen bij de inventarisatie. Op basis van een analyse van de
inventarisatie worden op korte termijn
bermen veiliger gemaakt.

3.7

Afbeelding 3.2. Na het asfalteren van dit fietspad ontstond een
hoogteverschil met de berm van meer dan 5 cm. In het bestek
zou de eis opgenomen moeten worden dat de aannemer dit
verschil aanvult zodat berm en fietspad zonder hoogteverschil
aansluiten op elkaar.

Evalueer en communiceer
Juist omdat de problematiek van de enkelvoudige fietsongevallen onbekend is en niet in de ongevalstatistieken voorkomt, is de kans op verslapping van de aandacht groot als eenmaal een
actie is uitgevoerd. Daarom is het van belang dat maatregelen worden geëvalueerd en ook worden gecommuniceerd, zowel richting politiek als burgers. Dat legt de basis voor bewustwording
van deze problematiek en toont ook de noodzaak aan van voldoende ruime budgetten (voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud).
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Grip op ﬁetsongevallen
met motorvoertuigen
Samen werken aan een veilige ﬁetsomgeving
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1 		 Inleiding
1.1

Aanleiding
Fietsers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers in een verkeerssysteem dat wordt
gedomineerd door gemotoriseerd verkeer. De laatste jaren vallen er onder fietsers jaarlijks ongeveer 180 doden waarvan de meeste slachtoffer zijn van een ongeval met een gemotoriseerd
voertuig. Daarnaast raken ongeveer 1.700 fietsers ernstig gewond bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer1. Naast de hoge slachtofferaantallen is er sprake van een ongunstige trend. De
ontwikkeling de laatste tien jaar blijft voor fietsers (sterk) achter bij de trend voor andere verkeersdeelnemers, zie figuur 1.1 [1]. Dit was reden om de veiligheid van fietsers als aandachtsgebied in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat op te nemen [2]. Alle zeilen zullen bijgezet moeten worden om de veiligheid van en
voor fietsers te verbeteren.
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Afbeelding 1.1. Ontwikkeling aantal doden en ernstig verkeersgewonden.

1 Onder ernstig verkeersgewonden wordt de groep in ziekenhuizen opgenomen verkeersslachtoffers verstaan met ten
minste ‘matig’ letsel volgens de Maximum Abbreviated Injury Scale (MAIS), dat wil zeggen met een letselernst, uitgedrukt
in MAIS, van twee of hoger.
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1.2

Doel en inhoud van de publicatie
Om de veiligheid van fietsers structureel te verbeteren staan beleidsmakers en decentrale wegbeheerders diverse middelen ter beschikking. Deze middelen staan onder andere beschreven
in CROW-publicaties als het ASVV-2004 [2a] en de Ontwerpwijzer Fietsverkeer [2b]. Maar sinds
die uitkwamen is ook nieuwe informatie verschenen. Deze Fietsberaadpublicatie geeft nieuwe
informatie om op drie kansrijke fronten met fietsveiligheid aan de slag te gaan, namelijk:
 het ontvlechten van auto- en fietsnetwerken;
 de aanpak van voorrangskruispunten, en
 de aanpak van dodehoekongevallen.
De meest fundamentele oplossing voor het verbeteren van de fietsveiligheid ligt op netwerkniveau. Door netwerken van auto- en fietsverkeer op de juiste wijze vorm te geven, is aanzienlijke
veiligheidswinst te boeken. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de problematiek van voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom.
Op deze locaties valt circa 60% van alle fietsdoden of ziekenhuisgewonden. Door een goede
inrichting van deze kruispunten is de veiligheid voor fietsers sterk te verbeteren. Hoofdstuk 4
gaat in op een groep ongevallen die in omvang relatief beperkt is, maar waarvan de afloop wel
zeer ernstig is: dodehoekongevallen met fietsers.
De hoofdstukken zijn los te lezen, zodat ze eventueel te gebruiken zijn om beleid te ontwikkelen
voor een specifieke ongevalsgroep.
Een vierde kansrijk gebied is de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen: ongevallen met fietsers
waarbij geen gemotoriseerd verkeer is betrokken. Die aanpak komt in Fietsberaadpublicatie 19a
aan de orde.
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Ontvlechten van het fiets- en autonetwerk
Ongevallen tussen fietsers en motorvoertuigen kunnen alleen gebeuren op plekken waar men
elkaar - in letterlijke zin - ontmoet. In het algemeen geldt dat de kans op een ongeval toeneemt
naarmate er meer ontmoetingen zijn. Dit houdt in dat de vormgeving van een verkeerssysteem
en de mate waarin auto’s en fietsers elkaar kunnen tegenkomen, per definitie van grote invloed
is op de veiligheid van fietsers.

2.1

Netwerkkeuzes: cruciaal voor de fietsveiligheid
In theorie geeft een verkeerssysteem waarbij auto’s en fietsers volledig zijn gescheiden en elkaar nooit ontmoeten voor fietsers maximale veiligheid. Maar zo’n verkeerssysteem is inderdaad
theorie, zeker in bestaande steden en dorpen. Er blijken grote verschillen te bestaan in de manier waarop wegbeheerders omgaan met netwerken voor fiets- en gemotoriseerd verkeer, met
als gevolg grote verschillen in risico’s voor fietsers2.
Bij het nadenken over het fietsnetwerk in de jaren zestig en zeventig was het vertrekpunt voor
de meeste gemeenten het stelsel van fietspaden langs drukke autoroutes. Die werden vooral
aangelegd als reactie op de sterke opkomst van de auto. Maar gemeenten die op deze weg zijn
doorgegaan en belangrijke fietsroutes vooral via dezelfde wegenstructuur laten lopen als die
voor het autoverkeer, blijken voor fietsers nu minder veilig dan gemeenten die hebben ingezet
op een fijnmazig fietsnetwerk, losgekoppeld van het autonetwerk. Want in gemeenten waar
fietsers niet veel langs drukke wegen hoeven fietsen en niet veel hoeven over te steken, zijn
de risico’s voor fietsers lager [3]. De praktijk blijkt dus de theorie te volgen: minder kans op ontmoetingen tussen auto en fiets leidt effectief tot minder fietsongevallen en een lager risico per
afgelegde fietskilometer. Goede fietsvoorzieningen op de verkeersaders kunnen de risico’s wel
verkleinen, maar de invloed op de totale fietsveiligheid is relatief bescheiden.
Ontvlechten, bundelen en saneren
Op basis van empirisch vastgestelde verbanden (zie hoofdstuk 3), kon worden vastgesteld dat
het oversteken van één drukke gebiedsontsluitingsweg door een fietser minder gevaarlijk is dan
het oversteken van twee half zo drukke wegen. En eenzelfde soort verband werd gevonden
voor het passeren/oversteken van zijwegen. Het passeren van één drukke zijweg is voor fietsers
veiliger dan het passeren/oversteken van twee half zo drukke zijwegen [5]. Vertaald naar de
structuur en opbouw van een auto- en fietsnetwerk betekent dit dat een grofmazig hoogintensief hoofdwegennet voor het gemotoriseerd verkeer met het oog op de veiligheid van fietsers te
prefereren is boven een fijnmaziger hoofdwegennet. Als daarbij ook het aantal zijwegen wordt
beperkt, is daarmee een stevig fundament gelegd voor een voor fietsers veilig verkeerssysteem.
Ontvlechten: meer redenen dan verkeersveiligheid
Ontvlechten van auto- en fietsstromen is gunstig voor de veiligheid van fietsers. Maar ook kan
het voordelen hebben voor de kruispunten tussen de verkeersaders onderling.
Bij ontvlechting vraagt de fiets op die kruispunten minder capaciteit en ontstaat er dus meer
ruimte voor de auto.
2 Risico is te definiëren als de onveiligheid (uitgedrukt in bijvoorbeeld ongevallen of slachtoffers) gerelateerd aan het
gebruik (uitgedrukt in bijvoorbeeld fietskilometers of aantal oversteekbewegingen).
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En als fietsroutes minder langs drukke verkeersaders lopen, worden fietsers minder vaak of minder intensief blootgesteld aan uitstoot en geluidhinder [7].
Dat maakt fietsen als activiteit aantrekkelijker. Dit kan ertoe leiden dat mensen vaker de fiets
pakken, wat weer bevorderlijk is voor de gezondheid en de veiligheid. Tenslotte heeft een hoger
fietsgebruik voordelen als het gaat om ruimtebeslag en stedelijke kwaliteit in het algemeen.
Nadelen van ontvlechting
Aan ontvlechting kleven ook nadelen. Als een fietser door een verblijfsgebied wordt geleid, kan
dat invloed hebben op zijn gevoel voor oriëntatie met als gevolg dat hij verdwaalt of onnodig omfietst. Ook de sociale veiligheid kan binnen wijken een aandachtspunt zijn als routes via parken
of aan de achterkant van woningen of via tunneltjes lopen. Maar deze nadelen zijn grotendeels
weg te nemen en wegen niet op tegen de voordelen van het ontvlechten van het fiets- en autonetwerk.

2.2

Bouwstenen om te komen tot het ontvlechten van een fietsnetwerk
Om te komen tot een ontvlechting van een fiets- en autonetwerk in een stad of dorp, kan men
een zekere hiërarchie in stappen of maatregelen onderscheiden, zo blijkt uit de ervaringen van
gemeenten die daar al geruime tijd werk van hebben gemaakt. Deze werkwijze kent drie hoofdstappen:
1. Bundeling van autoverkeer op een grofmazig hoofdwegennet en beperken van het aantal
zijwegen.
2. Fietsroutes van goede kwaliteit door en tussen de verblijfsgebieden maken.
3. Zorgen voor goede oversteekvoorzieningen op plekken waar fietsers het autonetwerk moeten kruisen.

Afbeelding 2.1. Drie stappen om te komen tot ontvlechting van een fiets- en autonetwerk:
1. Bundeling autoverkeer
2. Fietsroutes in en door verblijfsgebieden
3. Goede oversteekvoorzieningen
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2.2.1

Stap 1: Bundelen van autoverkeer (grofmazig wegennet) en beperken van het aantal zijwegen
De basis om te komen tot een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk vormt de aanpak van het
hoofdwegennet voor gemotoriseerd verkeer. Daarbij gaat het om twee kanten van één medaille:
 Bundeling van autoverkeer op een beperkt aantal gebiedsontsluitingswegen.
 Realiseren van grote verblijfsgebieden (30 km-zones).
Bundelen van autoverkeer
In een Duurzaam Veilig-verkeerssysteem wordt autoverkeer gebundeld op een beperkt aantal
verkeersaders. Bij voorkeur gaat het daarbij om zo perifeer mogelijk liggende wegen en een
beperkt aantal radialen. Een perifere ligging is van belang omdat daarmee enerzijds het verkeer
zoveel mogelijk buiten een stad of dorp wordt gehouden en anderzijds wordt voorkomen dat
daarmee barrières binnen een stad of dorp ontstaan.
Groningen: een grofmazige hoofdwegstructuur
In Groningen is in het kader van het verkeerscirculatieplan 1977 gekozen voor een grofmazige verkeersstructuur. Groningen stapte van een drie-ringen-model over naar een
model met een buitenring en parkeerverdeelring in het centrum, met elkaar verbonden door
enkele radialen. Doorgaande routes voor het autoverkeer in het centrum zijn geknipt. De
parkeerverdeelring is een sectorale ontsluiting van parkeergarages en aanliggende woonwijken. Gecombineerd met stringent parkeerbeleid heeft dat ertoe geleid dat het autogebruik minder aantrekkelijk is geworden. Door de invoering van deze maatregelen is de
concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto sterk verbeterd.
Visie
verkeersstructuur
Versobering
hoofdwegenstructuur
Groningen.

“Verkeerscirculatieplan 1968-1969”
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Grote verblijfsgebieden
Tussen en buiten de hoofdwegen liggen de verblijfsgebieden. Hier rijdt het autoverkeer met lage
rijsnelheid en wordt doorgaand autoverkeer geweerd. Volgens de principes van Duurzaam Veilig
zijn verblijfsgebieden ‘zo groot mogelijk’. Dat is gunstig voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid én het fietsklimaat. Maar de vraag wat ‘zo groot mogelijk’ is, is niet simpel te beantwoorden. Uitgaande van een maximale intensiteit binnen verblijfsgebieden van circa 5.000 motorvoertuigen per etmaal, berekende de SWOV dat dit bij een rasterstructuur overeenkomt met een
omvang van circa 200 hectare [8]. Bij een andere structuur gelden heel andere oppervlaktes:
een kern als Houten, die bekend staat om z’n gunstige verkeersveiligheid en fietsklimaat, is in
oppervlakte zeker drie keer zo groot.
De maximale omvang van een verblijfsgebied laat zich moeilijk in ‘oppervlakte’ vatten en wordt
vooral bepaald door de auto-intensiteiten die binnen het verblijfsgebied acceptabel zijn. Intensiteiten tot 6.000 mvt/etmaal zijn soms nog acceptabel [2a]. Met meer van dergelijke verzamelwegen die ontsloten worden met een ring- of rasterstructuur, zijn grote verblijfsgebieden te
realiseren. Of ook nog hogere intensiteiten dan 6.000 mvt/etmaal mogelijk zijn, is niet alleen afhankelijk van veiligheid maar ook van factoren als leefbaarheid, en comfort. Kennis hieromtrent
is nog steeds in ontwikkeling.
Stap 1 en 2 actueel in Leiden
Leiden scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers [3]. Dit
lijkt terug te voeren op het feit dat Leidse fietsers vaker kruisingen met autoverkeer tegenkomen
waarbij vaak sprake is van hoge auto-intensiteiten. Als het gaat om verkeersveiligheid speelt dus
specifiek de verwevenheid van het auto- en fietsnetwerk een rol. Het Leidse Fietsplan 2007 nam
daarom de ontvlechting van auto- en fietsroutes als uitgangspunt, met als oplossing parallelle
fietsroutes door verblijfsgebieden. Tegelijk is ontvlechting op drukke kruispunten aan de orde
(stappen 1 en 2). Voorts wil men versterkt inzetten op de aanleg van fietstunnels (stap 3) en
werkt de gemeente aan hoge kwaliteit van de hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden [13].

Beperken van zijwegen
Aanvullend op de eis van een grofmazige hoofdwegenstructuur en grote verblijfsgebieden, moet
men ook streven naar het beperken van het aantal zijwegen op verkeersaders, althans zijwegen
die openstaan voor gemotoriseerd verkeer. Daarvoor zijn drie redenen aan te voeren:
1. Eén drukke zijweg geeft minder fietsongevallen dan twee half zo drukke zijwegen. Uitgaande
van in totaliteit dezelfde fiets- en auto-intensiteit, geeft dat 10 à 15% minder fietsongevallen [5].
2. Bij minder kruispunten en aansluitingen zijn gerichte maatregelen te treffen op de resterende
kruispunten, waardoor de kosteneffectiviteit toeneemt.
3. Minder zijwegen geven minder verstoring op de hoofdrijbaan en dat is gunstig voor de doorstroming van het verkeer op de gebiedsontsluitingsweg.
De bundeling van autoverkeer op een aantal hoofdwegen en de realisatie van grote verblijfsgebieden is een zware en essentiële eis voor de totstandkoming van een fietsnetwerk door verblijfsgebieden. Zonder dit is het niet mogelijk om een netwerk van autoluwe routes voor fietsers op te zetten.
De inrichting van verblijfsgebieden is in Nederland inmiddels ver gevorderd. Op 84% van de wegen
binnen de bebouwde kom die gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg was in 2008 de snelheidslimiet 30 km/uur of lager [10]. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten deze basiseis geen probleem hoeft te zijn. In veel gebieden is de (te) sobere inrichting nog een punt van zorg.
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2.2.2

Stap 2: Hoogwaardige fietsroutes door verblijfsgebieden
Nadat grote verkeersluwe verblijfsgebieden zijn gerealiseerd, kunnen via die gebieden doorgaande fietsroutes worden aangelegd. Om te komen tot een kwalitatief goed netwerk voor
fietsers moet worden voldaan aan eisen op het gebied van samenhang, directheid, veiligheid,
aantrekkelijkheid en comfort [2b]. Ook voor fietsverbindingen door verblijfgebieden gelden die
eisen. Bij het nadenken over routes door verblijfsgebieden, vragen enkele aspecten bijzonder
aandacht.
Maaswijdte
Hoewel in dit hoofdstuk wordt gesproken over ontvlechten van auto- en fietsnetwerk, gaat het
in feite om het vergroven van het autonetwerk en het verfijnen van het fietsnetwerk. Want met
de aanleg van fietsroutes door verblijfsgebieden is het zeker niet de bedoeling om bestaande
routes langs gebiedsontsluitingswegen op te heffen. Voor fietsers is het van groot belang om
te kunnen beschikken over een fijnmazig fietsnetwerk. Bovendien zijn langs die gebiedsontsluitingswegen doorgaans veel bestemmingen te vinden. Opheffen van fietsvoorzieningen langs
zulke wegen zou daarmee averechts uitpakken.

Afbeelding 2.2. Bestaande fietspaden langs verkeersaders blijven een functie vervullen voor fietsers.

Reistijd is cruciaal
Fietsroutes door verblijfsgebieden moeten concurreren met bestaande, radiale routes langs gebiedsontsluitingswegen. Om de concurrentiekracht voldoende sterk te laten zijn, is het van groot
belang dat de routes in ieder geval in ‘reistijd’ concurrerend zijn. Uit studies naar het fietsnetwerk in Delft bleek dat de grootste groei in aantallen fietsers was bereikt op relaties waar voor
de fietsers een aanzienlijke reistijdwinst was te boeken. Zo bleken de tunnels waarmee men
snel en probleemloos verkeersaders kon oversteken, tot de grootste veranderingen in fietsstromen geleid te hebben [11]. Door de aanpak van ontbrekende schakels kunnen nieuwe logische
routes ontstaan die veel fietsers trekken.
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Apeldoorn: afwaarderen centrumradiaal en slechten van barrière
Welke invloed het slechten van een barrière heeft is onder andere in Apeldoorn zichtbaar.
Hier is een fietstunnel nabij het station aangelegd waarvan bij goed weer circa 10.000 fietsers per dag gebruik maken. De tunnel sluit aan op een fietsroute door een verblijfsgebied
die ingericht is als fietsstraat, de 2e Wormenseweg.
De aanleg van de fietstunnel en de inrichting als fietsstraat hebben ertoe geleid dat veel
fietsers gebruik maken van deze rustige en veilige route in plaats van langs hoofdwegen te
fietsen. De gemeente heeft ook twee drukke gelijkvloerse kruisingen waar veel ongevallen
gebeurden verbeterd en een parallel lopende oude centrumradiaal (Arnhemseweg) verkeersluw gemaakt.

Door een fietstunnel op een logische plaats te leggen, ontstond in Apeldoorn een bundeling van fietsers op een
route door een verblijfsgebied.

Maximale kwaliteit
Naast reistijd en herkenbaarheid speelt de kwaliteit van een route een essentiële rol [2b,11].
Fietsroutes in verblijfsgebieden moeten zodanig worden ingericht, dat fietsers geen hinder ondervinden van rijdend en stilstaand gemotoriseerd verkeer en de verharding comfortabel is. Dit
betekent lage auto-intensiteiten, een lage snelheid van het autoverkeer, geen hinder door geparkeerde voertuigen en een vlakke, gesloten verharding. Goede voorbeelden zijn fietsstraten. Een
effectieve en goedkope maatregel om dat soort straten verkeersluw te maken en meer ruimte te
creëren voor fietsers, is het invoeren van (tegengesteld) éénrichtingsverkeer voor autoverkeer
[12].
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Afbeelding 2.3. Een hoofdfietsroute door een verblijfsgebied geeft fietsers veel veiligheid en comfort.

Om het routekeuzegedrag van fietsers zo te sturen dat er substantieel meer door verblijfsgebieden en minder langs verkeersaders wordt gefietst, spelen onder andere stopfrequentie en
wachttijd een belangrijke rol. Stoppen, afremmen en wachten is in sterke mate te beperken als
een fietsroute door een verblijfsgebied voorrangsgerechtigd is. Hoewel voorrangsregelingen in
30 km-zones niet zijn toegestaan, maken de uitvoeringsvoorschriften BABW een uitzondering
voor ‘als zodanig herkenbare hoofdfietsroutes, waarop slechts een ondergeschikte hoeveelheid
gemotoriseerd voorkomt’. Fietsers op herkenbare fietsroutes met weinig autoverkeer mogen
dus voorrang krijgen. De verbetering van veiligheid en comfort pleiten ervoor vaker gebruik te
maken van deze uitzondering. Daarbij geldt wel de waarschuwing om voorzichtig te zijn met het
geven van voorrang aan solitaire fietspaden die niet goed zichtbaar zijn voor het kruisende verkeer. De voorrang mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van de fietsers.
Herkenbaarheid
Een potentieel nadeel van routes door verblijfsgebieden is dat een route niet als route herkenbaar is. Zeker voor doorgaande fietsers die niet uit het betreffende verblijfsgebied komen, is het
noodzakelijk dat een logische en herkenbare route ontstaat, met voldoende herkenningspunten
[2b]. Een route moet daarbij zo veel mogelijk aansluiten bij de logica van fietsers. Dat kan als
gebruik wordt gemaakt van de ‘natuurlijke’ herkenningspunten zoals een park, winkelcentrum,
kerk, bijzonder gebouw, enzovoort. Als een fietser op een route enkele van dergelijke oriëntatiepunten heeft en zich een ‘mental map’ van de omgeving kan vormen, draagt dat bij aan de
herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van zo’n route. Ook de inrichting van het profiel (fietsstraat)
kan bijdragen aan de herkenbaarheid (zie volgende paragraaf). Vooral op keuzepunten (kruispunten) is het belangrijk dat het verloop van de hoofdfietsroute duidelijk is. Eventueel kan men
dit ondersteunen met bewegwijzering, maar beter is als het verloop van de route door de inrichting en omgeving duidelijk is.
Gewenste fietsroutes vroegtijdig etiket ‘hoofdfietsroute’ geven
Routes die onderdeel uitmaken van het toekomstige fietsnet moeten vroegtijdig het etiket ‘hoofdfietsroute’ krijgen. Daarmee creëert men zekerheid voor de lange termijn. Herprofilerings- en
circulatiemaatregelen zijn dan hierop af te stemmen.
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Gouda: ontvlechting in praktijk
Gouda is vroegtijdig begonnen met het ontvlechten van auto- en fietsroutes. Men heeft min
of meer parallel aan het nadenken over de hoofdwegenstructuur (stap 1) een aantal oude
plattelandswegen (Bloemendaalseweg, Voorwillenseweg) vroegtijdig gereserveerd voor
fiets- en bestemmingsverkeer (stap 2). Deze twee routes dienen als hoofdverbindingen tussen het centrum en de uitlegwijken Bloemendaal en Goverwelle. Op diverse locaties hebben
de routes voorrang gekregen (stap 3, zie foto).

Een hoofdfietsroute met fietsers in de voorrang: de Bloemendaalseweg in Gouda..

Ontvlechting: ook met het oog op capaciteitsproblemen op fietspaden
Fietsroutes door verblijfsgebieden kunnen ook een oplossing bieden voor capaciteitsproblemen op fietspaden langs verkeersaders, die zich steeds vaker voordoen in grote steden.
Door de toename van het aantal fietsers en de opkomst van bak- en snorfietsen zijn veel
fietspaden niet meer breed genoeg om iedereen een plek te geven. Verbreden is vaak geen
optie, omdat de ruimte beperkt is. Door alternatieve routes parallel aan de hoofdwegen door
verblijfsgebieden aan te leggen doen wegbeheerders recht aan de behoefte van fietsers.
Voor verschillende uitvoeringsvormen van hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden verwijzen
we naar Fietsberaadpublicatie 6 [12].
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2.2.3		 Stap 3: Verbeteren oversteeksituaties
Tot slot vergen de oversteeksituaties extra aandacht. Enerzijds omdat de bundeling van het autoverkeer (stap 1) leidt tot hogere motorvoertuig-intensiteiten op de resterende verkeersaders.
Om de veiligheid en oversteekbaarheid voor fietsers te garanderen zijn wellicht aanvullende
maatregelen nodig.
Daarnaast zullen de nieuwe fietsroutes door verblijfsgebieden (stap 2) onvermijdelijk ook enkele
verkeersaders moeten kruisen. Dit zijn vaak nieuwe fietsoversteken, die geheel los staan van
de kruispunten tussen verkeersaders. Ook hier zijn de oversteekbaarheid en veiligheid voor het
fietsverkeer aandachtspunten.
Er zijn drie mogelijkheden om de oversteekbaarheid van wegen voor fietsers te verbeteren:
 brede middengeleiders, eventueel met fietsers in de voorrang,
 rotonde/verkeerslichten,
 ongelijkvloerse oplossingen.
Middengeleiders zijn een goede oplossing bij drukke fietsroutes en gebiedsontsluitingswegen
met een intensiteit tot ongeveer 10.000 à 13.000 mvt/etmaal. Eventueel kunnen fietsers voorranggerechtigd zijn, maar dat kan alleen als de weginrichting dat ook volledig duidelijk maakt en
er geen onduidelijke verwachtingen bij weggebruikers ontstaan. Van belang is dat de geleider
voldoende breed is (> 4,00 meter) om meerdere fietsers veilig te laten stoppen op de geleider.
Rotondes en verkeerslichten vormen een goede oplossing bij drukke fiets- en autostromen waar
vanwege kosten of ruimtebeperkingen geen ongelijkvloerse kruising mogelijk is. Vanwege de
veiligheid en doorstroming gaat de voorkeur dan vaak uit naar een rotonden. Als men kiest
voor verkeerslichten moeten de wachttijden voor fietsers beperkt worden zodat roodlichtnegatie
wordt tegengegaan.
Als men kiest voor verkeerslichten moeten de wachttijden voor fietsers beperkt worden. Hierbij
zijn tal van maatregelen denkbaar, onder andere korte cyclustijden, meeverlengen met andere
richtingen, afrij-capaciteit voor autoverkeer vergroten ten gunste van meer groen voor fietsers,
slimme fase-indeling en ver-weg-detectie. Meer mogelijkheden en informatie over dergelijke oplossingen is te vinden in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer [2b]. Op een rotonde binnen de bebouwde kom behouden ook fietsers voorrang en recht op vrije doorgang ten opzichte van afslaand
verkeer.
De ideale oplossing bij drukke fiets- en autostromen is een ongelijkvloerse aansluiting.
Daarmee verbetert voor zowel het fiets- als autoverkeer de veiligheid én de doorstroming, waarmee ongelijkvloerse oplossingen altijd een win/win-situatie opleveren. En juist omdat sprake is
van hoge fiets- en auto-intensiteiten, zijn maatregelen ter verbetering van de veiligheid en doorstroming op deze locaties in verhouding ook snel kosteneffectief.

Afbeelding 2.4. Fietsbrug in Zwolle, over een belangrijke verkeersader in de stad.
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Deventer: verbeteren van oversteeklocaties
In Deventer zijn in de loop van de tijd diverse hoofdwegen afgewaardeerd (stap 1). De
gemeente heeft kortgeleden een hoofdfietsroute gerealiseerd tussen de Vinexlocatie ‘de
Vijfhoek’ en het centrum, die deels door verblijfsgebieden loopt (stap 2). Op een drukke,
vierstrooks autoroute in de stad (Hanzewegtracé) zijn verkeerslichten vervangen door een
fietstunnel. De eveneens met verkeerslichten geregelde kruising met de regionale weg
N348 is voorzien van een fietsbrug, waardoor de wachttijden voor fietsers op beide punten
tot nul werden gereduceerd en de veiligheid optimaal is.
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Drie stappen uitgevoerd in Zwolle en Goes
In Zwolle is de uitwerking van de drieslag goed zichtbaar. Sinds de jaren ’70 wordt gewerkt aan
gescheiden netwerken voor fiets- en gemotoriseerd verkeer. Het autoverkeer is gebundeld op
de weidse stadsring (stap 1). Daarbij zijn maar heel beperkt vrijliggende fietspaden langs verkeersaders te vinden in Zwolle; de belangrijke fietsroutes lopen er door rustige woonstraten, of
beter gezegd door circulatiemaatregelen rustig gemaakte woonstraten (stap 2). Deze routes zijn
vervolgens ingericht voor de fiets, vaak met fietsstraten. Fietsers hebben daardoor het voordeel
dat er op de hoofdroutes veel minder drukke en door verkeerslichten geregelde kruispunten zijn.
Dat gebeurt alleen waar fietsroutes de hoofdverkeersaders kruisen. Hier werkt de gemeente
continu aan ongelijkvloerse oplossingen (stap 3), om ook hier dwarsconflicten en oponthoud te
voorkomen. Zwolle wordt hierdoor ook de stad van de fietstunnels genoemd [14].

Waar fietsroutes de hoofdverkeersaders kruisen kiest Zwolle zoveel mogelijk voor ongelijkvloerse oplossingen.

Ook in Goes is het werken in de drie stappen goed zichtbaar, al dan niet in een andere volgorde
en minder weids aangepakt. Door de keuze om de centrale route tussen het oude en nieuwe
Goes uitsluitend voor fietsers te bestemmen (stap 2) is ook het autoverkeer aangepakt. Het
radiale automodel is losgelaten en er is een rondweg rond Goes aangelegd (stap1). De aansluitende route is geoptimaliseerd met een fietsstraat aan de oude stadskant en een comfortabele
fietsroute richting het nieuwe gedeelte van de stad.

Centrale fietsroute door een verblijfsgebied in Goes, waar fietsers verkeersluw en veilig kunnen fietsen.
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3

Voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom
Dit hoofdstuk gaat over de problematiek van ongevallen tussen fietsers en auto’s op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom. In de praktijk zijn dat de kruispunten tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, waarbij de voorrang is geregeld door middel van bebording, markering of een uitritconstructie.

3.1

Een omvangrijk probleem
De kwetsbaarheid van fietsers komt voor een belangrijk deel tot uiting op kruispunten. Gerekend
over de periode 2000-2009 viel zestig procent van de geregistreerde ernstige fietsslachtoffers
(doden en ziekenhuisgewonden) op een kruispunt, waarvan het grootste deel binnen de kom
(zie tabel 3.1).
Tabel 3.1. Geregistreerde fietsslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) binnen- en buiten de bebouwde kom
(gemiddeld per jaar over periode 2000 t/m 2009) [Bron IenM en DHD].

Fietsslachtoffers

Binnen bebouwde kom
Buiten bebouwde kom
Totaal

Ernst

Kruispunt

Wegvak

Totaal

Dood

66

35

101

1.119

606

1.725

Ziekenhuis
Dood
Ziekenhuis

33

31

64

178

256

434

1.397

928

2.325

Ongeveer de helft van de fietsslachtoffers op kruispunten binnen de bebouwde kom wordt aangereden op een voorrangskruispunten zonder verkeerslichten [4]. Daarmee vormt de groep van
voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom voor met name de gemeentelijke wegbeheerders een belangrijk én kansrijk aandachtsgebied. Want vormgeving en inrichting van een kruispunt hebben grote invloed op de veiligheid van de fietsers.
Twee typen voorrangsongevallen
Op kruispunten en aansluitingen kan een fietser op twee manieren betrokken raken bij een voorrangsongeval:
1. Door een voorrangsweg over te steken en daarbij in botsing te komen met verkeer dat op de
voorrangsweg rijdt.
2. Door op een voorrangsweg of naastgelegen fietspad te rijden en in botsing te komen met
verkeer dat een zijstraat in- of uit wil rijden.
De eerste situatie beschrijft ruim één derde van het totaal aantal voorrangsongevallen, de tweede situatie bijna tweederde [5], zie figuur 3.1.
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Bij 35% van de voorrangsongevallen steekt de
fietser vanuit een zijweg of solitair fietspad een
voorrangsweg over

Bij 65% van de voorrangsongevallen fietst de fietser
op een voorrangsweg of een daarbij behorend fietspad en heeft voorrang

Afbeelding 3.1. Twee typen voorrangsongevallen.

De kruispuntkenmerken die helpen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren verschillen sterk
per type ongeval. Daarom worden beide ongevaltypen in afzonderlijke paragrafen belicht. Na
een beschrijving van de ongevallen volgt een overzicht van mogelijke oplossingen.

Afbeelding 3.2. Bij tweederde van de voorrangsongevallen met fietsers op voorrangskruispunten, is de fietser voorrangsgerechtigd!

Fietsberaadpublicatie 19b

65

3.2

Ongevallen met fietsers die op en langs een voorrangsweg fietsen
De meeste voorrangsongevallen gebeuren met fietsers die op een voorrangsweg fietsen (jaarlijks circa 43 doden en 737 ziekenhuisopnamen). Ongevallen ontstaan omdat auto’s bij een zijweg geen voorrang verlenen aan die fietsers. De meeste auto’s komen daarbij uit de zijweg en
een kleiner deel slaat af van de voorrangsweg [4,5].
Er zijn verschillende factoren van invloed op de veiligheid van de fietser. De belangrijkste zijn:






Intensiteit van het autoverkeer in de zijweg(en)
Zoals ook gesteld in hoofdstuk 2, geldt op netwerkniveau dat één drukke zijweg veiliger is voor
fietsers dan twee half zo drukke zijwegen. Het verband tussen de intensiteit van het verkeer op
de zijweg(en) en het risico voor fietsers staat aangegeven in afbeelding 3.3.
ongevallen
perkruispunt
kruispunt per per
jaar jaar
Ongevallen
per

3.2.1

de intensiteit van het autoverkeer in de zijweg(en) (3.2.1),
het type fietsvoorziening (3.2.2),
de rijrichting van het fietsverkeer (3.2.3),
de snelheid van het verkeer op de zijweg (3.2.4),
de markering van de oversteek (3.2.5).

0,30
0,25

Intensiteit
fietsverkeer

0,20

4.000
2.000

0,15

1.000
500

0,10
0,05
0,00
0

1.000

2.000
3.000
intensiteit autoverkeer (mvt/etmaal)

4.000

5.000

Intensiteit autoverkeer (mvt/etmaal)

Afbeelding 3.3. Verband tussen ongevallen met zijwegverkeer per kruispunt per jaar met fietsers langs een verkeersader en gemotoriseerd verkeer in of uit de zijweg (intensiteit autoverkeer op de x-as; vier lijnen voor vier intensiteiten
van het fietsverkeer).

Op basis van het gevonden verband kan worden vastgesteld dat het bundelen van verkeer uit verschillende zijwegen op een beperkter aantal kruispunten (door het saneren van kruispunten) voor
de veiligheid bij het oversteken van fietsers gunstig is. Een rekenvoorbeeld. Met gemiddeld 1.000
fietsers per dag op de voorrangsweg (rode lijn in grafiek) en 2.000 motorvoertuigen op de zijweg
zijn per jaar 0,09 ongevallen met fietsers te verwachten. En op twee kruispunten met deze intensiteiten dus 2x0,09=0,18 ongevallen. Terwijl op één kruispunt met dezelfde fietsintensiteit maar met
een 2x zo hoge intensiteit van het autoverkeer (4.000 mvt per etmaal, rode lijn) bijna 0,16 ongevallen zijn te verwachten. De situatie waarin met gelijkblijvende fietsintensiteit het zijwegverkeer wordt
afgewikkeld via één in plaats van twee zijwegen geeft dus een reductie van het aantal ongevallen
van meer dan 10%. Bij andere intensiteitscombinaties kan het verschil oplopen tot circa 15%.
Aanbeveling
Het saneren van zijwegen en bundelen van verkeer op een beperkter aantal zijwegen is gunstig
voor de veiligheid van fietsers op voorrangwegen.
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3.2.2

Type fietsvoorziening op het kruispunt
Op verkeersaders binnen de bebouwde kom worden verschillende typen fietsvoorzieningen
toegepast: suggestiestroken, fietsstroken, aanliggende fietspaden en vrijliggende fietspaden.
Het verschil in veiligheid tussen de verschillende typen fietsvoorzieningen wordt in sterke mate
bepaald door de afstand tussen de fietsvoorziening en de rijstrook voor het gemotoriseerde verkeer.
De veiligste fietsvoorziening op een voorrangskruispunt is een eenrichtingsfietspad dat op een
afstand van 2,00-5,00 meter van de rijbaan ligt. Op aanliggende fietspaden (afstand 0,00- 2,00
meter) en fietsstroken worden - bij gelijke intensiteiten - ruim 40% meer fietsers aangereden
door gemotoriseerd verkeer dat de zijweg in- of uitrijdt dan op fietspaden die op 2,00-5,00 meter
afstand liggen. Als fietsstroken vergeleken worden met het veiligste type fietspad (2,00-5,00
meter), is het verschil in veiligheid op kruispunten statistisch significant [5]. Deze conclusie sluit
in sterke mate aan op Zweeds onderzoek in de jaren negentig naar zo’n 750 kruispunten, waarin
ook naar ongevallen werd gekeken, rekening houdend met intensiteiten. Ook deze studie concludeerde dat een afstand van 2-5 meter een relatief goed niveau van veiligheid geeft, op kruispunten met en zonder verkeerslichten [5a].
De relatieve onveiligheid op aanliggende paden en fietsstroken beperkt zich niet tot lichtere voorrangsongevallen met personenauto’s. Op deze voorzieningen is ook de kans op dodehoekongevallen met rechtsafslaande vrachtauto’s groter dan op fietspaden (zie hoofdstuk 4).
Fietspaden die op grotere afstand dan 5,00 meter liggen hebben ook een iets hogere ongevalkans
dan fietspaden op een afstand van 2,00-5,00 meter, maar zijn wel veiliger dan fietsstroken en aanliggende paden, zie afbeelding 3.6.
Een bijzonder conflict heeft betrekking op fietsers die op of langs een voorrangsweg fietsen en
ter plaatse van een kruispunt linksaf slaan. Vooral ouderen zijn hier relatief vaak bij betrokken.
Dit type ongeval komt vaker voor bij fietsstroken, omdat fietsers daar moeten weven met het rijdende autoverkeer. Bij vrijliggende fietspaden die op tenminste 2,00 meter van de hoofdrijbaan
liggen, kan het oversteken in twee fasen plaatsvinden: eerst de zijweg oversteken en daarna
haaks op de rijbaan opstellen. Een fietser hoeft dan niet over de schouder te kijken; dat geeft
meer overzicht en is minder complex. Met het oog op de vergrijzing vraagt dit extra aandacht.

Afbeelding 3.4. Een oversteek in twee fasen – eerst de zijweg oversteken en dan
haaks de rijbaan over – is minder complex.
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Afbeelding 3.5. Door het fietspad uit te buigen is de afstand tussen fietspad en rijbaan te vergroten.

Aanbevelingen
Uit veiligheidsoverwegingen gaat de voorkeur uit naar vrijliggende fietspaden op 2,00 tot 5,00 meter van de voorrangsweg (gerekend van zijkant rijbaan tot zijkant fietspad). Dit draagt ook bij aan
het voorkomen van dodehoekongevallen (zie hoofdstuk 4).
Bij relatief drukke zijstraten (> 2.500 mvt/etmaal) wordt aanbevolen om altijd de maximale afstand
(circa 5,00 meter) aan te houden tot de rijbaan. Automobilisten die de voorrangsweg willen oprijden kunnen zich dan opstellen, zonder fietsers op het fietspad te hinderen.
Ook als er relatief veel fietsers op de voorrangsweg linksaf slaan, heeft het de voorkeur om extra
opstelgelegenheid te creëren.
In bestaande situaties waar het fietspad op een andere afstand dan 5,00 meter ligt, is de gewenste afstand tussen fietspad en rijbaan te realiseren door het pad of de strook in- of uit te buigen.
Daaraan kleeft ook een nadeel: het tast het fietscomfort aan. Daarom wordt aanbevolen alleen inof uit te buigen als:
 het een drukke zijstraat betreft,
 er veel linksafslaande fietsers zijn,
 bij veel rechtsafslaand vrachtverkeer (zie hoofdstuk 4),
 er voldoende ruimte is voor vloeiende bochten voor de fietsers (r = 5 meter).
tweerichtingsfietspad zonder drempel

3,8

fietsstrook zonder drempel

2,7

tweerichtingsfietspad met drempel

2,0

eenrichtingsfietspad zonder drempel

1,9

fietsstrook bij drempel

1,4

eenrichtingsfietspad met drempel

1,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Afbeelding 3.6. Relatieve risico voor fietsers ten opzichte van een éénrichtingsfietspad
voorzien van een drempel [27].
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3.2.3

Fietsers uit twee richtingen
Bij voorrangsongevallen is relatief vaak een fietser betrokken die voor het verkeer op de zijweg
‘van rechts’ komt, uit de zogenaamde onverwachte richting. Dit zijn fietsers op tweerichtingsfietspaden en fietsers op éénrichtingsfietspaden die illegaal tegen de richting in fietsen. Bij tweerichtingsfietspaden is (gezien voor verkeer uit de zijweg) bij ruim tweederde van de ongevallen
(naar schatting ruim 60 doden en ziekenhuisgewonden per jaar) een fietser van rechts betrokken; op éénrichtingsfietspaden is dat ongeveer eenderde (ruim 40 doden en ziekenhuisgewonden per jaar).
Bij veel van de ongevallen met een fietser
uit de onverwachte richting was sprake van
onvoldoende zicht voor de autobestuurder
uit de zijweg. Maar de belangrijkste oorzaak
van deze ongevallen is het kijkgedrag van
automobilisten. Uit een onderzoek van de
RUG [15] naar het kijkgedrag van automobilisten bij tweerichtingsfietspaden bleek dat
automobilisten sterk gericht zijn op de gemotoriseerde verkeersstroom die men op de
voorrangsweg moet kruisen. Van automobilisten die vanuit de zijweg rechtsaf willen
slaan, kijkt ruim een kwart alleen naar links
en niet naar rechts bij het kruisen van het
tweerichtingsfietspad.

Afbeelding 3.7. Fiets uit onverwachte richting.

Aanbevelingen
In situaties waar de keuze van een tweerichtingspad nog ter discussie staat, zal een wegbeheerder zich de vraag moeten stellen of het beoogde voordeel van zo’n pad opweegt tegen
de nadelen. Tweerichtingsfietspaden zijn significant onveiliger dan eenrichtingspaden; want
behalve het grotere risico’s bij zijwegen, gebeuren op tweerichtingsfietspaden ook relatief veel
fiets-fiets en fiets-snor/bromfietsongevallen [16]. Dit vraagt om grote terughoudendheid bij de
toepassing van dit soort paden.
In specifieke gevallen (bijvoorbeeld eenzijdige bebouwing) kunnen tweerichtingspaden leiden tot
minder oversteken en soms zullen ze ook routes kunnen verkorten. Als het aantal oversteekbewegingen (inclusief het oversteken van zijwegen) duidelijk vermindert, zullen de voordelen van
een tweerichtingspad op netwerkniveau wellicht groter zijn dan de nadelen op kruispuntniveau.
Per situatie zal de wegbeheerder een afweging moeten maken.
Kiest men voor een tweerichtingspad, dan is het van belang om de oversteekvoorzieningen bij
zijwegen zo veilig mogelijk in te richten. Daarvoor zijn de volgende maatregelen te nemen:
 Aanleggen snelheidsremmer. Bij tweerichtingsfietspaden is het van belang dat het gemotoriseerde verkeer de snelheid mindert. Daarom wordt geadviseerd om een oversteek van een
tweerichtingsfietspad altijd verhoogd uit te voeren, als plateau/drempel of als uitritconstructie.
Dit halveert bijna het risico voor de fietsers (zie figuur 3.6).
 Zicht verbeteren. Voldoende zicht op fietsers van rechts door verkeer uit de zijweg is van
groot belang voor de veiligheid van die fietsers. Dit betekent dat op circa 15 meter voor de
oversteek, het fietspad over een hoek van ruim 45 graden naar rechts overzien moet kunnen
worden.
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 In deze zone mogen dus geen zichtbelemmerende bosschages of objecten voorkomen. Als
het benodigde uitzicht niet aanwezig is, is een stopbord noodzakelijk (RVV B7), eventueel
aangevuld met een aankondiging op de rijbaan (zie foto).

Afbeelding 3.8. Als het zicht vanuit de zijweg op het fietspad onvoldoende is, is aanvullende bebording en
markering noodzakelijk

 Juiste bebording en markering. Juiste bebording en markering
moeten automobilisten erop wijzen dat er fietsers van twee kanten
kunnen komen. Een onderbord bij bord RVV B6 of B7 is wettelijk
verplicht! Ter ondersteuning is een asmarkering op het fietspad
altijd gewenst. Verder is het, mede met het oog op het voorkomen
van dodehoekongevallen, van belang om de haaientanden iets
voor de feitelijke oversteek aan te brengen, bijvoorbeeld voor de
drempel waarop het fietspad ligt, waardoor vrachtautochauffeurs
een beter zicht hebben op fietsers (zie ook hoofdstuk 4).
Afbeelding 3.9. Een onderbord
is wettelijk verplicht bij de kruising van tweerichtingspaden.
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3.2.4

Snelheid en attentieniveau van het verkeer in de zijweg
Van grote invloed op de veiligheid van fietsers is de snelheid van het autoverkeer uit de zijweg.
Op zijwegen met een snelheidsremmer (of uitritconstructie) worden ter plaatse van de fietsoversteek tot veertig procent minder fietsers aangereden dan op qua intensiteit vergelijkbare kruispunten zonder snelheidsremmer. Als deze maatregel op alle kruispunten binnen de bebouwde
kom wordt toegepast (waar dat nog niet gebeurd is) zou dat naar schatting jaarlijks vijf doden en
tachtig ziekenhuisopnamen onder fietsers besparen [32]. Vermoedelijk heeft dit te maken met
de combinatie van een hoger attentieniveau en een lagere snelheid, waardoor de mogelijkheden om te anticiperen en te reageren op een fietser groter worden. Ook een voorrangsplateau
op een kruispunt heeft een gunstige invloed op de veiligheid van fietsers, maar minder dan een
snelheidsremmer in de zijweg.

Afbeelding 3.10. Als ter plaatse van een zijweg een fietspad via een drempel of
uitrit wordt geleid, is dat voor de veiligheid van fietsers zeer gunstig. Dat geldt voor
éénrichting- en tweerichtingsfietspaden. De pijlen benadrukken dat er fietsers uit
twee richtingen kunnen komen. Juridisch is de markering overigens niet juist. Strikt
genomen zouden fietsers niet mogen afslaan..

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om in zoveel mogelijk zijstraten een drempel of uitritconstructie toe te passen,
aangezien dit leidt tot een significant lager risico voor fietsers. Ook benadrukt dit dat automobilisten een verblijfsgebied binnenrijden. Bij tweerichtingsfietspaden heeft de toepassing van een
drempel of uitritconstructie eveneens een zeer groot effect.
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3.2.5 		 Markering en kleur
Meestal hebben fietsers op de 50 km-weg
voorrang op de bestuurders die uit de
zijstraat komen. Dit is ook wenselijk. Het
draagt bij aan het comfort en de doorstroming voor fietsers. Vaak wordt de voorrangssituatie benadrukt door de toepassing
van blokmarkering en door de rode kleur
van het fietspad over het kruisingsvlak of de
zijweg door te zetten.
Tegen de verwachting in blijkt uit het ongevallenonderzoek dat op oversteekplaatsen
met een goede markering en een rode kleur
significant meer voorrangsongevallen met
fietsers gebeuren dan op oversteekplaatsen
met een matige of slechte markering. Bij
gelijke auto- en fietsintensiteiten is het risico
bij fietspaden met goede markering een
factor twee hoger dan bij oversteekplaatsen zonder markering; een rode kleur van
een oversteek geeft circa 40% meer kans
op een ongeval [5]. Mogelijke verklaringen
zijn te herleiden uit buitenlands onderzoek
[17]. Daar werd geconstateerd dat bij een
goede markering en opvallende kleur van
een fietspad het kijkgedrag en de oplettendheid van fietsers wat minder werden
en hun snelheid juist wat hoger. Kennelijk
vertrouwen fietsers er op dat de rode kleur
en blokmarkeringen óók voor automobilisten opvallend en goed zichtbaar is, maar
dat blijkt dus niet het geval. Uit een recente
veldstudie blijkt dat automobilisten een fietser veel eerder zien dan de witte blokmarkering. De blokken werden pas zeer laat
zichtbaar en droegen nauwelijks bij aan de
opvallendheid van de oversteek [18].
Aanbevelingen
Het is niet eenvoudig om de onderzoekresultaten te vertalen in concrete aanbevelingen.
De markering en de kleur dragen voor de
fietser bij aan een heldere voorrangssituatie,
wat bijdraagt aan het fietscomfort. De wegbeheerder moet echter beseffen dat markering en kleur onvoldoende zijn om automobilisten te attenderen op de voorrangssituatie.
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Afbeelding 3.11. Situatie in Kopenhagen, Denemarken. Bij een
opvallende markering werd de oplettendheid van fietsers wat
minder. Dat lijkt ook in Nederland het geval.

Afbeelding 3.12. De oversteek van een tweerichtingenfietspad
bij een rotonde: goed zijn de rode kleur, de asmarkering en de
drempel. Net als bij afbeelding 3.10 benadrukken de pijlen dat
er fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Hier hebben de
pijlen echter geen juridische haken en ogen, omdat fietsers
geen gebruik mogen maken van de rijbaan.

Afbeelding 3.13. Markering en een rode kleur zijn niet voldoende voor een maximale veiligheid voor de fietser. Aanbevolen
wordt de oversteek verhoogd uit te voeren.
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Drempels hebben meer effect. In dat geval is het ook mogelijk de voorrangsmarkering op het
talud van de drempel te leggen, waardoor de zichtbaarheid iets verbetert.
Bij tweerichtingsfietspaden moet altijd Bord B6 met onderbord worden geplaatst. Bij slecht uitzicht kan men aanvullende markering op circa 15 meter voor de oversteek overwegen. Op de
oversteek zelf loopt de asmarkering bij voorkeur door over het fietspad.

3.3

Fietsers die een voorrangsweg oversteken
Bij ongevallen waarbij een fietser een voorrangsweg moet oversteken en geen voorrang verleent aan een auto die van links of rechts komt, spelen zes belangrijke invloedsfactoren een rol:
 intensiteit van het gemotoriseerd verkeer,
 kruispuntvorm (3.3.1),
 aanwezigheid van snelheidsremmers (3.3.2),
 linksafslaande fietsers (3.3.3),
 aanwezigheid van middengeleiders (3.3.4),
 voorzieningen voor linksafslaande fietsers (3.3.5).

Intensiteit gemotoriseerd verkeer
Het spreekt voor zich dat de intensiteit van de te kruisen verkeersstroom van invloed is op de
ongevallenkans. Maar dat verband is niet recht evenredig (zie figuur 3.14). Een dubbel zo hoge
intensiteit van de te kruisen verkeersstroom leidt (bij een gelijke fietsintensiteit) namelijk niet tot
een dubbel zo hoog risico voor fietsers. Concentratie van het autoverkeer op een beperkter aantal verkeersaders kan veiligheidswinst opleveren. Zeker als een relatief rustige verkeersader in
zijn geheel opgeheven wordt.
Ongevallen per kruispunt per jaar
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Afbeelding 3.14. Verwacht aantal ongevallen per kruispunt per jaar met fietsers die een verkeersader oversteken en
gemotoriseerd verkeer op de verkeersader (intensiteit autoverkeer op de x-as; vierlijnen voor vier intensiteiten van het
fietsverkeer).

Bundelen van fietsverkeer is ook gunstig voor de veiligheid. Een rekenvoorbeeld. Als op twee
kruispunten in een voorrangsweg met 8.000 mvt/etmaal 500 fietsers (blauwe lijn) oversteken,
zijn 2x 0,06=0,12 ongevallen per jaar te verwachten. Als de betreffende fietsroutes gebundeld
zouden worden en er 1.000 fietsers op één punt over zouden steken (rode lijn), zijn er 0,10 ongevallen te verwachten.
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Dat is een verschil van ruim 15%. Behalve dit veiligheidseffect treedt ook nog een ander effect op,
namelijk dat op plaatsen met veel overstekende fietsers relatief veel effect verwacht mag worden van maatregelen om de veiligheid te vergroten (grote kosteneffectiviteit). Van belang is wel
dat de gebundelde oversteek op een voor de fietsers logische plaats ligt, om te voorkomen dat
fietsers alsnog op andere plaatsen gaan oversteken.
Aanbevelingen
 Concentratie van autoverkeer op een beperkt aantal wegen is gunstig voor de veiligheid van
overstekende fietsers.
 Ook concentratie van overstekende fietsers is gunstig. Dit geeft tevens de mogelijkheid om
gerichte maatregelen te nemen (met een hoge kosteneffectiviteit).
3.3.2

Kruispuntvorm: drie- en viertakskruispunten
In vergelijking met viertakskruispunten gebeuren er, bij gelijke auto- en fietsintensiteiten, op drietakskruispunten significant minder ongevallen. Maar deze uitkomst betekent niet dat er gestreefd
moet worden naar alleen maar drietakskruispunten. Op netwerkniveau is het namelijk de vraag
of twee drietakskruispunten veiliger zijn dan één viertakskruispunt, doordat er andere en meer
(complexe) conflicten optreden. Dat geldt zeker voor wegen met fietsstroken en als de kruispunten als een rechtse bajonetkruising worden uitgevoerd (eerst rechtsaf, daarna linksaf). Immers,
daarmee wordt de complexe en onveilige linksaf manoeuvre geïntroduceerd. Vanuit fietsveiligheid is er geen duidelijke voorkeur voor een drie- of viertakskruispunt. Zoals in het hoofdstuk
‘netwerken’ is aangegeven, kan men veel beter inzetten op het saneren van het aantal zijwegen
en ontvlechting van het fietsnetwerk en het autonetwerk.
Solitaire oversteken verschillen qua veiligheid nauwelijks van normale drie- of viertaksvoorrangskruispunten. Hierbij gaat het om kruispunten met solitaire fietspaden waar fietsers voorrang dienen te verlenen. Solitaire oversteken waar fietsers voorrangsgerechtigd zijn, vielen buiten het onderzoek [5].

3.3.3

Snelheidsremmers
Op 50 km-wegen is veel veiligheidswinst te boeken door op kruispunten en aansluitingen de
snelheid te verlagen. Het verkleint de kans op ongevallen met zo’n 40% en als er onverhoopt
toch een ongeval gebeurt, is het letsel minder ernstig [4,5].
Er is één situatie waar het effect van snelheidsremmers niet positief is. Dit betreft de toepassing
van een plateau ter plaatse van de oversteek bij solitaire fietsoversteken waar fietsers voorrangsplichtig zijn. Mogelijk interpreteren fietsers de voorrangssituatie verkeerd en suggereert
een plateau of drempel te veel een ‘recht op voorrang’. Wellicht wordt dit misverstand mede in
de hand gewerkt doordat oversteeklocaties waar fietsers wél voorrang hebben, doorgaans ook
verhoogd worden uitgevoerd.
Aanbevelingen
 De aanleg van snelheidsremmende voorzieningen op of voor een kruising is voor de veiligheid van overstekende fietsers zeer positief.
 Als overstekende fietsers geen voorrang hebben ter plaatse van een solitaire oversteek, is
het beter om de oversteekplaats niet op een drempel of plateau aan te leggen. Dit voorkomt
verwarring over de voorrangssituatie. Voor de veiligheid is het wel goed op enige afstand
vóór de oversteek een snelheidsremmer toe te passen.
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3.3.4

Opstelruimte voor linksafslaande fietsers.
Vooral op wegen met fietsstroken is de linksafslaande fietser kwetsbaar, omdat fietsers hier
weven met autoverkeer en linksafslaan een complexe manoeuvre is met diverse deeltaken voor
een fietser. Die kwetsbaarheid wordt nog groter als er ook linksafvakken voor het autoverkeer
zijn. De combinatie van linksafvakken en fietsstroken is voor de veiligheid van fietsers nadelig
en dat zou men zoveel mogelijk moeten voorkomen. Dat is mede met het oog op de vergrijzing.
Vooral ouderen hebben namelijk veel moeite met deze manoeuvre.
Aanbeveling
Op kruispunten met relatief veel linksafslaande fietsers zouden deze in twee etappes linksaf
moeten kunnen slaan. Met name bij fietsstroken zijn aanvullende maatregelen wenselijk. Aanbevolen wordt om de fietsstrook voor het kruispunt over te laten gaan in een fietspad, dat op
minimaal 2,00 maar liever 5,00 meter vanaf de kant van de rijbaan ligt. Een linksafslaande fietser kan zich dan buiten de rijbaan opstellen, haaks op de rijrichting van het autoverkeer. Deze
maatregel bevordert niet alleen de veiligheid van de linkafslaande fietser maar ook die van de
rechtdoorgaande fietser.

3.3.5

Middengeleiders
Één van de meest voor de handliggende maatregelen om de oversteekbaarheid van een verkeersader te verbeteren, is de toepassing van een middengeleider. Op kruispunten met middengeleiders kunnen fietsers in etappes oversteken. Fietsers hoeven dan slechts rekening te houden auto’s uit één richting. Bovendien neemt de gemiddelde wachttijd drastisch af als fietsers
een drukke verkeersader in twee etappes kunnen oversteken.
Op basis van de ongevallenonderzoeken zijn echter geen harde conclusies te trekken over het
verkeersveiligheidseffect van middengeleiders op 50 km-wegen. De aantallen zijn te klein om
statistisch significante effecten vast te stellen. De analyses geven wel de volgende indicaties:
 Als fietsers meer dan twee rijstroken moeten oversteken lijkt het verkeersveiligheidseffect
van een middengeleider groot. Het aantal fietsslachtoffers neemt met gemiddeld 70 procent
af, maar deze afname is dus niet significant.
 Op voorrangswegen met twee stroken lijkt een middengeleider eerder averechts te werken,
omdat het aantal fietsslachtoffers iets toe lijkt te nemen. Het is onduidelijk wat daar de verklaring voor is. Mogelijk onderschatten fietsers de risico’s omdat de situatie minder complex
is en de oversteeklengte kleiner. Een andere verklaring kan zijn dat fietsers meer snelheid
houden, omdat de noodzaak om te stoppen minder groot is.
Deze indicaties over de effecten sluiten aan bij de theorie dat middengeleiders vooral winst bieden bij hoge auto-intensiteiten en grote oversteeklengtes. Waar het omslag punt precies ligt, is
op basis van het uitgevoerde onderzoek niet te zeggen.
Aanbevelingen
Op wegen met meer dan twee rijstroken zijn middengeleiders essentieel voor de veiligheid van
overstekende fietsers. Dit geldt bijvoorbeeld voor kruispunten met linksafstroken (zie hierna).
Zowel de veiligheid als de doorstroming en het fietscomfort hebben baat bij de toepassing van
middengeleiders. Een middengeleider met daarin een opstelruimte speciaal voor fietsers heeft
dan de voorkeur boven de situatie waarbij fietsers zich in een middenvak moeten mengen met
gemotoriseerd verkeer. Voldoende breedte is nodig zodat meer fietsers zich kunnen opstellen.
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Als fietsers ‘slechts’ twee rijstroken hoeven over te steken, noopt het ongevallenonderzoek tot
enige terughoudendheid. Twijfels over het veiligheidseffect laten onverlet dat middengeleiders
ook hier positieve effecten hebben op de oversteekbaarheid en de subjectieve veiligheid, met
name bij hogere auto-intensiteiten (> 800 mvt/uur). Eventuele negatieve veiligheidseffecten kunnen gecompenseerd worden door snelheidsremmers op enige afstand voor de oversteek. Daarnaast is nader onderzoek wenselijk naar de optimale vormgeving. Bij welke vormgeving van een
middengeleider blijven fietsers de risico’s op de juist wijze inschatten?
3.3.6

Linksafvakken voor gemotoriseerd verkeer op de voorrangsweg
Uit het ongevallenonderzoek van Rijkswaterstaat [4] komt de indicatie dat de toepassing van
linksafvakken voor het gemotoriseerde verkeer extra risico’s met zich meebrengt voor overstekende fietsers. Een verklaring is dat linksafvakken leiden tot een groter kruisingsvlak en een
ruimer wegbeeld in vergelijking met een situatie zonder linksafvakken. Bovendien worden linksafvakken vooral toegepast bij een hoge verkeersbelasting op de hoofdrijbaan. Daarnaast kan
een rol spelen dat een rechtdoorgaande auto op de hoofdrijbaan van het kruispunt relatief ongehinderd kan doorrijden bij de aanwezigheid van een linksafvak en kan inhalen via dat vak als
een rechtsafslaande auto de doorgang belemmert. Het vraagt nader onderzoek om de precieze
achtergronden te herleiden.
Aanbeveling
Voor overstekende fietsers zijn linksafvakken op voorrangskruispunten niet gewenst. Anderzijds
stellen met name oudere automobilisten het op prijs als op de wat drukkere voorrangskruispunten linksafvakken worden toegepast. Een alternatief voor dergelijke situaties is de aanleg van
een rotonde, als de ruimte daarvoor aanwezig is en het past binnen de wegcategorisering. Als
toch gekozen wordt voor linksafvakken, zijn met het oog op de veiligheid van fietsers, ook middengeleiders aan te bevelen.

Afbeelding 3.15. Bij een voorrangsweg met linksaf-stroken is het van belang ook middengeleiders te realiseren, met
voldoende opstelruimte voor fietsers.
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3.4

Aanpak van voorrangsongevallen
De veiligheid van fietsers op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom is een aanzienlijk
probleem. Tegelijkertijd maakt dat deze problematiek tot een zeer kansrijk gebied als het gaat
om de verbetering van de fietsveiligheid. Wegbeheerders kunnen via het ontwerp en de inrichting van voorrangskruispunten veel bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van fietsers.
Inventariseren van feitelijke én potentiële knelpunten
Vaak worden knelpunten aangepakt op basis van de ongevallencijfers. Dat kan ook bij dit type
ongeval gebeuren, maar dat is niet genoeg. Op lokaal niveau speelt steeds meer het probleem
van ‘verdunning’ van ongevallen en bovendien loopt de registratie van ongevallen terug. Om
het aantal voorrangsongevallen met fietsers structureel omlaag te brengen, is daarom ook een
proactieve aanpak noodzakelijk, door middel van het verbeteren van niet-optimale voorrangssituaties.

3.4.1

Aanpak voor de korte termijn:
Inventariseer feitelijke en potentiële gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan:
 kruispunten met een tweerichtingsfietspad, waar het uitzicht vanuit de zijweg beperkt is of
het fietspad niet op een drempel ligt;
 kruispunten met een hoge intensiteit van het gemotoriseerd verkeer in de zijweg (> 4.000
mvt/etmaal), waar de oversteek niet op een drempel ligt;
 kruispunten met een hoge intensiteit van het overstekend fietsverkeer (> 2.000 fietsers/etmaal), waar fietsers meer dan twee rijstroken moeten oversteken zonder middengeleider of
snelheidsremmer op hoofdrijbaan.
De genoemde grenswaarden zijn indicatief en worden vooral bepaald door de lokale omstandigheden. In grotere gemeenten kunnen de grenswaarden hoger liggen.

Afbeelding 3.16. Tweerichtingsfietspad over een speciale uitritconstructie.

Vervolgens moet voor deze groep van kruispunten worden nagegaan welke van de maatregelen
uit paragrafen 3.2 en 3.3 zijn toe te passen. Dit vraagt per kruispunt een korte analyse. Maak
voor deze groep kruispunten een maatregelenpakket voor de komende twee tot drie jaar en prioriteer op basis van de intensiteiten van het autoverkeer. De intensiteit van het autoverkeer heeft
een grote voorspellende waarde voor de kans op ongevallen. Op drukkere wegen met meer dan
circa 8.000 voertuigen per etmaal gebeuren circa tweederde van alle fietsongevallen op voorrangskruispunten [6]. Vooral deze wegen verdienen dus bijzondere aandacht.
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3.4.2

Aanpak voor de langere termijn:
De hiervoor genoemde maatregelen hebben alle invloed op inrichtings-/kruispuntniveau. Zeker zo
belangrijk zijn maatregelen op netwerkniveau, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Met het oog op
het voorkomen van voorrangsongevallen met fietsers zijn drie maatregelen erg effectief:
 Formuleer uitgangspunten voor het auto- en fietsnetwerk: een grofmazig autonetwerk, saneren
zijwegen, ontvlechten, tweerichtingsfietspaden voorkomen, onder andere door routes door verblijfsgebieden aan te leggen.
 Formuleer uitgangspunten voor (fietsvoorzieningen op) kruispunten. Zorg dat deze bestuurlijk
worden vastgesteld. Zorg dat deze uitgangspunten consequent toegepast worden als kruispunten om wat voor reden op de schop moeten. Maak de uitgangspunten eenvoudig beschikbaar
voor ontwerpers bij gemeenten of adviseurs. Bouwstenen voor dergelijke uitgangspunten:
- Bij rustige zijstraten: altijd een drempel of uitritconstructie.
- Bij drukkere zijstraten of zijstraten met veel vrachtverkeer: altijd fietspad op 5,00 meter (zonodig bijbuigen).
- Bij meer dan 10.000 mvt/etmaal op de hoofdrijbaan en bij meer dan 2 rijstroken middengeleider aanleggen.
- Bij veel overstekende fietsers: snelheid van het autoverkeer beheersen, indien nodig
met snelheidsremmers voor of op het kruispuntvlak op de voorrangsweg.
In het kader is een procesaanpak van de gemeente Amsterdam beschreven. Deze zou uitgebreid
kunnen worden met de proactieve aanpak zoals beschreven bij de aanpak voor de korte termijn.
Amsterdam: van reactieve naar proactieve aanpak
De gemeente Amsterdam is in 2000 begonnen met het aanpakken van blackspots, de locaties
waar relatief veel ongevallen plaatsvinden. Om de verkeersveiligheid snel te kunnen verbeteren
is een speciale werkgroep Blackspots (WBA) opgericht. In de WBA zitten experts vanuit de gemeente, politie, OM en Fietsersbond. Deze werkgroep analyseert iedere blackspot in de stad en
komt met verbeteringen in de infrastructuur. In tien jaar tijd heeft dat geleid tot een daling van het
aantal blackspots van 167 naar 66.
Wat doet de werkgroep
Aan de hand van de ongevallengegevens worden de black-spotlocaties geselecteerd. Op basis
van analyses, tekeningen, foto’s, ongevallengegevens en lokale kennis wordt per black spot een
advies opgesteld. De WBA ziet toe op de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.
Oplossingen
De werkgroep zoekt naar oplossingen die snel, effectief en tegen relatief lage kosten uitvoerbaar
zijn. Voorbeelden zijn het aanpassen of opfrissen van de markering, het plaatsen of opnieuw
instellen van de verkeerslichten of het aanleggen van een uitritconstructie. Daarnaast is de WBA
verantwoordelijk voor de aanpak van gevaarlijke kruispunten, die zo complex zijn (reconstructies) dat die projectmatig worden uitgevoerd. Indien mogelijk liften de ingrepen mee met een
bestaand project, zoals een gepland vervangings- of onderhoudsprogramma.
Nieuwe aanpak gericht op voorkomen black spots
De laatste tijd richt de werkgroep zich steeds meer op kruispunten die formeel nog niet gevaarlijk
zijn, maar waar het aantal ongevallen groeit. Voor deze opkomende blackspots stelt men maatregelen voor en voert ze uit, om te voorkomen dat ze ooit een blackspot worden [19].
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4 		 Dodehoekongevallen met vrachtauto’s

4.1

In omvang beperkt, in afloop zeer ernstig
Ongevallen met rechtsafslaande vrachtauto’s en rechtdoorgaande fietsers zijn ten opzichte van
veel andere ongevaltypen in aantal beperkt, maar hebben meestal wel zeer ernstige gevolgen.
Vaak raakt een fietser zeer zwaar gewond of overleeft het ongeval niet. In Nederland schommelt het aantal dodelijke slachtoffers de laatste jaren rond de 10 en ligt het aantal ziekenhuisopnamen rond de 25 per jaar. Maar door de ernstige afloop en het feit dat er relatief vaak jonge
fietsers bij zijn betrokken, maken dodehoekongevallen wel veel los. Een dodehoekongeval leidt
vaak tot veel bezorgdheid bij burgers en aandacht onder wethouders en gemeenteraad.
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Afbeelding 4.1 Het aantal slachtoffers (doden en ziekenhuisopnamen) onder fietsers betrokken bij een dodehoekongeval in Nederland, figuur overgenomen uit [Min I&M/DVS 2005-2010].

Op nationaal en internationale schaal richt de aandacht zich vooral op technische maatregelen
om het zichtveld van vrachtauto’s te vergroten. Met als resultaat dat maatregelen als extra spiegels en camera’s aan de vrachtauto’s inmiddels op grote schaal worden toegepast. Toch moeten we constateren dat vrachtauto’s nog steeds onveilig zijn, door de hoge zitpositie en de nog
steeds beperkte werking van spiegels. Bij een aanrijding belandt de fietser bovendien meestal
onder de vrachtauto, met zwaar letsel als gevolg. Daarom wordt nog verder gezocht naar aanvullende maatregelen aan de vrachtauto zelf, zoals signalering.
Een ander spoor richt zich op voorlichting en gedragsverandering: om de gevaren in de dode
hoek kenbaar te maken worden zowel vrachtautochauffeurs als fietsers voorgelicht.
Een derde spoor vormt de infrastructuur. Deze publicatie wil wegbeheerders er op wijzen dat
ook door een goed ingerichte infrastructuur dodehoekongevallen zijn te voorkomen en wegbeheerders dus zeker ook mogelijkheden ter beschikking staan.
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Afbeelding 4.2. Het (beperkte) zicht van een vrachtwagenchauffeur op fietsers.

4.2

Typen en oorzaken
Een dodehoekongeval is een verkeersongeval waarbij een vrachtautochauffeur een kwetsbare
verkeersdeelnemer over het hoofd ziet doordat deze zich in de dode hoek van een vrachtauto
bevindt. De dode hoek is een aanduiding voor het gebied dat voor een vrachtautochauffeur via
de voor- en zijruiten niet te zien is (maar eventueel wel via spiegels of camera’s). Dit omvat een
gebied dat zich rechts-voor en rechts-naast een vrachtauto bevindt. Er bevindt zich ook een
dodehoek links en achter een vrachtauto, maar die speelt een minder grote rol bij dodehoekongevallen met fietsers [20].

Afbeelding 4.3. Bovenaanzicht van het vereiste zichtveld voor vrachtauto’s. Links het zichtveld dat Nederland in 2003
verplicht stelde voor alle vrachtauto’s, en rechts de EU-eisen voor nieuwe vrachtauto’s in 2007 [21].

Meestal is de vrachtautochauffeur zich ervan bewust dat hij vrije doorgang moet verlenen aan
rechtdoorgaande fietsers, maar ontstaat een ongeval doordat hij de fietser niet of te laat ziet
[20]. Ook het risico-inzicht van fietsers speelt een rol [21]: fietsers komen soms op het laatste
moment nog langs een vrachtauto, waarbij ze te laat opmerken dat de vrachtauto afslaat en/of
dat de chauffeur hen niet ziet.
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Er zijn drie veelvoorkomende situaties waarbij dodehoekconflicten ontstaan tussen vrachtauto’s
en fietsers (zie afbeelding 4.4):
A. Kruispunten (met en zonder verkeerslichten) waar een vrachtauto rechtsaf slaat en een fietser rechtdoor rijdt (67%).
B. Tweerichtingsfietspaden langs voorrangwegen, waarbij een vrachtauto vanuit een zijweg de
voorrangsweg nadert en van rechts (uit de onverwachte richting) een fietser komt (19%).
C. Rotondes met fietsers in de voorrang, waarbij zowel bij het op- en afrijden conflicten ontstaan
(13%). Als een vrachtauto de rotonde verlaat komt de situatie overeen met situatie A. Indien
een vrachtauto een rotonde met een tweerichtingsfietspad oprijdt, komt de situatie overeen
met situatie B.

Afbeelding 4.4. Veelvoorkomende conflictsituatie tussen vrachtwagen en fietser [20].

4.2.1

Dodehoekongevallen op kruispunten (A)
Het grootste deel van de fietsslachtoffers (67%) dat in Nederland betrokken is bij een dodehoekongeval, valt bij een ‘klassiek’ dodehoekongeval: een ongeval tussen een rechtsafslaande
vrachtauto en een rechtdoorgaande fietser op een kruispunt [21].3
In de helft van de gevallen gebeurt dat op kruispunten die met verkeerslichten zijn geregeld.
Een analyse van die ongevallen liet zien dat de fietser en vrachtauto in de meeste gevallen tegelijkertijd groen kregen en de vrachtauto vanuit stilstand optrok. De vrachtautochauffeur heeft bij
een verkeerslicht de fietsers die naast hem wachten meestal wel in de gaten, maar ziet niet de
achteropkomende fietsers, die nog net rechts langs de vrachtauto willen fietsen [24]. Deze groep
fietsers loopt het grootste risico om slachtoffer te worden van een dodehoekongeval.
Uit Nederlands en Duits onderzoek blijkt dat de meeste dodehoekongevallen gebeuren op wegen
met een gemengd profiel, fietsstroken of aanliggende fietspaden (waar geen berm tussen het fietspad en de weg aanwezig is) [22]. Dit werd ook in België gevonden: daar blijken de wegen met markeringen (vergelijkbaar met de fiets-of fietssuggestiestrook) voor fietsers het meest risicovol, terwijl
vrijliggende fietspaden veiliger waren [23]. Een kleine afstand tussen de fietser en de vrachtauto
blijkt riskant voor fietsers [21,22]. Dat heeft niet alleen te maken met de zichtbaarheid van de fietser.
Bij een kleine afstand heeft de fietser op het moment dat een vrachtauto onverwachts rechtsaf wil
slaan geen mogelijkheid om uit te wijken en heeft de vrachtwagenchauffeur geen tijd om te remmen.
En zo’n reactie-/uitwijkmoment kan letterlijk het verschil maken tussen wel of geen aanrijding.
3 In Duitsland [22] en België [23] ligt dit percentage hoger. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in deze landen
rotondes en tweerichtingenfietspaden minder vaak voorkomen dan in Nederland.
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In een recente studie van TNO [25] bleek dat vaak pas in de laatste twee seconden voor een
ongeval duidelijk wordt wat de manoeuvre van de andere partij wordt; dat geldt zowel voor de
fietser als voor de vrachtwagenchauffeur. In de tijd daarvoor is het voor beide onmogelijk om de
manoeuvre te kunnen vaststellen of in te schatten. Pas in die laatste twee seconden wordt voor
de fietser duidelijk of de vrachtauto rechtdoor of rechtsaf gaat en voor de chauffeur of de fietser
remt of doorfietst. De tijd die een chauffeur nodig heeft om te reageren en te remmen bedraagt
twee seconden. Bij een rijsnelheid van een rechtsafslaande vrachtauto (15 km/h op een kruispunt en circa 10 km/h op een rotonde) betekent dit dat op kruispunten liefst een interventietijd
(-afstand) van meer dan twee seconden (ofwel meer dan 8,4 meter) wenselijk zou zijn.
4.2.2

Dodehoekongevallen op tweerichtingsfietspaden (B)
Een tweede type dodehoekongeval betreft fietsers op tweerichtingsfietspaden die worden
aangereden door een vrachtauto uit een zijstraat. In het onderzoek van de SWOV ging het om
19% van alle dodehoekongevallen [21]. Om de voorrangsweg op te rijden moet de vrachtauto
het fietspad kruisen. Fietsers die van rechts komen kunnen dan in de dode hoek rechts voor
de vrachtauto terechtkomen. Daarbij speelt nog een ander probleem. Veel automobilisten uit
een zijstraat verwachten geen fietsers van rechts. Recent onderzoek door de Rijksuniversiteit
Groningen [15] toonde aan dat ruim een kwart (27%) van de automobilisten die rechtsaf slaan
vanuit een zijstraat, in het geheel niet naar rechts kijkt, ondanks de aanwezigheid van een tweerichtingsfietspad. Het risico wordt verder vergroot doordat fietsers er veelal op rekenen dat ze
voorrang krijgen.

4.2.3

Dodehoekongevallen op rotondes (C)
De bovenbeschreven twee typen ongevallen gebeuren ook op rotondes. In het onderzoek van
de SWOV betrof dit 13% van de onderzochte ongevallensituaties [21]. Als de vrachtautochauffeur de rotonde verlaat kan een dodehoekongeval gebeuren zoals beschreven in situatie A. Als
er een tweerichtingsfietspad langs de rotonde ligt kan een dodehoekongeval gebeuren zoals
beschreven in situatie B.

4.3

Hoe zijn dodehoekongevallen te voorkomen?
Voor een duurzame oplossing zou de vormgeving van vrachtauto’s ingrijpend aangepast moeten worden, zodat chauffeurs voldoende zicht hebben en voorkomen wordt dat fietsers onder de
vrachtauto terecht komen. Zolang dat niet het geval is, zullen dodehoekongevallen met ernstige
afloop kunnen plaatsvinden. Wegbeheerders hebben echter wel mogelijkheden om de kans
op dodehoekongevallen te verkleinen door het nemen van infrastructurele en organisatorische
maatregelen. Daarbij gaat het om:

het zicht op de fietser te vergroten;

de vrachtautochauffeur en de fietser via het wegontwerp meer reactietijd te geven;

het aantal ontmoetingen tussen vracht- en fietsverkeer te verminderen;

het risico-inzicht van zowel vrachtautochauffeurs als fietsers te verhogen.
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4.3.1

Maatregelen op met verkeerslichten geregelde kruispunten
Op kruispunten met verkeerslichten gebeuren relatief veel dodehoekongevallen. Van maatregelen op dit type kruispunt is dan ook relatief veel effect te verwachten.
Een conflictvrije regeling: scheiding in tijd
De veiligste oplossing op met verkeerslichten geregelde kruispunten is een conflictvrije regeling
voor het rechtdoorgaande fietsverkeer. Dit kan op twee manieren geregeld worden:

Aparte groenfases voor zowel het rechtdoorgaande fietsverkeer als het rechtsafslaande
autoverkeer, waardoor rechtsafslaande vrachtauto’s niet meer in contact komen met
rechtdoorgaande fietsers.

Alle fietsrichtingen tegelijk groen: een bijzondere vorm van gescheiden groenfasen is het
principe van ‘fietsers alle richtingen groen’. Zeker als fietsers tweemaal per cyclus groen
krijgen en de kans op roodlichtnegatie wordt beperkt, is dit een goede maatregel ter voorkoming van dodehoekconflicten. Deze oplossing is te overwegen voor compacte kruispunten met bovengemiddeld veel fiets- of vrachtverkeer uit verschillende richtingen. Voor
de gemeente Enschede was een aantal ernstige dodehoekongevallen de aanleiding om
‘fietsers alle richtingen groen’ toe te passen.

Afbeelding 4.5. Fietsverkeerslicht alle richtingen groen. Hiermee worden conflicten
tussen (vracht)auto’s en fietsers op een kruispunt voorkomen.

Voorstart en terugliggende stopstreep: scheiding in tijd
Als een conflictvrije regeling niet mogelijk is, kan men enige veiligheidswinst boeken met een
voorstart voor fietsers en een terugliggende stopstreep. Bij een voorstart springt het licht voor
fietsers iets eerder op groen dan het licht voor de automobilisten. De fietsers rijden voor de
vrachtauto uit. De voorstart is bij alle typen fietsvoorzieningen toe te passen: zowel fietsstroken,
fietspaden als bij een gemengd profiel. Voorstart biedt echter geen oplossing voor conflicten
met fietsers die komen aanrijden tijdens de groenfase.
Een terugliggende stopstreep heeft een vergelijkbaar effect als de voorstart. De stopstreep
voor het autoverkeer wordt minimaal 3,00, maar beter 5,00 meter achter de stopstreep voor
fietsers gelegd [22]. Fietsers stellen zich dan enigszins voor het autoverkeer op en blijven in het
zichtveld van de vrachtautochauffeur. Door de terugliggende stopstreep te combineren met een
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voorstart groen wordt het meeste effect bereikt. De terugliggende stopstreep kan tevens gecombineerd worden met een Opgeblazen Fiets Opstel Strook (OFOS), waarbij men wel moet voorkomen dat de fietsers zich vlak voor de vrachtauto opstellen. In de Ontwerpwijzer Fietsverkeer
zijn de mogelijkheden voor voorstart nader uitgewerkt [2b].
Afstand rijbaan-fietspad: scheiding in ruimte
Als er ruimte is, wordt geadviseerd om een vrijliggend fietspad aan te leggen op een afstand
van 5,00 meter naast de hoofdrijbaan zonder zichtbelemmerende objecten tussen fietspad en
hoofdrijbaan te plaatsen (zie 4.3.2). Dit verbetert het zicht en creëert meer reactietijd. Beide zijn
essentieel in het voorkomen van dodehoekongevallen.
Rechtsafverbod voor vrachtauto’s
Als het niet mogelijk is om het fietsverkeer conflictvrij af te wikkelen, is te overwegen om een
verbod in te stellen voor vrachtauto’s om rechtsaf te slaan. Dat geldt vooral voor
situaties met veel vrachtverkeer en veel fietsers (met name kinderen).

Afbeelding 4.6. Een rechtsafverbod voor vrachtwagens als mogelijkheid om dodehoekongevallen te vermijden.

Blackspotspiegels: geen aantoonbaar effect
Sinds een aantal jaren wordt geëxperimenteerd met blackspotspiegels bij verkeerslichten. Dat
zijn kleine bolle spiegels die onder de groene verkeerslantaarn van een verkeerslicht worden
aangebracht. Het is onduidelijk of deze spiegels werken. Onderzoekresultaten laten zien dat het
aantal ongevallen niet afneemt [26]. Niewöhner [22] stelt zelfs dat door de hoge taakbelasting
van de chauffeur niet verwacht kan worden dat hij nog een extra spiegel gebruikt. Er bevinden
zich immers al vijf spiegels op de vrachtauto zelf. Een ander argument tegen dergelijke spiegels
is dat de chauffeur deze vooral nodig heeft op het moment dat hij al voorbij het verkeerslicht is
(en de spiegel dan dus niet meer kan zien). Ondanks de twijfels over de effectiviteit passen verschillende gemeenten de blackspotspiegel wel toe. Baat het niet dan schaadt het niet.
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4.3.2

Maatregelen op voorrangskruispunten en rotondes
Om dodehoekongevallen op voorrangskruispunten en rotondes te voorkomen, kunnen de volgende maatregelen genomen worden.
Afstand rijbaan-fietspad
Voor ieder kruispunt geldt dat een afstand van zo’n 5,00 meter tussen rijbaan en fietspad een
beter zicht op fietsers geeft dan fietspaden die dichter bij de rijbaan liggen en fietsstroken. Behalve een beter zicht, krijgt de fietser daarmee enige tijd om uit te wijken, als een vrachtauto
rechtsaf wil slaan en de chauffeur tijd om te remmen. Daarom wordt geadviseerd om fietspaden
op een afstand van minimaal 2,00 maar liever 5,00 meter aan te leggen ter plaatse van zijwegen. Met het oog op de dodehoekproblematiek geldt dat 5,00 meter zonder meer te prefereren
is, in ieder geval op rotondes en bij grotere stromen vrachtverkeer.
Op wegen met fietsstroken, kan men overwegen deze om redenen van veiligheid ter plaatse van
een zijweg over te laten gaan in een fietspad (zie paragraaf 3.2.2).

Afbeelding 4.7. Een fietspad op circa 5,00 meter vanaf de rijbaan geeft fietsers en
vrachtwagenchauffeurs meer tijd om op elkaar te reageren.

Geen zichtbelemmerende objecten
Om de zichtbaarheid van de fietsers te verbeteren, is het belangrijk dat zich tussen de hoofdrijbaan en het fietspad geen hinderlijke en zichtbelemmerende objecten zoals reclameborden en
grootschalig wegmeubilair bevinden. Ook bosschages of andere elementen mogen het zicht op
de fietsers niet belemmeren ter plaatse van kruispunten.
Overzichtelijke rotondes
Het is onwenselijk om gelijkvloerse fietsoversteken te combineren met turbo- en meerstrooksrotondes. Een combinatie met tweestrooksafritten is sterk af te raden. De complexiteit neemt toe
en daarmee de aandacht die vrachtautochauffeurs kunnen besteden aan fietsers.
Op verschillende plaatsen experimenteren wegbeheerders met maatregelen om het zicht op de
fietsers te verbeteren, onder andere door een ruimere afstand tussen fietspad- en rijbaan (circa
7,00 meter) en/of door de naderingshoek van het fietspad aan te passen. Dit laatste gebeurt
door het verloop van het fietspad iets ‘vierkanter’ te maken. Een ouder onderzoek van de SWOV
[26a] vond geen grote verschillen met de ‘normale’ rotondes. Het verdient daarom aanbeveling
rotondes met zo’n vierkanter fietspad met het fietspad op wat grotere afstand in de toekomst te
evalueren op de veiligheidseffecten.
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4.3.3

Maatregelen bij tweerichtingsfietspaden
Tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes zijn relatief gevaarlijk voor fietsers. Dat geldt in het bijzonder voor fietsers van rechts (gezien vanuit de zijstraat). Fietsers kunnen in de dode hoek rechts voor de vrachtauto terecht komen en bestuurders houden niet altijd
rekening met fietsers uit deze richting [27]. De volgende maatregelen zijn mogelijk.
 Voldoende zicht naar rechts. (Vrachtauto-)chauffeurs moeten op zo’n 15 meter voor het
kruispunt het fietspad goed kunnen overzien (over een hoek van meer dan 45 graden), om
tijdig op fietsers te kunnen anticiperen.
 Haaientanden terugleggen. Om het zicht vanuit de vrachtautocabine op het fietspad te vergroten luidt het advies de haaientanden op grotere afstand voor de fietsoversteekplaats aan
te brengen. De extra afstand zorgt er ook voor dat zijspiegels het zicht op de fietsers niet
belemmeren [21].

4.3.4

Overige maatregelen: scheiding in tijd en van netwerken
Scheiding in tijd
Circa 40% van de slachtoffers bij dodehoekongevallen valt in de leeftijdscategorie 12-17 jaar en
8% in de leeftijd tot 11 jaar [20]. Als vrachtwagens en schoolgaande fietsers niet gelijktijdig van
dezelfde routes gebruik maken, kan dat bijdragen aan het beperken van dodehoekongevallen.
Veel gemeenten hebben tijdvensters waar het gaat om winkelgebieden. Mogelijk kan dit worden
uitgebreid voor schoolroutes of -zones, of wellicht een deel van de bebouwde kom. In Haarlem
heeft men iets dergelijks toegepast bij de route van de vuilnisauto’s. Die is zo aangepast dat
vuilnisauto’s niet bij lagere scholen komen rond de spitsuren van scholieren.
Scheiding van verkeersnetwerken
Het is goed voor de fietsveiligheid als fietsers en vrachtauto’s zo veel mogelijk ruimtelijk van
elkaar worden gescheiden. Het ontvlechten van het auto- en fietsnetwerk, waarbij fietsroutes
vaker door verblijfsgebieden lopen, kan de verkeersveiligheid verbeteren (zie hoofdstuk 2). Veel
gemeenten en regio’s stellen sinds een aantal jaren kwaliteitsnetten voor het goederenvervoer
op. Dit is een samenhangend netwerk van verbindingen tussen economische centra waarover
goederenvervoer op een verantwoorde wijze kan worden afgewikkeld. Hiervoor stelt men een
integraal pakket aan kwaliteitseisen op ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit
van leefomgeving. Verder stelt men een selectief netwerk vast waarop die kwaliteitseisen worden toegepast [28]. Hierbij kan men expliciet naar verkeersstromen van fietsers en vrachtauto’s
kijken om het aantal ontmoetingen te verkleinen.
Weren van vrachtverkeer
Een andere ingrijpende maatregel is het weren van zware vrachtauto’s uit kerngebieden van
steden en dorpen. Daarvoor zijn distributiecentra aan de rand van de bebouwde kom nodig. Uitsluitend kleine vrachtauto’s worden vervolgens toegelaten voor de fijndistributie [21]. Deze maatregelen zijn niet eenvoudig in praktijk te brengen, maar er zijn inmiddels succesvolle initiatieven
met hetzelfde doel, namelijk het beperken van zwaar vrachtverkeer in steden. Ter inspiratie verwijzen we naar:
- www.stedelijkedistributie.nl
- www.binnenstadservice.nl
Bijzondere aandacht voor bouwverkeer
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Uit onderzoek in Duitsland [22] komt naar voren dat bouwverkeer bijzonder vaak veroorzaker is
van dodehoekongevallen. In Nederland geld dit in mindere mate [21]. Gemeenten hebben mogelijkheden om de veiligheid in de bouwlogistiek te verbeteren. Hieronder is een goede procesaanpak uitgewerkt die wordt toegepast in de gemeente Amsterdam.
Amsterdam: Aandacht voor fietsveiligheid in bouwplannen
Als in Amsterdam op of aan een hoofdnet auto, fiets of openbaar vervoer gewerkt wordt,
stelt de gemeente een BLVC–plan (Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Veiligheid-Communicatie)
op, dat als basis dient voor contractafspraken met aannemers. Voor werkzaamheden op- of
aan overige wegen adviseert men ook zo’n plan, maar is het niet verplicht.
In een BLVC-plan staat hoe conflicten die tijdens werkzaamheden ontstaan zo veilig mogelijk zijn te regelen. Dat kan inhouden dat men fietspaden en/of rijstroken verlegt en oversteekplaatsen van plaats veranderen. Aanvoerroutes voor het bouwverkeer worden afgestemd op belangrijke fietsroutes en zijn voor het bouwverkeer niet noodzakelijk de kortste
routes.
Bij de herprofilering van de 2e Constantijn Huygensstraat is bijvoorbeeld van tevoren bedacht hoe conflicten tussen fietsers en bouwverkeer voorkomen kunnen worden. De voor de
handliggende route zou in veel rechtsafbewegingen resulteren op een kruising met veel fietsers op een fietsstrook. Als alternatief heeft men gekozen voor een route waar het afrijdende
bouwverkeer twee keer linksaf moet slaan [29].
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4.3.5

Fietsers,
blijf uit de

Voorlichting en educatie

Voorlichting
Zo’n 90% van de ongevallen gebeurt doordat de vrachtwagenchauffeur ten onrechte geen
voorrang verleent [24]. Dat betekent dat voorlichting zich vooral op chauffeurs moet richten.
Bewustwording (bijvoorbeeld over het belang van goed afgestelde spiegels) is daarbij van groot
belang. Maar ook jonge fietsers zijn een aandachtsgroep. Voorlichting en educatie hebben tot
doel dat fietsers hun gedrag veranderen en ‘uit de dode hoek’ blijven. In landelijke campagnes
wordt sinds 2002 aandacht besteed aan de dode hoek bij vrachtauto’s en roodlichtnegatie en
wordt er gewerkt aan een gedragsscode. Lokale wegbeheerder kunnen de landelijke campagnes steunen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat posters van de recente ‘blijf
uit de dode hoek’ campagne op de juiste plekken in de stad hangen. Dode hoek educatie richt
zich met name op scholieren. Gemeenten kunnen er bij scholen op aandringen de dodehoekproblematiek vast bestanddeel te laten zijn van het verkeersonderwijs.

Hans Klok verklapt de truc op dodehoek.nl

Afbeelding 4.8. Illusionist Hans Klok in actie voor de campagne ‘Blijf uit de Dode Hoek’.

Aanleg van spiegelafstelplaatsen
Vrachtauto’s zijn uitgerust met meerdere spiegels. Het juist afstellen van de spiegels is van groot
belang, maar moeilijk uitvoerbaar als de chauffeur alleen op de auto zit. Onderzoek (2001) in de
regio Haaglanden toonde aan dat in 67% van de gevallen de trottoirspiegel slecht was afgesteld
[30].
Om de afstelling van de spiegels te verbeteren, zijn op diverse plaatsen in Nederland spiegelafstelplaatsen aangelegd. Via speciale markeringen op de grond kan een chauffeur zijn spiegels
nauwkeurig afstellen. In juni 2010 waren in Nederland 34 spiegelafstelplaatsen gerealiseerd.
Wegbeheerders kunnen -eventueel met buurgemeenten- het initiatief nemen om een spiegelafstelplaats aan te leggen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Daarvoor wordt geadviseerd om
de samenwerking aan te gaan met andere wegbeheerders en brancheorganisaties. Met gerichte
voorlichting is bekendheid te geven aan de aanwezigheid van de spiegelafstelplaats.
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4.4

Aanpak en keuze van maatregelen
Omdat er in absolute zin (gelukkig) weinig dodehoekongevallen plaatsvinden, is een aanpak op
basis van ongevallenstatistieken niet zinvol. Een proactieve en preventieve aanpak is nodig. De
vraag is echter waar men moet beginnen. In deze paragraaf volgen suggesties voor een aanpak
voor de korte en de middellange termijn die bestaat uit drie elementen, namelijk:
1. Aanpak infrastructuur.
2. Voorlichting en educatie.
3. Routering vrachtverkeer.
Daarbij is het raadzaam samenwerking te zoeken met de vervoersbranche, scholen en maatschappelijke organisaties zoals de lokale afdeling van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Want het meeste effect is te verwachten als alle stakeholders zich inzetten.

4.4.1

Aanpak op de korte termijn
Infrastructuur
Met het oog op de potentiële veiligheidswinst kan men op de korte termijn het best starten bij de
kruispunten met de grootste risico’s. Het gaat in de eerste plaats om kruispunten met verkeerslichten met gemengd verkeer, fietsstroken of aanliggende fietspaden (een tussenberm smaller
dan 2,00 meter). Hier zijn op korte termijn maatregelen mogelijk door de aanpassing van afstelling van de verkeerslichten (voorkomen van deelconflicten of voorstart voor fietsers) of de markering (terugliggende stopstreep/OFOS).
Ook kan men potentiële veiligheidswinst boeken op voorrangskruispunten en rotondes met relatief veel vrachtverkeer en een combinatie van enkele van de volgende kenmerken: veel jonge
fietsers (schoolkinderen), fietsstroken, aanliggende fietspaden, tweerichtingsfietspaden.
Maatregel op structuurniveau bij bouwwerkzaamheden
Formuleer beleid voor de routering van vrachtverkeer bij grote bouwwerkzaamheden. De uitgangspunten dienen als basis voor bestekken en contractafspraken met de aannemers. Tevens
moet men de handhaving organiseren. Dat kan de afdeling bouw- en woningtoezicht bijvoorbeeld oppakken, zie de beschreven aanpak in Amsterdam in het tekstkader in paragraaf 4.3.4.
Voorlichting en educatie
Voorlichting en educatie kunnen het risico-inzicht bij fietsers en vrachtwagenchauffeurs vergroten. Met partners zoals brancheorganisaties (TLN en EVO), VVN of de Fietsersbond kan bij
scholen uitleg worden gegeven over de dodehoek. Tevens kan een gemeente bij de vervoersbranche aandringen op voorlichting van het eigen personeel. Daarbij kan men wijzen op regelmatig gebruik van spiegelafstelplaatsen. Als ‘tegenprestatie’ zorgt de gemeente voor een kwaliteitsnetnet goederenvervoer en een verkeersveilige inrichting van de schoolomgeving.
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4.4.2		 Aanpak voor de (middel)lange termijn
Infrastructuur
Op (middel)lange termijn kan men de kans op dodehoekongevallen verkleinen door bij reconstructies en nieuwe situaties steeds goed rekening te houden met dit type ongevallen. Op basis
van de aanbevelingen voor de verschillende typen kruispunten in paragraaf 4.3. kan men ontwerpuitgangspunten formuleren, met als gulden regel dat de afstand tussen fietspad en hoofdrijbaan circa 5 meter moet zijn. Zorg voor politieke steun voor deze uitgangspunten en zorg ervoor
dat ze verankerd worden bij alle toekomstige werkzaamheden. Daarvoor moeten de uitgangspunten eenvoudig beschikbaar zijn voor ontwerpers bij de gemeente en bij adviseurs van de
gemeente.
Om te garanderen dat deze ontwerpuitgangspunten worden geïmplementeerd kan men starten
met een inventarisatie van de projecten die op stapel staan (herprofilering en groot onderhoud).
Door projectleiders en ontwerpers te benaderen kunnen de uitgangspunten onder de aandacht
worden gebracht.
Maatregelen op structuurniveau
Samenwerken met de vervoersbranche aan een verkeersveilige afwikkeling van het goederenvervoer. Elementen daarvan zijn de opzet van een ‘fietsproof’ kwaliteitsnet goederenvervoer,
afspraken over ruimtelijke keuzes voor distributiecentra, venstertijden of bevoorrading met kleine
vrachtauto’s. Organiseer daarvoor overleg met de managers van winkel- en distributiecentra,
vertegenwoordigers van de Fietsersbond en medewerkers van de relevante gemeentelijke afdeling. Spreek door wat de huidige routes zijn, welke knelpunten daarbij voorkomen en wat de
alternatieven zijn. Samen wordt een visie op verkeersnetwerken ontwikkeld. De visie vormt de
basis voor een op te stellen uitvoeringsprogramma, voor fysieke maatregelen.
Verder is in hoofdstuk 2 beschreven dat ontvlechting van het fiets- en autonetwerk een belangrijk middel is om het aantal ontmoetingen tussen vrachtauto’s en fietsers te reduceren.
Haarlem: geen programma, wel doorpakken!
Haarlem heeft geen specifiek beleid of programma ontwikkeld om dodehoekongevallen te
voorkomen. Toch is men hier al lang mee bezig. Aanleiding waren ernstige dodehoekongevallen die een aantal jaren achter elkaar hebben plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een
zeer actieve groep bewoners die de gemeente heeft gestimuleerd om iets aan deze ongevallen te doen. Er wordt constant gekeken of kruispunten infrastructureel zijn te verbeteren
met als uitgangspunt dat waar het kan, het fietsverkeer gescheiden wordt van overig verkeer
(zowel bij kruispunten als op rechtstanden). Als dit niet mogelijk is, maar er blijkt veel vrachtverkeer te rijden dat rechtsaf slaat, plaatst de gemeente blackspotspiegels op VRI’s.
Dit resulteert in steeds meer kruispunten waarbij fietsers gescheiden worden van het overige
verkeer, waardoor de kans op een dergelijk ongeval sterk afneemt. Daarnaast is bij één brug
(de Waarderbrug) de rijrichting omgedraaid zodat conflicten tussen fietsers en vrachtauto’s
niet meer plaats kunnen vinden. Dat was mogelijk omdat een stuk verderop de Schoterbrug
gerealiseerd was, waardoor bestemmings/doorgaand verkeer een alternatieve route had [31].
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Over het Fietsberaad
Doelstelling
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