VERHALEN UIT FIETSSTAD
AMSTERDAM EN DE FIETSSTAD VAN DE 21STE EEUW

Inleiding
In het kader van het programma “Ontwerpen aan Nederland
Fietsland” ontvingen De Urbanisten van het College van
Rijksadviseurs, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio
Amsterdam de uitnodiging voor het verrichten van een
ontwerpend onderzoek naar de ‘Fietsstad van de 21ste eeuw’.
Doel is het onderzoeken van en het ontwerpen aan de principes
van de ‘Fietsstad van de 21e eeuw’ en het toepassen daarvan op
het nieuwe stadsdeel Havenstad in Amsterdam. Havenstad wordt
Fietsstad!
Een aantal vragen staan centraal in het ontwerpend onderzoek:
welke stad ontstaat, als we bij het ontwerpen van deze stad de
fietser het belangrijkste personage maken? Hoe ziet die Fietsstad
er uit? Wat vooral, wat speelt zich af in deze Fietsstad?
De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de strip
“Verhalen uit Fietsstad – Amsterdam en de Fietsstad van de 21ste
eeuw”. Dit beeldverhaal vertelt in een aantal korte episodes
over het stadsleven dat zich afspeelt in Fietsstad. Aan de basis
van dit verhaal staat een uitgebreid onderzoek, dat wij in deze
presentatie graag delen.
De Urbanisten
Rotterdam, 14 mei 2019

De 21ste eeuw = De eeuw van de fietser
De 21ste eeuw = de eeuw van de fietser
Ons vertrekpunt voor het onderzoek is: de 21ste eeuw is de eeuw
van de fiets. Of nog beter gezegd: het is de eeuw van de fietser.
We laten de eeuw van de auto(mobilist) vol overtuiging achter
ons.
Om dit vertrekpunt te onderbouwen hebben wij ons allereerst
verdiept de genealogie van de fiets en de fietsstad. Een studie
die ook zelfstandig te raadplegen is. Wij volstaan hier met onze
belangrijkste conclusies.

We ontwerpen de Fietsstad dus niet allen voor de ons zo bekende
stadsfiets, maar voor het hele pallet aan fietsen, dat nog steeds
evolueert. Breed en smal, snel en traag, duur en goedkoop, licht
en zwaar.

De 21ste eeuw = de eeuw van de fietsstad
Het ontwerp van de stad voor het gemotoriseerd verkeer heeft
de 20ste eeuw gedomineerd. En de “Autogerechte Stadt” zit nog
steeds vast verankert in onze genen. En dus ook in de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw van vandaag.

De fietsgenealogie toont een imposante ontwikkeling van de
fiets en de fietscultuur in de laatste decennia. We zien zowel
een verdere groei als een indrukwekkende innovatie van de
fiets (bijvoorbeeld typen, vormgeving, aandrijving, materialen,
snelheden etc).

Wij keken terug in de tijd met de genealogie van de Fietsstad.
Maar wat bleek: van de Fietsstad is in de geschiedenis van de
stad en het stadsontwerp geen enkel precedent beschikbaar. Er
is geen referentie voorhanden.

Ook de gebruiksmogelijkheden van de fiets nemen exponentieel
toe, zoals verschillende vormen van dagelijks gebruik en recreatief
fietsen, stadslogistiek, openbaar vervoer, collectief fietsverkeer.
En ook de gebruikers worden steeds meer divers.

Wel zijn er veel en steeds meer voorbeelden van het
‘terugveroveren van ruimte op de auto’. Begonnen in Amsterdam,
Groningen en Kopenhagen. En inmiddels overal ter wereld een
aanpak waar brede steun voor is (denk aan Oslo, Portland, London,
New York, Barcelona).

Alleen in de 19de en vroeg 20ste eeuw, dus voor de opkomst van
de auto, had de fiets een gelijke bloeiperiode. Zo kende men in die
tijd naast het traditionele rijwiel ook al de tandem, de vrachtfiets,
de vouwfiets (in combinatie met de parachute bijvoorbeeld
gebruikt in de oorlog), de ligfiets, de luchtfiets…..

Nieuw zijn een aantal verkennende studies en publicaties
(bijvoorbeeld van Steven Fleming). Wij zetten graag ook de
volgende stap: het ontwerpen van de Fietsstad van de 21ste eeuw.

De 21ste eeuw = De eeuw van de fietser
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An important reason is the scarcity of space in this densely populated country. Nearness and
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compact cities are the two leading principles in city expansions. Bicycle use has benefited from
this. Here there is a rule of thumb: the closer people live to their destinations (work, school, shops
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more readily they opt to use the bicycle. This is also supported by the statistics. People who live a
maximum of 3 km from central parts of cities, make 27% of their journeys over short distances.

1970’s

1977

1980’s

1980’s

1991

1993

1994

1995

1998

1999

2001

2007

2009

2010

2014

2016

2018

2025

vehicle
infrastructure
planning

People who live further from central areas, or in smaller municipalities, make 22% of their journeys
over short distances.
The siting decision for a new residential area influences the way in which people will or can travel.
It is important that new business and, particularly, residential sites are not built on the edge of expanding metropolitan districts, but rather within the daily cycling distance of 3 km from the central
areas of large and medium-sized cities. If there is no space, then building a new city or a new

urbanism

centre is preferable to a new expansion site at the city’s edge.
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Cycle paths for largely middle-class

Unemployed people built the cycle paths in the context
of job creation. As a result, the role of the government
increased and the construction of cycle paths became
dependent on the economic situation. Many cycle paths
were built in times of high unemployment.
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core of the city. Around them are the most important non-daily facilities and some office sites.

The car as the travel mode of
the future city in Amsterdam

Bike infrastructure increases
labor productivity

The residential areas are sited around the centre at decreasing construction density. From the
centre a star-shaped bicycle and pedestrian network branches out into direct routes to the residential areas. Nevertheless everywhere can still be reached by car. But car traffic always needs to use
the ring road to get from one residential neighbourhood to another, or to the centre. Thus in many

Traditionally the emphasis In Dutch bicycle policy has always been on improving the road infra-

instances walking or cycling is more attractive and quicker. The result in Houten is that there is
relatively more walking and, particularly, more cycling, than in comparable centres.

The distances that once could easily be traveled
only with a horse or carriage, gradually came
within reach of the majority of society. This had an
impact on employment, education and professional differentiation.

Amsterdam, a city for office developments in the center, for (cheap) living in suburbs
far away from this center and for huge highway- and metro-structures connecting the
two. Entire Amsterdam neighbourhoods were destroyed to make way for motorised
traffic. The use of bikes decreased by 6% every year.

structure for cyclists. For many people, constructing cycle paths is also synonymous with bicycle

NEW TOWN: HOUTEN

The streets no longer belonged to the people
who lived there, but to huge traffic flows

policy. But in a bicycle-friendly infrastructure, the issue is more than just cycle paths. Also important is the development of junctions, circles and traffic lights, for example.
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When designing the road infrastructure, most Dutch traffic experts use the CROW recommenda-
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tions. In 1993 CROW produced the first version of a Design Manual for bicycle facilities, entitled
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limited city center access to ‘Sign
cars.
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narrow roads
translated into English. This Design Manual describes all the steps, from the decision to promote
through to actual physical implementation. This manual was entirely revised in 2006, and
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The City is divided into four sectors, between which no direct traffic is possible.
The plan aims to limit car traffic in the city center:
• one-way traffic
• traffic prohibitions (destination traffic allowed)
• better facilities for cyclists and public transport
• pedestrian zones

Bicycle tax introduction
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 Now we can calculate the pavement width required for one cyclist:
take the width required by the bicycle and its rider (0.75 m) and add to that the zigzagging
margin and fear distances from obstacles (these margins may overlap). The most common
situation is that of a cyclist riding along a high kerb on one side: an  
 is required.

SIGNS FOR THE BIKE

Whenever possible, we should provide room for sidebyside riding: this makes cycling a
more enjoyable social activity, allows adults to drive next to children and allows faster
cyclists to overtake slower ones. This means we should go for a 
.
For comfortable driving in tunnels, provide .
Figure 6: Section of free space
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With these general quality requirements of cycle infrastructure in mind, the next step is to
apply them in developing a cycle network. This chapter offers some planning principles for an
effective cycle network.
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1998

Naarmate er meer snelfietsroutes komen, ontstaat ook behoefte aan een inkadering van
eisen aan het ontwerp en de herkenbaarheid. In 2014 brengt CROW op initiatief van
Fiets Filevrij een inspiratieboek voor snelle fietsroutes uit.
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Fiets Filevrij is een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en
decentrale overheden. Deze is niet alleen gericht op het stimuleren van ontwikkelingen,
maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dat leidde in 2009
tot de Methode Fiets Filevrij. Zonder deze procesaanpak van Fiets Filevrij waren de
(bestuurs)grensoverschrijdende snelfietsroutes nooit zo snel op de kaart gekomen.
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Figuur 2 – De stedelijke leefruimte waarbinnen mensen dagelijks wonen, werken, winkelen
en recreëren wordt ook wel ‘daily urban system’ genoemd. In de metropoolregio Rotterdam
– Den Haag is sprake van elkaar overlappende vervoersnetwerken. Snelfietsroutes bevinden
zich vaak in deze tussengebieden.
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Figuur 2 – De stedelijke leefruimte waarbinnen mensen dagelijks wonen, werken, winkelen
en recreëren wordt ook wel ‘daily urban system’ genoemd. In de metropoolregio Rotterdam
– Den Haag is sprake van elkaar overlappende vervoersnetwerken. Snelfietsroutes bevinden
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ling naar een samenwerkende, faciliterende overheid die partners zoekt in de samenleving om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Fiets Filevrij brengt overheid,
2015 PLEIDOOI
NATIONAAL
F-WEGENNET
maatschappelijke organisaties
bedrijfsleven
bij elkaar.by
Uitgangspunt
was tot nu toe
a second en
train
station, surrounded
a
11
2014
INSPIRATIEBOEK
SNELLE
FIETSROUTES
(CROW) die langs fileknooppunten
vooral het verbeteren
van
bestaande
fietsroutes
inand
Nederland
ring
road
with bicycle
paths
mixed
2013useEEN
TOEKOMSTAGENDA
SNELFIETSROUTES
lanes
lopen, zodat automobilisten
diethroughout.
op fietsbareVOOR
afstand
van hun werk wonen worden
gestimuleerd om de fiets te pakken.



Rooftop bike path

Amsterdam

The bike path that connects the Amsterdam suburbs of Krommenie and
Wormerveer is a 70-metre stretch part of
a public road with embedded solar panels.

Fiets Filevrij als katalysator voor fietsvriendelijke verstedelijking
Fiets Filevrij is een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en
decentrale overheden. Deze is niet alleen gericht op het stimuleren van ontwikkelingen,
maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dat leidde in 2009
tot de Methode Fiets Filevrij. Zonder deze procesaanpak van Fiets Filevrij waren de
(bestuurs)grensoverschrijdende snelfietsroutes nooit zo snel op de kaart gekomen.

A social movement which, along
with fears about energy security,
encouraged a renewed government
investment in cycling infrastructure.

Dutch soldiers using bicycle. The
Netherlands had two regiments of
cyclists. together 5,190 pieces.

Solar bike lane

The Netherlands can become the first country in the world with a national
F-road network: a coherent and qualitative national network of regional
cycling routes on which you can cycle comfortably and without delay
from A to B.

But what exactly is a cycle network? Here is a working definition: 
.

Bike network, Groningen

PTT Utrecht delivers post with
19 bicycles

INFRASTRUCTURE REFINEMENT

urbanization F-WEGNET

The development of a cycle network must start from the cyclists’ travel needs of,
independent from other transport modes. A correctly developed cycle network starts from
this principle and targets cycle facilities on these locations where high cycle flows are present
or expected.

van Putten, 63

The white bicycle plan

FIETS FILEVRIJ catalyst for bicycle-friendly

INNOVATIONS IN BIKE PARKING

Give Cycling a Push




1971

Stop de Kindermoord,
a social movement
which, along with fears
about energy security,
encouraged a renewed
government investment
in cycling infrastructure.

BIKE-SHARING
MODEL
1ST GENERATION

It became possible to
have a job further from
the place of residence or
to go to a remote school.

The tax was a contribution to upgrade the cycling infrastructure and
to built the national cycling entwork:
three guilders per year

It was forbidden “to drive
with vélocipèdes not provided with scales, to ride on
hiking trails, [and] repeatedly to drive back and forth
on the roadway in front of
the pavilion or other places
to be designated by the
overseers.”

SHARED SPACE MODEL

Makkinga, The Netherlands

Inner-city as a multi-functional city

Utrecht
One of the four new bike storages
near the station

Nederland omstreeks 1950 met industriele kernen

1941

The Vondelpark in Amsterdam was opened
in 1865 as a pleasure garden for hikers.
Twenty years later, “everyone cycled in the
evening” in the park.

2009

2010

2013

2014

2015

Deze kaart kwam tot stand na een gedachtenwisseling
en in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Den Haag centraal station

?

Figuur 5 – De belangrijkste ‘milestones’ van Fiets Filevrij

COPENHAGEN

Fietssnelweg, Zwolle

1890-1940

1950-1960’s
400,000 bicycles

1923-1932

FIRST BIKELANE
COPENHAGEN

=

“THE FREEDOM FROM
THE SUBURBS”

“CYCLISTS DEMAND BIKE
LANES ALONG ROADS!”
Danish Cyclists’ Federation
in 98 newspapers

“If there isn’t a boundary between the car
lanes and the bicycle lane, then the bicycle
lane isn’t worth much.”

TRAFFIC LAW and
BIKE INFRASTRUCTURE
IS MANDATORY!

Traffic
behaviour
The behaviour of the two participants in traffic had to be regulated:
red reflectors were made mandatory on the back of bicycles.

First bicycle shop
Pearson Cycles in Sutton,
London

FIRST SEPARATED BIKEPATH

USA, Ocean Parkway Bike Path - Brooklyn

Split the Ocean Parkway sidewalk in order to accommodate
both pedestrians and cyclists safely. It was an immediate hit
with New Yorkers looking for a leisurely ride from Prospect
Park to Brighton Beach.

Los Angeles Bike highway
The California Cycleway was an elevated,
tolled bike expressway (10 cents for a
one-way trip or 15 cents for a round-trip
journey ) running six miles from Pasadena
to Los Angeles, the region’s two biggest
population centers.
It wasn’t useful in its truncated form and
came a few years too late to capitalize on
the bicycle boom. By 1910, the cycleway
was torn down entirely.

•
•
•
Royal Danish Automobile Club
attempted to ‘educate’ cyclists
with a school brochure

De genealogie van de fiets en de fietsstad

COMPETITION FROM THE CAR

BIKE-SHARING MODEL
2ND GENERATION

Stroget street, Jan Gehl

The cityscape in the ambitious City Plan Vest was a complete break with the traditionally low
skyline of Copenhagen. The purpose was to make Copenhagen look like a “real” metropolis,
and the inspiration clearly came from other Northern European metropolises, which
politicians of Copenhagen might have seen as competitors. During the next 15 years different
versions of the plan were discussed. In 1969 the contemporary director general for planning in
Copenhagen, Kai Lemberg, mentioned that he had found inspiration in Stockholm in the
Neighbourhood Hötorgscity at Norrmalm.10 From 1955 to 1966 this area was demolished and
replaced by five 19 storeys office buildings called Hötorgsskraporna. Hötorgsskraporna was
not the only significant project in the neighbourhood. Another major project was the
construction of Sergels Torg – a new functionalist square characterized by a traffic separation
with a sunken pedestrian plaza. It was finally completed in 1974.11 In Copenhagen Kai
Lemberg claimed that only at Vesterbro was it possible to make space for similar plans for a
modern business district, which could promote Copenhagen. Hence the plan, he further
claimed, ensured a preservation of other neighbourhoods in the historical inner centre of the
city, where large scale clearances would not be necessary. Kai Lemberg had earlier in his
career worked with urban planning questions in Oslo. Some of his inspiration for the project
in Copenhagen therefore also came from the Pipervika neighbourhood in Oslo.12 In the early
20th century parts of this neighbourhood were demolished to make space for the later Oslo
City Hall (built 1931-50). Later in the 1950s and 1960s the project continued in the western
part of the neighbourhood, called Vestre Vika, where a total clearance gave space for a
modern business district with headquarters for insurance companies, financial businesses and
shipping companies.13
10
Lemberg, Kai: ”City Plan Vest – en københavnsk city-udbygningsplan”, Stads- og havneingeniøren, 1969, p.
105.
11
Nilsson, Lars (editor): Staden på vattnet, volume 2: 1850-2002, 2002, s. 272; William-Olsson, W.: Stockholm
– Structure and Development, 1960, pp. 80-82.
12
Lemberg, Kai: ”City Plan Vest – en københavnsk city-udbygningsplan”, Stads- og havneingeniøren, 1969, p.
105.
13
Benum, Edgeir: Oslo Bys Historie, volume 5, 1994, pp. 146-149.
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TRAVEL TIME: “LARGE SHORT-CUTS”

“WE WERE LUCKY THAT COPENHAGEN WAS POOR AFTER THE SECOND WORLD WAR” SØREN ELLE

JAN GEHL, CITIES FOR PEOPLE
Finger Plan

11th Conference on Urban History, EAUH, Prague, 29 August-1 September 2012
Map sheet D: Reservations for Overall Cycle-Path Network for Commuters

Bicycle super highways

Urban bike parking solutions

Aid objects and Signage

Public space

Parking in public space, Copenhagen, by COBE

From 1962 and onwards, streets and squares were converted to pedestrian areas, which give attractive conditions for walking and recreation.
1) bicycles distinguished by color and special design;
2) designated docking stations in which bikes can be
locked, borrowed, and returned;
3) small deposits to unlock bikes

Map sheet E: Reservations for an Overall Recreational Path Network

2007

Bike highway bridge 2006

Wide bike lanes, Copenhagen

National bicycle superhighways
2015

Materiality: Gravel, “bitukalk”, cast
asphalt and cement concrete
Intensity of use
Steep routes: 2.5%-4%, depending on
the length of the incline.

1914-1918 WORLD WAR II

OTHER

two types of bicycle and pedestrian lanes. Either placing the lanes
on filled in ditches alongside the roads or placing them on the far
side of the ditches, creating a buffer between the bicycle users and
the cars.

Cycling conditions
have to be improved

Shared space = education

1939-1945 WORLD WAR II

ROAD NORMATIVES:
SEPARATION OF FLOWS
The Technical Road Committee

Kristian Buhl Thomsen

City
Vest project
Modernism
and Urban Renewal in Denmark 1939-1983

With City Plan Vest from 1958 politicians
and urban planners wanted to promote
Copenhagen as a modern metropolis with
skyscrapers and motorways through the
city centre. Inspiration came from similar
projects in other Northern European
metropolises. However, the giant project in
Copenhagen was never successful, and the
plan was abandoned after 15 years of
discussions. Only the SAS Hotel, seen as a
tall dark building at the right corner, was
built.
(Illustration p. 170 in Gaardmand, Arne:
Dansk
byplanlægning
1938-1992,
Arkitektens Forlag, Copenhagen, 1993).

Max Tvermoes, Vice Chairman of the DCF

Marking out bike lanes in Copenhagen, 1915

“COPENHAGEN FOUND ITSELF AT A CROSSROADS”
LARGE SCALE INFRASTRUCTURE PROJECTS
Lake ring project

2016

Mixed
transportation

The Finger Plan 3334 The Finger Plan

BIKE-SHARING MODEL
3RD GENERATION

Public bike share
China

Denmark Pavilion, Shanghai
Expo 2010 / BIG

New York

Portland

Docking station—fixed and flex

1973 OIL CRISIS

3,000 bicycles

1894 GREAT HORSE MANURE CRISIS

THE EVOLUTION OF THE BIKE CITY

Maliebaan, Utrecht
by Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond
Converted from a sidewalk on the Maliebaan, a long, straight road created
initially as a path for the sport of Malie.
This gravel cycle path was created for
high-wheel riders.

“Maliebaan cycleway was
opened for all cyclists and
become a regular cycle
path for all speeds.”

TRAFFIC CIRCULATION PLAN,
GRONINGEN

“I saw how parts of the city
were torn down to make
way for roads. I was very
worried by the changes
that took place in society –
it affected our lives. ”

Textiel fabriek Eschede

FIRST CYCLEWAY

Groningen:
a compact city

The role of the
government increases
in the construction of cycle
paths.

Leidschestraat Amsterdam

Forbidden to cycle in the
park

architecture

The spatial structure of Houten remains a special example. Houten is a new town in the vicinity of
Utrecht which now has 43,000 inhabitants. The railway station and the shopping centre form the

SEPARATION OF
FLUXES

BIKES GET POPULAR...
and ANNOYING
Bikes were not provided with a pneumatic tire and they were driving on poorly paved streets. That is why “they liked to use the better
accessible footpaths to really enjoy their sport”. It happened regularly that cyclists came on pedestrians or drove horses.

55

4.2 Road infrastructure for cyclists

Vélo à la Carte, Rennes, France, was the first IT-based
system (the user interface necessary for check-ins and checkouts at the kiosks. Advanced technology (e.g., mobile phones,
magnetic stripe cards, and smartcards) allows users to locate,
reserve, and access bicycles).

2007

2013
Madison Square

Cycle highway, London by Forster

Superblock, Barcelona

De 21ste eeuw = De eeuw van de fietser
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1980s

1900

Rail Bike
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War Cycle

2010
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2010

Railroad Recumbent

Shweeb

ISFIETS
1912

1903

1920s

Stationary Bike on RMS Titanic

Bicycle mechanics
Wright Brothers fly
for the first time

1900
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1979

1921
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Cycle-plane

1982

Gossames Albatross II

1997

DE LUCHTFIETS

Stationary Bicycle

1934

1923

Gabriel
Poulain
MIT
Daedalus

1910

2008
Human Powered Ocean Boat
c.1950

2004

Shuttle Bike Kit

c.1940

Pedal Boat

1977

Aerovelo Atlas

Maccready Gossam

2009

22.5 M
2011

Hepav amphibian

2014

Pedal Speadboat

Underwater cycling

1976

2015

Water-bike

Le Corbousier on Pedal Boat

Saidullah’s bicycle

Ocean biker

2008

Hand trike

1990s

2010

Balance Bicycle

2012

Street flyer

Alenax

2010s

Fliz

2010s

Strider for Disability

DE ROEIFIETS

1985

2010

Strider for Elderly

2014
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Lopifit

2015

1986

Rowbike

Roeifiets

1921
J-rad

2005

Mountain Unicycle

1923

1993

Yamaha PAS
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1980s

Ideal Looping Cross

1980s

DE FATBIKE

1922

Bob Haro on BMX

Telescopic Suspensions

1900s

1987

1986

Monowheel

1981

Specialized Stumpjumper

1919

DE BMX

DE MOUNTAINBIKE

Girth Fat Tyre

Blizzard Fat Bike

DE FIETSTAXI

1970s

1968

1990s

Pro-cruiser

BMX

Schwinn Singray

Gary Fisher Mountain Bike

2004

McDelivery

Schillenboerfiets

1939

2013

1950

c1925s

Deliveroo

Becak in Jakarta

Cycle Rickshaw

1997

2008

Velotaxi in Berlin

2009

Soleckshaw

1940s

Taga

2000

Wermacht Fahrrad

2011

Recumbent pedicab

CityCruiser

2012

Emergency bike

Cycing without age

UPS

1930s

Melktransportfiets
Biertransportfiets

DE BAKFIETS

2009

DHL Bakfiets

Bullit

1997

Long John Cargofiets
PostNL Bakfiets
Puppet theater e-bike

1907

1904

2000

Butcher’s bike

Transportfiets

Werner Motorfiets

c.1949

Bakfiets.nl

AH bakfiets

Solar CoolBox

Bakfiets wedstrijd

Cargo e-Trike

2012

1929

Babboe.com

Vishandelar

Lijkenvervoer

Hamburg Cleaning bike
whike tandem

c.1940
Bakfiets

2006

1920s

Whike

Ice-Cream Tricycle

1983

1900s

Pizzafiets

DE WINDFIETS

2005

DE BUIKLIGFIETS

2011

2015

Obrey

Dragon fly

Alldays Tricycle

Bird of Prey

1934
The UCI bans recumbent bicycles from races

1986

1982

elerique

1933

Gold Rush

Leitra Velomobile

2013

Francis Faure’s on Mochets’s Recumbent

2016

VeloX3 133km/h

Eta 144km/h

1902

Jarvis’s Recumbent Bicycle

1914

1978

Armstoel Fiets

Avatar 2000

1919

1935

Easy Chair

2006

1910

Barcroft Recumbent

Recumbent Pedal Car

1972

Velocar Camionette

8M

1973

Pedicar

1945

People Powered Vehicle

Velocar

“Sociable” Bicycle

1912

Fire Quadricycle

DEM

1939

1925

1991
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Family Tandem

Conference Bike

1960s-

1997

2-poeple Surrey

Bierfiets

2015

Hase Pino

1934

B.S.A. Tandem

2014

2010

SadaBike

Folding Bike Bag

1980S

WFIETS

DE CRUISER

Moulton Space Frame

1933

1920s

Schwinn B-10 motorbike

Mead Ranger

1910

Br

Brompton Bike

Bickerton Folding Bike

Graziella Folding Bike

Moulton Folding Bike

2018

1971

1964

1962

1940s

Airborne Bicycle in Jumping Position

1955

Huffy Radio Bike

Italian infantry with Folding Bikes

B4 e-cruiser

1899

2006

1925

Eagle Quad Stay Race Bike

1950

Professional Time Trial

Automoto Professional Race Bike

2016

Fausto Coppi’s Bianchi Race Bike

Cyclotron

Velodrome

DE GEDEELDE FIETS
1905

FIETS

FPLAN,

2012

Snowbike

Roger Cowles’s Six Pack

Baloon Tyres

1979

2010

Snowbike

1997

Davezink in Alaska

Jean Neaud Crossing the Sahara

1914

Circus Unicycle

1978
GFIETS

Firefighter Bicycle

1995

Raleigh Military Bicycle

Bycykel in Copenhagen

1998

2007

Le Velo Star in Rennes

Velib in Parijs

2008

2014
1967

OV Fiets

Ofo Bike

2017

Provo Fiets

2017

Mobike

Swapfiets

4.1 Spatial policy:
nearby destinations

1950

Flying Pigeon

2007

2011

Giant Lafree 206T

1967

Koningin Juliana op Omafiets

Traditionally the Dutch government has always played a strongly guiding role in spatial planning.

Flyer Gotour

An important reason is the scarcity of space in this densely populated country. Nearness and
compact cities are the two leading principles in city expansions. Bicycle use has benefited from
this. Here there is a rule of thumb: the closer people live to their destinations (work, school, shops

1899

1900

1980’s

1903

1906
1980’s

1914-1917

1920

1922

1991

1924

1930

1993

1930’s

1994

1939 1995

1998
1949

1999

2001

2007

1950’s

Voor de komst van de auto maakte de fiets
een enorme evolutie door.

2009

2010

1960

2014
1967

2016

1968

Tour du
France
SHARED

Rural
recreational paths

SPACE MODEL

Makkinga, The Netherlands

The only traffic sign her says
‘VerCycle
paths for largely midStarted with 60 competitors, 21
keersbordvrij’ which translates
as
dle-class
finished in Paris
‘free of traffic signs’. It is probably
the only place in the world with a
total absence of traffic signs, road
markings, parking meters and

SLOW MOBILITY CITY PLAN
Groningen, The Netherlands
by Mecanoo
The masterplan restructures the public space:
• pavement
• street furniture
• lightning
• advertising columns
• waste bins

etc.) the more often they will make a short trip. And the more often they make a short trip, the

1971

1973 2018

more readily they opt to use the bicycle. This is also supported by the statistics. People who live a
maximum of 3 km from central parts of cities, make 27% of their journeys over short distances.

1970’s

19

Na het tijdperk van de auto begint de fiets aan een nieuwe gouden
eeuw.
People who live further from central areas, or in smaller municipalities, make 22% of their journeys
over short distances.

The siting decision for a new residential area influences the way in which people will or can travel.
It is important that new business and, particularly, residential sites are not built on the edge of ex-

panding metropolitan districts, but rather within the daily cycling distance of 3 km from the central
areas of large and medium-sized cities. If there is no space, then building a new city or a new
centre is preferable to a new expansion site at the city’s edge.

54

Example N

Houten: spatial structure aimed
at slow traffic

4.2 Road infrastructure for cyclists

55

The spatial structure of Houten remains a special example. Houten is a new town in the vicinity of
Utrecht which now has 43,000 inhabitants. The railway station and the shopping centre form the

PAVED
BIKE PATH

hich no direct
possible.
two traffic
paved isbicycle
paths alongter:
side the Breda-Tilburg cobblestone road

h

2013

Xplorair X1

1961

ELEKTRISCHE FIETS

wed)
port

1968

Schwinn Exercizer

2013

SUMPAC

1990s

Hydrobike

Cyclomer

BeezKneez Honey Extractor

Aquabike

Pedaliante

1932

Baumgartner Amphibious Bicycle

2009

ISS ergometer

Soulcycle

1937

Zaschka Human Powered Aircraft

Gerhardt Cycleplane

E.T.

2009

2006

Fahrrad Ergometer

CYCLE PATHS
FIRST BIKE
GAIN ECONOMIC ROLE
INFRASTRUCTURE
DESIGN
GUIDE
Unemployed people built the cycle paths in the context

INNOVATIONS IN BIKE PARKING
Bicycle distance of 6-8 km is used
as standard
size in the design of the Noordoostpolder.

Give Cycling a Push



 Now we can calculate the pavement width required for one cyclist:
take the width required by the bicycle and its rider (0.75 m) and add to that the zigzagging
margin and fear distances from obstacles (these margins may overlap). The most common
situation is that of a cyclist riding along a high kerb on one side: an  
 is required.

SIGNS
FOR AsTHE
BIKE
of job creation.
a result,
the role of the government

Whenever possible, we should provide room for sidebyside riding: this makes cycling a
more enjoyable social activity, allows adults to drive next to children and allows faster
cyclists to overtake slower ones. This means we should go for a 

increased and the.
construction of cycle paths became
comfortable driving in tunnels, provide .
dependent on theForeconomic
situation. Many cycle paths
Figure 6: Section of free space
were built in times of high unemployment.

Bike infrastructure increases
labor productivity

FIETS FILEVRIJ catalyst
for car
bicycle-friendly
The
as the travel mode of
urbanization F-WEGNET
the future city in Amsterdam
The Netherlands can become theAmsterdam,
first countrya in
the
a national in the center, for (cheap) living in suburbs
city
forworld
officewith
developments
Solar bike lane
F-road network: a coherent and far
qualitative
national
network
away from
this center
andofforregional
huge highway- and metro-structures connecting the
Amsterdam
cycling routes on which you can two.
cycleEntire
comfortably
and without
delay
Amsterdam
neighbourhoods
were destroyed to make way for motorised
from A to B.
traffic. The use of bikes decreased by 6% every year.
The bike path that connects the Amsterdam suburbs of Krommenie and
Wormerveer is a 70-metre stretch part of

structure for cyclists. For many people, constructing cycle paths is also synonymous with bicycle

INFRASTRUCTURE REFINEMENT
NEW TOWN: HOUTEN

instances walking or cycling is more attractive and quicker. The result in Houten is that there is

Rooftop bike path

The Dafne Schippersbrug
•
•
•

two schools
the bridge
the garden

Groningen:
a compact city

tant is the development of junctions, circles and traffic lights, for example.

tial areas. Nevertheless everywhere can still be reached by car. But car traffic always needs to use

the ring road to get from one residential neighbourhood to another, or to the centre. Thus in many

The streets no longer belonged to the people
who lived there, but to huge traffic flows

policy. But in a bicycle-friendly infrastructure, the issue is more than just cycle paths. Also impor-

centre a star-shaped bicycle and pedestrian network branches out into direct routes to the residen-

relatively more walking and, particularly, more cycling, than in comparable centres.

The distances that once could easily be traveled
only with a horse or carriage, gradually came
within reach of the majority of society. This had an
impact on employment, education and professional differentiation.

Traditionally the emphasis In Dutch bicycle policy has always been on improving the road infra-

core of the city. Around them are the most important non-daily facilities and some office sites.
The residential areas are sited around the centre at decreasing construction density. From the

•
•
•
•
•
•

When designing the road infrastructure, most Dutch traffic experts use the CROW recommenda-

a dense network of direct routes
for cyclists
tions. In 1993 CROW produced the first version of a Design Manual for bicycle facilities, entitled
Maartje van Putten, former MEP
limited city center access to cars.
‘Sign up for the bike: Design manual for a bicycle-friendly infrastructure’. This has also been
narrow roads
translated into English. This Design Manual describes all the steps, from the decision to promote
cycling
through to actual physical implementation. This manual was entirely revised in 2006, and
Aidof objects
and
application
traffic calming
measures
Large scale demolitions Amsterdam (metroline)
will also be translated into English. The Design Manual introduced the five main requirements for
separation
of bicycle paths from
car traffic
Signage
bicycle-friendly infrastructure.
ring road

TRAFFIC CIRCU
GRON

Inner-city as a multi-functional city

Mixed infrastructure
Heated bike paths, Groningen
Geothermal energy will be used for heating

The City is divided into four secto
Behavioural design

The plan aims to limit car traffic
• one-way traffic
• traffic prohibitions (destinati
better facilities for cyclists an
pedestrian zones

Island normative change •
following traffic behaviour •

THE GENEALOGY OF T
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Coventry Rotary Tricycle

Devon Tricycle

“Sociable” Bicycle

1912

c.1885

Tandem quadracycle

1655

Rollsthul Farfler

1939

1925

Fire Quadricycle

DE TANDEM

Gezinfiets

Family Tandem

1991

1960s-

1997

Conference Bike

2-poeple Surrey

Bierfiets

1897

1887

2015

Geneva Tandem

Safety Tandem

Hase Pino

1934

1862

B.S.A. Tandem

four-wheeled velocipede

2014

2010

SadaBike

Folding Bike Bag

Tandem Kangaroo

5000000

1895

Folding Convertible Tandem

1869

DE VOUWFIETS

DE CRUISER

1980S

Brompton Bike

Bickerton Folding Bike

Graziella Folding Bike

Moulton Folding Bike

1977

1971

1964

1962

1940s

Airborne Bicycle in Jumping Position

2018

Moulton Space Frame

Brompton Bike

1884

First Tandem

Tandem Bicycle

1888

Latta’s Folding Bicycle

DE RACEFIETS

1933

1920s

Schwinn B-10 motorbike

Mead Ranger

1910

1955

Huffy Radio Bike

Italian infantry with Folding Bikes

1895

Gerard Morel Folding Bike

B4 e-cruiser

1896

Bicycling becomes an
olympic sport

1899

1925

Eagle Quad Stay Race Bike

2006

1950

Automoto Professional Race Bike

Professional Time Trial

Fausto Coppi’s Bianchi Race Bike

2016

Cyclotron

Velodrome

DE GEDEELDE FIETS
1884

1869

Meyer patents wire wheels

1493*

Caprotti’s bicycle*

1817

Loopfiets

1839

Macmillan velocipede

1859

Michaux’s “Boneshaker”

Kangaroo Bicycle

1871

1885

The “Ariel” Bicycle

0

1880

1884

Star Bicycle

MacCammon Safety Bycicle

1905

DE STADSFIETS

Whippet Safety Bicycle

Firefighter Bicycle

1995

Raleigh Military Bicycle

2007

Le Velo Star in Rennes

2008

Velib in Parijs

2014

OV Fiets

Ofo Bike

2017

Mobike

2017

Swapfiets

4.1 Spatial policy:
nearby destinations

1950

Flying Pigeon

1889

1885

1998

Bycykel in Copenhagen

1967

Provo Fiets

Johnson Diamond Frame

Rover Safety Bicycle

1967

Koningin Juliana op Omafiets

2007

Traditionally the Dutch government has always played a strongly guiding role in spatial planning.

2011

Giant Lafree 206T

An important reason is the scarcity of space in this densely populated country. Nearness and

Flyer Gotour

compact cities are the two leading principles in city expansions. Bicycle use has benefited from
this. Here there is a rule of thumb: the closer people live to their destinations (work, school, shops

1860

Meyer patents wire wheels

1884

1885

First chain

1887

1889

1890

1892

1898

1899

1900

1903

1906

1914-1917

1920

1922

1924

1930

1930’s

1939

1949

1950’s

1960

1967

etc.) the more often they will make a short trip. And the more often they make a short trip, the

1968

1971

1973

more readily they opt to use the bicycle. This is also supported by the statistics. People who live a
maximum of 3 km from central parts of cities, make 27% of their journeys over short distances.

1970’s

1977

1980’s

1980’s

1991

1993

1994

1995

1998

1999

2001

2007

2009

2010

2014

2016

2018

2025

vehicle
infrastructure
planning

People who live further from central areas, or in smaller municipalities, make 22% of their journeys
over short distances.
The siting decision for a new residential area influences the way in which people will or can travel.
It is important that new business and, particularly, residential sites are not built on the edge of expanding metropolitan districts, but rather within the daily cycling distance of 3 km from the central
areas of large and medium-sized cities. If there is no space, then building a new city or a new

urbanism

centre is preferable to a new expansion site at the city’s edge.

Example N

54

THE NETHERLANDS

1850

1895

Houten: spatial structure aimed
at slow traffic
The spatial structure of Houten remains a special example. Houten is a new town in the vicinity of
Utrecht which now has 43,000 inhabitants. The railway station and the shopping centre form the

SEPARATION OF
FLUXES

BIKES GET POPULAR...
and ANNOYING
Bikes were not provided with a pneumatic tire and they were driving on poorly paved streets. That is why “they liked to use the better
accessible footpaths to really enjoy their sport”. It happened regularly that cyclists came on pedestrians or drove horses.

Waarschuwing aan fietsers in Amsterdam

1860

1884

“On the route from the
Hague to Scheveningen
there lie parallel to each
other a carriage road, a
canal, a bicycle track, a
light railway, side-paths
regularly constructed. . . .”

Fietsen waren iets gevaarlijks - spotprenten

1885

1887

1889

1890

The Spectator

1892

PAVED
BIKE PATH
two paved bicycle paths alongside the Breda-Tilburg cobblestone road

Tour du France

Rural
recreational paths

Started with 60 competitors, 21
finished in Paris

CYCLE PATHS
GAIN ECONOMIC ROLE

Cycle paths for largely middle-class

Unemployed people built the cycle paths in the context
of job creation. As a result, the role of the government
increased and the construction of cycle paths became
dependent on the economic situation. Many cycle paths
were built in times of high unemployment.

The bike is the most popular way
of transport. 75% of all traffic
movements in the Netherlands.

1898

1899

1900

1903

1906

1914-1917

Bicycle distance of 6-8 km is used as standard
size in the design of the Noordoostpolder.

1920

core of the city. Around them are the most important non-daily facilities and some office sites.

The car as the travel mode of
the future city in Amsterdam

Bike infrastructure increases
labor productivity

The residential areas are sited around the centre at decreasing construction density. From the
centre a star-shaped bicycle and pedestrian network branches out into direct routes to the residential areas. Nevertheless everywhere can still be reached by car. But car traffic always needs to use
the ring road to get from one residential neighbourhood to another, or to the centre. Thus in many
instances walking or cycling is more attractive and quicker. The result in Houten is that there is
relatively more walking and, particularly, more cycling, than in comparable centres.

The distances that once could easily be traveled
only with a horse or carriage, gradually came
within reach of the majority of society. This had an
impact on employment, education and professional differentiation.

Amsterdam, a city for office developments in the center, for (cheap) living in suburbs
far away from this center and for huge highway- and metro-structures connecting the
two. Entire Amsterdam neighbourhoods were destroyed to make way for motorised
traffic. The use of bikes decreased by 6% every year.

Traditionally the emphasis In Dutch bicycle policy has always been on improving the road infrastructure for cyclists. For many people, constructing cycle paths is also synonymous with bicycle

NEW TOWN: HOUTEN

The streets no longer belonged to the people
who lived there, but to huge traffic flows

policy. But in a bicycle-friendly infrastructure, the issue is more than just cycle paths. Also important is the development of junctions, circles and traffic lights, for example.

•
•
•
•
•
•

When designing the road infrastructure, most Dutch traffic experts use the CROW recommenda-

a dense network of direct routes
for cyclists
tions. In 1993 CROW produced the first version of a Design Manual for bicycle facilities, entitled
Maartje van Putten, former MEP
limited city center access to ‘Sign
cars.
up for the bike: Design manual for a bicycle-friendly infrastructure’. This has also been
narrow roads
translated into English. This Design Manual describes all the steps, from the decision to promote
through to actual physical implementation. This manual was entirely revised in 2006, and
application of traffic calmingcycling
measures
Large scale demolitions Amsterdam (metroline)
will also be translated into English. The Design Manual introduced the five main requirements for
separation of bicycle paths from
car traffic
bicycle-friendly infrastructure.
ring road

1922

1924

1930

1939

1949

1950’s

1960

1967

1968

1970’s

Practical measures

Converted from a sidewalk on the Maliebaan, a long, straight road created
initially as a path for the sport of Malie.
This gravel cycle path was created for
high-wheel riders.

PREDECESSOR OF THE
TRAIN - BIKE
INTERMODAL HUB

FIRST BIKE PATH
ASSOCIATION
Rijwielpadvereniging Vereniging
Het Fietspad. The members contributions:
50 cents/year

The polder farmers had workers
and those workers had (many)
children. They had to go to work
by bike. The children had to go to
school by bike. And the woman
had to go to the baker by bike.
1924

Philips fabriek Eindhoven

The tax was a contribution to upgrade the cycling infrastructure and
to built the national cycling entwork:
three guilders per year

It was forbidden “to drive
with vélocipèdes not provided with scales, to ride on
hiking trails, [and] repeatedly to drive back and forth
on the roadway in front of
the pavilion or other places
to be designated by the
overseers.”

Makkinga, The Netherlands

Inner-city as a multi-functional city
The City is divided into four sectors, between which no direct traffic is possible.
The plan aims to limit car traffic in the city center:
• one-way traffic
• traffic prohibitions (destination traffic allowed)
• better facilities for cyclists and public transport
• pedestrian zones

The only traffic sign her says ‘Verkeersbordvrij’ which translates as
‘free of traffic signs’. It is probably
the only place in the world with a
total absence of traffic signs, road
markings, parking meters and
pedestrian crossings.

SLOW MOBILITY CITY PLAN
Groningen, The Netherlands
by Mecanoo
The masterplan restructures the public space:
• pavement
• street furniture
• lightning
• advertising columns
• waste bins
• parking policy
• policies for terraces, street publicity, and
shop displays

FIRST BIKE
INFRASTRUCTURE
DESIGN GUIDE

1973

1975

1977

1980’s

 Now we can calculate the pavement width required for one cyclist:
take the width required by the bicycle and its rider (0.75 m) and add to that the zigzagging
margin and fear distances from obstacles (these margins may overlap). The most common
situation is that of a cyclist riding along a high kerb on one side: an  
 is required.

1980’s

1991

Whenever possible, we should provide room for sidebyside riding: this makes cycling a
more enjoyable social activity, allows adults to drive next to children and allows faster
cyclists to overtake slower ones. This means we should go for a 
.
For comfortable driving in tunnels, provide .
Figure 6: Section of free space

1993

1994

 

With these general quality requirements of cycle infrastructure in mind, the next step is to
apply them in developing a cycle network. This chapter offers some planning principles for an
effective cycle network.

1995

1998

Naarmate er meer snelfietsroutes komen, ontstaat ook behoefte aan een inkadering van
eisen aan het ontwerp en de herkenbaarheid. In 2014 brengt CROW op initiatief van
Fiets Filevrij een inspiratieboek voor snelle fietsroutes uit.



1999

> 500.000 inwoners

2007

Drachten, pioneer in shared space model

2009

Red urban
cycle routes

Enschede
Bike paths were kept being
constructed with a 2.5m width
in order to be potentially used
by cars as parking places.

The Hague, Tilburg

“The bicycle paths were
bright red and very visible;
this was something completely new. Cyclists would
change their routes to use
the paths.” The Guardian

Oil crisis
The government proclaimed
a series of car-free Sundays

2006

2014

KM

Dock-less shared bikes
Sharing system based on smartphones,
GPS and RFID offers the possibility to pick
up and leave a bike anywhere in the city.
Vandalism and mass dumps of bikes are
the down-sides of this convinient service.

5K

M

STIMULERING ONTWIKKELING VAN

Rotterdam

2,5

2009

2010

2013

2014

?

2015

Figuur 5 – De belangrijkste ‘milestones’ van Fiets Filevrij

Mixed infrastructure

two schools
the bridge
the garden
the houses

Heated bike paths, Groningen
Geothermal energy will be used for heating
busy cycle paths to keep them permanently
and naturally snow-free. Here, parts of the
main network there are good opportunities for
both geothermal energy (heat from the soil)
and riothermia (heat from the sewer).

2018

Behavioural design

Velotopia, Utrecht

Island normative change
following traffic behaviour

2025

Urban bike parking
solutions
Smart bike systems

Fiets Filevrij is een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en
decentrale overheden. Deze is niet alleen gericht op het stimuleren van ontwikkelingen,
maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dat leidde in 2009
tot de Methode Fiets Filevrij. Zonder deze procesaanpak van Fiets Filevrij waren de
(bestuurs)grensoverschrijdende snelfietsroutes nooit zo snel op de kaart gekomen.

5 Km

Witte
fietsenplan

> 50.000 inwoners
< 50.000 inwoners

??
Fiets Filevrij
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voor modern
overheidsbeleid.
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2010

Eindhoven

Den Haag

Bike-tunnel

15K

M

5KM

STIMULERING ONTWIKKELING VAN

VANUIT MINISTERIE
De volgende stap is om SNELFIETSROUTES
de bestaande opgave,
de filebestrijding, te verbreden. De ontMETHODE
‘FIETS FILEVRIJ’
wikkeling van een 2009
landelijk
F-wegennet
als onderdeel van een bredere maatschappelijke
opgave. In samenwerking met het ministerie, de decentrale overheden en organisaties
als Rijkswaterstaat en CROW/Fietsberaad. Daarbij fungeert Fiets Filevrij als ‘buiten2006 PROJECT ‘MET DE FIETS MINDER FILE’
boordmotor’ om ontwikkelingen
aan te jagen en te versnellen, innovatie en ‘van elkaar
leren’ te stimuleren, maar ook om verbindingen te leggen naar maatschappelijke organisaties en het relevante bedrijfsleven.

Riding a white bike was no longer
free of charge; it cost one guilder
per trip and payment was made
with a chip card

> 500.000 inwoners

Naarmate er meer snelfietsroutes komen, ontstaat ook behoefte aan een inkadering van
eisen aan het ontwerp en de herkenbaarheid. In 2014 brengt CROW op initiatief van
Fiets Filevrij een inspiratieboek voor snelle fietsroutes uit.

Rotterdam

0

2,5

5 Km

Figuur 2 – De stedelijke leefruimte waarbinnen mensen dagelijks wonen, werken, winkelen
en recreëren wordt ook wel ‘daily urban system’ genoemd. In de metropoolregio Rotterdam
– Den Haag is sprake van elkaar overlappende vervoersnetwerken. Snelfietsroutes bevinden
zich vaak in deze tussengebieden.

2006

Bike network, Groningen

Smart bike traffic lights
Smart speed advisor to catch the green light
more often. It strongly reduces the amount
of time that cyclists have to wait in front of
traffic lights.

Netwerken
van regionale
snelfietsroutes

Fiets Filevrij als katalysator voor fietsvriendelijke verstedelijking
0

Aid objects and
Signage

The Dafne Schippersbrug

•
•
•
•

BIKE-SHARING
MODEL
4TH GENERATION

15

Figuur 2 – De stedelijke leefruimte waarbinnen mensen dagelijks wonen, werken, winkelen
en recreëren wordt ook wel ‘daily urban system’ genoemd. In de metropoolregio Rotterdam
– Den Haag is sprake van elkaar overlappende vervoersnetwerken. Snelfietsroutes bevinden
City balcony, Groningen, by KCAP
zich vaak in deze tussengebieden.

DIENSTFIETS

2010

Den Haag

VANUIT MINISTERIE
De volgende stap is om SNELFIETSROUTES
de bestaande opgave,
de filebestrijding, te verbreden. De ontMETHODE
‘FIETS FILEVRIJ’
wikkeling van een 2009
landelijk
F-wegennet
als onderdeel van een bredere maatschappelijke
opgave. In samenwerking met het ministerie, de decentrale overheden en organisaties
als Rijkswaterstaat en CROW/Fietsberaad. Daarbij fungeert Fiets Filevrij als ‘buiten2006 PROJECT ‘MET DE FIETS MINDER FILE’
boordmotor’ om ontwikkelingen
aan te jagen en te versnellen, innovatie en ‘van elkaar
leren’ te stimuleren, maar ook om verbindingen te leggen naar maatschappelijke organisaties en het relevante bedrijfsleven.

Rooftop bike path

Netwerken
van regionale
snelfietsroutes
2016

FUTURE BIKE CITIES

Amsterdam

< 50.000 inwoners

A social movement which, along
with fears about energy security,
encouraged a renewed government
investment in cycling infrastructure.

Dutch soldiers using bicycle. The
Netherlands had two regiments of
cyclists. together 5,190 pieces.

2001

> 50.000 inwoners

Fiets Filevrij is een??
voorbeeld voor modern overheidsbeleid. Het versterkt de ontwikkeHouten: new growth
ling naar een samenwerkende, faciliterende overheid die partners zoekt in de samenleving om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Fiets Filevrij brengt overheid,
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F-WEGENNET
maatschappelijke organisaties
bedrijfsleven
bij elkaar.by
Uitgangspunt
was tot nu toe
a second en
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lopen, zodat automobilisten
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op fietsbareVOOR
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van hun werk wonen worden
gestimuleerd om de fiets te pakken.



It is worth stressing once again that a network consists of . The
quality of a route or a network does not depend on one particular type of infrastructure, such
as segregated tracks.

2010

PTT Utrecht delivers post with
19 bicycles

Solar bike lane
Amsterdam

The bike path that connects the Amsterdam suburbs of Krommenie and
Wormerveer is a 70-metre stretch part of
a public road with embedded solar panels.

Fiets Filevrij als katalysator voor fietsvriendelijke verstedelijking
Fiets Filevrij is een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en
decentrale overheden. Deze is niet alleen gericht op het stimuleren van ontwikkelingen,
maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dat leidde in 2009
tot de Methode Fiets Filevrij. Zonder deze procesaanpak van Fiets Filevrij waren de
(bestuurs)grensoverschrijdende snelfietsroutes nooit zo snel op de kaart gekomen.

But what exactly is a cycle network? Here is a working definition: 
.

Bike network, Groningen

The white bicycle plan

INFRASTRUCTURE REFINEMENT

The Netherlands can become the first country in the world with a national
F-road network: a coherent and qualitative national network of regional
cycling routes on which you can cycle comfortably and without delay
from A to B.

SIGNS FOR THE BIKE

The development of a cycle network must start from the cyclists’ travel needs of,
independent from other transport modes. A correctly developed cycle network starts from
this principle and targets cycle facilities on these locations where high cycle flows are present
or expected.

Stop de Kindermoord,
a social movement
which, along with fears
about energy security,
encouraged a renewed
government investment
in cycling infrastructure.

BIKE-SHARING
MODEL
1ST GENERATION

FIETS FILEVRIJ catalyst for bicycle-friendly
urbanization F-WEGNET

INNOVATIONS IN BIKE PARKING

Give Cycling a Push




1971

Utrecht
One of the four new bike storages
near the station

Nederland omstreeks 1950 met industriele kernen

It became possible to
have a job further from
the place of residence or
to go to a remote school.

Bicycle tax introduction

SHARED SPACE MODEL

van Putten, 63

1941

The Vondelpark in Amsterdam was opened
in 1865 as a pleasure garden for hikers.
Twenty years later, “everyone cycled in the
evening” in the park.

2009

2010

2013

2014

2015

Deze kaart kwam tot stand na een gedachtenwisseling
en in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Den Haag centraal station

?

Figuur 5 – De belangrijkste ‘milestones’ van Fiets Filevrij

COPENHAGEN

Fietssnelweg, Zwolle

1890-1940

1950-1960’s
400,000 bicycles

1923-1932

FIRST BIKELANE
COPENHAGEN

=

“THE FREEDOM FROM
THE SUBURBS”

“CYCLISTS DEMAND BIKE
LANES ALONG ROADS!”
Danish Cyclists’ Federation
in 98 newspapers

“If there isn’t a boundary between the car
lanes and the bicycle lane, then the bicycle
lane isn’t worth much.”

TRAFFIC LAW and
BIKE INFRASTRUCTURE
IS MANDATORY!

Traffic
behaviour
The behaviour of the two participants in traffic had to be regulated:
red reflectors were made mandatory on the back of bicycles.

First bicycle shop
Pearson Cycles in Sutton,
London

FIRST SEPARATED BIKEPATH

USA, Ocean Parkway Bike Path - Brooklyn

Split the Ocean Parkway sidewalk in order to accommodate
both pedestrians and cyclists safely. It was an immediate hit
with New Yorkers looking for a leisurely ride from Prospect
Park to Brighton Beach.

Los Angeles Bike highway
The California Cycleway was an elevated,
tolled bike expressway (10 cents for a
one-way trip or 15 cents for a round-trip
journey ) running six miles from Pasadena
to Los Angeles, the region’s two biggest
population centers.
It wasn’t useful in its truncated form and
came a few years too late to capitalize on
the bicycle boom. By 1910, the cycleway
was torn down entirely.

1914-1918 WORLD WAR II

OTHER

two types of bicycle and pedestrian lanes. Either placing the lanes
on filled in ditches alongside the roads or placing them on the far
side of the ditches, creating a buffer between the bicycle users and
the cars.

Cycling conditions
have to be improved

Shared space = education

•
•
•
Royal Danish Automobile Club
attempted to ‘educate’ cyclists
with a school brochure

COMPETITION FROM THE CAR

BIKE-SHARING MODEL
2ND GENERATION

Stroget street, Jan Gehl

Materiality: Gravel, “bitukalk”, cast
asphalt and cement concrete
Intensity of use
Steep routes: 2.5%-4%, depending on
the length of the incline.

The cityscape in the ambitious City Plan Vest was a complete break with the traditionally low
skyline of Copenhagen. The purpose was to make Copenhagen look like a “real” metropolis,
and the inspiration clearly came from other Northern European metropolises, which
politicians of Copenhagen might have seen as competitors. During the next 15 years different
versions of the plan were discussed. In 1969 the contemporary director general for planning in
Copenhagen, Kai Lemberg, mentioned that he had found inspiration in Stockholm in the
Neighbourhood Hötorgscity at Norrmalm.10 From 1955 to 1966 this area was demolished and
replaced by five 19 storeys office buildings called Hötorgsskraporna. Hötorgsskraporna was
not the only significant project in the neighbourhood. Another major project was the
construction of Sergels Torg – a new functionalist square characterized by a traffic separation
with a sunken pedestrian plaza. It was finally completed in 1974.11 In Copenhagen Kai
Lemberg claimed that only at Vesterbro was it possible to make space for similar plans for a
modern business district, which could promote Copenhagen. Hence the plan, he further
claimed, ensured a preservation of other neighbourhoods in the historical inner centre of the
city, where large scale clearances would not be necessary. Kai Lemberg had earlier in his
career worked with urban planning questions in Oslo. Some of his inspiration for the project
in Copenhagen therefore also came from the Pipervika neighbourhood in Oslo.12 In the early
20th century parts of this neighbourhood were demolished to make space for the later Oslo
City Hall (built 1931-50). Later in the 1950s and 1960s the project continued in the western
part of the neighbourhood, called Vestre Vika, where a total clearance gave space for a
modern business district with headquarters for insurance companies, financial businesses and
shipping companies.13
10
Lemberg, Kai: ”City Plan Vest – en københavnsk city-udbygningsplan”, Stads- og havneingeniøren, 1969, p.
105.
11
Nilsson, Lars (editor): Staden på vattnet, volume 2: 1850-2002, 2002, s. 272; William-Olsson, W.: Stockholm
– Structure and Development, 1960, pp. 80-82.
12
Lemberg, Kai: ”City Plan Vest – en københavnsk city-udbygningsplan”, Stads- og havneingeniøren, 1969, p.
105.
13
Benum, Edgeir: Oslo Bys Historie, volume 5, 1994, pp. 146-149.
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INFRASTRUCTURE REFINEMENT

TRAVEL TIME: “LARGE SHORT-CUTS”

“WE WERE LUCKY THAT COPENHAGEN WAS POOR AFTER THE SECOND WORLD WAR” SØREN ELLE

JAN GEHL, CITIES FOR PEOPLE
Finger Plan

11th Conference on Urban History, EAUH, Prague, 29 August-1 September 2012
Map sheet D: Reservations for Overall Cycle-Path Network for Commuters

Bicycle super highways

Urban bike parking solutions

Aid objects and Signage

Public space

Parking in public space, Copenhagen, by COBE

From 1962 and onwards, streets and squares were converted to pedestrian areas, which give attractive conditions for walking and recreation.
1) bicycles distinguished by color and special design;
2) designated docking stations in which bikes can be
locked, borrowed, and returned;
3) small deposits to unlock bikes

Map sheet E: Reservations for an Overall Recreational Path Network

2007

Bike highway bridge 2006

Wide bike lanes, Copenhagen

National bicycle superhighways
2015

1939-1945 WORLD WAR II

ROAD NORMATIVES:
SEPARATION OF FLOWS
The Technical Road Committee

Kristian Buhl Thomsen

City
Vest project
Modernism
and Urban Renewal in Denmark 1939-1983

With City Plan Vest from 1958 politicians
and urban planners wanted to promote
Copenhagen as a modern metropolis with
skyscrapers and motorways through the
city centre. Inspiration came from similar
projects in other Northern European
metropolises. However, the giant project in
Copenhagen was never successful, and the
plan was abandoned after 15 years of
discussions. Only the SAS Hotel, seen as a
tall dark building at the right corner, was
built.
(Illustration p. 170 in Gaardmand, Arne:
Dansk
byplanlægning
1938-1992,
Arkitektens Forlag, Copenhagen, 1993).

Max Tvermoes, Vice Chairman of the DCF

Marking out bike lanes in Copenhagen, 1915

“COPENHAGEN FOUND ITSELF AT A CROSSROADS”
LARGE SCALE INFRASTRUCTURE PROJECTS
Lake ring project

2016

Mixed
transportation

The Finger Plan 3334 The Finger Plan

BIKE-SHARING MODEL
3RD GENERATION

Public bike share
China

Denmark Pavilion, Shanghai
Expo 2010 / BIG

New York

Portland

Docking station—fixed and flex

1973 OIL CRISIS

3,000 bicycles

1894 GREAT HORSE MANURE CRISIS

THE EVOLUTION OF THE BIKE CITY

Maliebaan, Utrecht
by Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond

“Maliebaan cycleway was
opened for all cyclists and
become a regular cycle
path for all speeds.”

TRAFFIC CIRCULATION PLAN,
GRONINGEN

“I saw how parts of the city
were torn down to make
way for roads. I was very
worried by the changes
that took place in society –
it affected our lives. ”

Textiel fabriek Eschede

FIRST CYCLEWAY

Groningen:
a compact city

The role of the
government increases
in the construction of cycle
paths.

Leidschestraat Amsterdam

Forbidden to cycle in the
park

architecture

55

4.2 Road infrastructure for cyclists

Vélo à la Carte, Rennes, France, was the first IT-based
system (the user interface necessary for check-ins and checkouts at the kiosks. Advanced technology (e.g., mobile phones,
magnetic stripe cards, and smartcards) allows users to locate,
reserve, and access bicycles).

2007

2013
Madison Square

Er zijn veel voorbeelden van het ‘veroveren van ruimte op de automobilisten’ en het maken van ruimte voor de fiets.
Maar er is geen enkel precedent voor de ideale fietsstad; een stad die volledig geconcipieerd is rondom de fietser.

Cycle highway, London by Forster

Superblock, Barcelona

Concept voor Fietsstad
Concept voor Fietsstad

De snelle en de interactieve fietser

Voor het ontwerpen aan de Fietsstad van de 21ste eeuw is een
concept (een rode draad) onontbeerlijk. In ons concept is de
Fietsstad vanuit twee invalshoeken geconcipieerd:
• vanuit de plek -> the world of places -> verblijven
• vanuit het pad -> the world of flows -> verkeren

In ons concept voor de Fietsstad zijn wij allemaal:
• soms de snelle fietser
• soms de interactieve fietser

In de Fietsstad gaat het tegelijkertijd om:
• Het ontwerpen aan routes voor de fietser. Gericht op een
vloeiende, veilige en comfortabele verplaatsing.
• Het ontwerpen aan plekken. Gericht op een aangenaam 		
verblijf en op ruimte voor ontmoeten.
Het is belangrijk te beseffen: het is niet of/of. Het gaat ons om
het vinden van en het ontwerpen aan de balans tussen de ‘world
of flows’ en de ‘world of places’. De steeds andere relatie tussen
verkeren en verblijven in Fietsstad.
Soms is het motto’fast forward’ en soms ‘slow flow’. In de Fietsstad
zijn snelle en soepele routes belangrijk (bijvoorbeeld van werk
naar huis) maar evengoed gedeelde ruimtes, die vol zijn van
interactie en onderhandeling.

In veel landen met een nog jonge fietscultuur richt de aandacht
zich vooral op de snelle fietser. Deze is ook het meest aanwezig in
het (vaak wat activistische) auto <> fiets discours en eist letterlijk
zijn plek in de verkeersruimte op.
In landen met een lange fietstraditie domineert de interactieve
fietser. Communicatief, rechtop en zelfverzekerd beweegt de
interactieve fietser zich in het publieke domein. Hier loopt
Nederland voorop.

Fast Forward - Slow Flow
Als we fietsen is een stevig tempo soms belangrijk. En soms gaat
het om andere zaken zoals ontspanning, contact met de ander of
de wereld verkennen.
Soms is het motto dus ‘fast forward’, soms ook ‘slow flow’. En
daar horen niet alleen andere snelheden bij. Maar ook andere
voertuigen. En een andere outfit voor de bestuurder(s).

Concept voor Fietsstad
Snelheid
World of flows
World of flows
Snel
Fast forward

Conflictmanagement

Onderhandelen
Langzaam

Slow flow

World of places
Shared space

Individueel

Collectief

Interactie

De snelle fietser

De interactieve fietser

+

De snelle fietser

De interactieve fietser

+

Fast Forward

Slow Flow

+

Concept voor Fietsstad
De fietser als verkeersdeelnemer +
als sociaal wezen

Vloeiende infrastructuur en interactieve
infrastructuur

Als wij het concept nog wat verder brengen en ook ruimtelijker
maken, dan kunnen wij bij het ontwerpen aan de Fietsstad van de
21ste eeuw gebruik te maken van:
• Richtlijnen voor deelname aan het verkeer
• Richtlijnen voor deelname aan het stedelijk leven

Bij ons concept horen ook verschillende benaderingen van de
fysieke ruimte en van de infrastructuur van Fietsstad. De ‘world
of flows’ vraagt om een vloeiende en efficiënte infrastructuur,
ontworpen op snelheid, veiligheid en het voorkomen van
oponthoud.

De ‘world of flows’ en de ‘world of places’ hebben zo hun eigen
handboeken. CROW en Jan Gehl. Voor ons zijn beide relevant en
dus ook allebei gebruikt voor het ontwerpen aan de Fietsstad.

De ‘world of places’ vraagt om een ruimte die aanleiding biedt
voor contact, interactie en gedeeld gebruik in ruimte en tijd.
Oponthoud en conflict zijn hier positieve waarden.

De technische maatvoering + de menselijke
maatvoering
Daarom gebruiken wij voor het ontwerpen aan de Fietsstad zowel
richtlijnen voor de technische maatvoering van mens en fiets als
kennis en inzicht in sociale en op gedrag en beleving gebaseerde
maatvoering(en). In elk geval staat de mens daarbij centraal en
de juiste volgorde is ‘leven, ruimte, gebouwen’.

De fietser als verkeersdeelnemer

De fietser als sociaal wezen

+

De technische maatvoering

De menselijke maatvoering

+

Een vloeiende infrastructuur

Een interactieve infrastructuur

+

Concept voor Fietsstad
Twee stadsmodellen voor Fietsstad
Met deze beginselen zetten we de volgende stap in het ontwerpend
onderzoek: wat zou een bruikbaar stadsmodel kunnen zijn voor
de Fietsstad? Welke ruimtelijke structuur kunnen we inzetten in
het ontwerp?
Wij zien twee stadsmodellen voor ons, die beide bruikbaar en
inspirerend zijn: het hiërarchische en het homogene stadsmodel.
Het hiërarchische stadsmodel kennen wij het best uit de
moderne stadsplanning en het ontwerpen aan de functionele en
vaak “Autogerechte Stadt”.
Het homogene stadsmodel kennen wij het best als de
fijnmazige en grillige stadsweefsels met straten en pleinen die
gedimensioneerd zijn voor voetgangers, paard en wagen.
Beide modellen lenen zich op hun eigen merites voor een vertaling
naar de Fietsstad van de 21ste eeuw. Het hiërarchische model
biedt volop aanknopingspunten voor een efficiënte, veilige en
comfortabele Fietsstad die primair gericht is op ‘verkeren’. Het
homogene model biedt aanknopingspunten voor een Fietsstad
die uitnodigt tot dwalen, ontmoeten en aangename verrassingen.

+

Twee stadsmodellen als vertrekpunt
Hiërarchisch stadsmodel

Homogeen Stadsmodel

+

1944 -Hilbersheimer

1959 - Die Autogerechte Stad - Hans
Reichow

Emmen - Angerslo

Siena

Algiers

Carcassonne

The best of both worlds
Barcelona

Kopenhagen

Bij het ontwikkelen van een bruikbaar en inspirerend model voor
de Fietsstad is het niet een kwestie van of/of maar van en/en. Het
is ‘the best of both worlds’ waar het om gaat.

Ook in Kopenhagen vinden we een interessante combinatie. Het
is de stad waar Jan Gehl c.s. al in de vorige eeuw in de historische
binnenstad de auto’s (rijdend en geparkeerd) de ruimte ontnam,
om plaats te maken voor op verblijf gerichte straten en pleinen
die er primair zijn voor voetgangers en fietsers.

Bijvoorbeeld in Barcelona, waar het ‘Superblok’ tegemoet komt
aan de wens om meer ruimte te creëren voor verblijven en
langzaam verkeer in de door de auto gedomineerde Eixample.
Het homogene grid van straten van de Eixample kent in essentie
geen hiërarchie en evenmin een differentiatie in snelheid en
gebruik. Het Superblok zet in op een wezenlijke verandering van
deze structuur, waarbij hiërarchie wordt ingebracht in het raster
van de stad.
Het Barcelonese Superblok (400 x 400 meter) heeft een basisnetwerk
rondom (50 km/u – alle verkeer) en een intern en lokaal netwerk
(10 km/u – voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer).
In het Superblok ontstaat volop ruimte voor wat wij zouden
noemen ‘the world of places’. Gedeelde ruimtes met kalm verkeer
waar ontmoeten centraal staat. Aan de buitenzijde domineert
‘the world of flows’, overigens zonder de verbljfsfunctie uit het
oog te verliezen.

Tegelijkertijd werkt Kopenhagen aan het ontwikkelen van een
netwerk van royale, comfortabele en snelle fietsroutes door
de hele stad heen, die de binnenstad en ook de verschillende
wijken met elkaar verbindt. Met alle bijhorende voorzieningen
(bv parkeervoorzieningen / laadpalen etc).

The best of both worlds Barcelona

+
Barcelona superblok

The best of both worlds Kopenhagen

+
Copenhagenize

Ontwerpen voor de Fietsstad van de 21ste eeuw
Verhalen uit Fietsstad

Het ruimtelijk concept voor Fietsstad

We kunnen nu de volgende stap zetten in het ontwerpend
onderzoek: een perspectief voor de Fietsstad van de 21ste eeuw.
We situeren dit onderzoek en ons beeldverhaal in Amsterdam.

We vullen het concept voor de Fietsstad aan met een typologische
reeks van stads- en straatruimtes waar, het publieke leven van de
Fietsstad zich afspeelt. Daarmee kunnen we een basisstructuur
ontwerpen voor de Fietsstad (gesitueerd in Havenstad).

Amsterdam is nu al een Fietsstad bij uitstek. Maar ook een
stad waar men nieuwsgierig is naar de mogelijkheden van een
‘radicaler’ perspectief: een echte Fietsstad, waar werkelijk geen
ruimte meer is voor gemotoriseerd verkeer / de auto. Een stad
die volledig is toegewijd aan actieve mobiliteit – aan wandelen
en fietsen.
Hoe is deze Fietsstad georganiseerd? En hoe ziet de Fietsstad
eruit? En vooral: wat speelt zich er af? Hoe is het om te leven in
de Fietsstad van de 21ste eeuw?

Stedelijk leven in Fietsstad van de 21ste eeuw
Stel je eens voor: stedelijk leven in de Fietsstad. Met – let weluitsluitend ruimte en toegang voor fietsers in alle soorten en
maten en natuurlijk voor voetgangers. Dus geen auto’s, trams,
bussen, scooters …….
Stel je eens voor: Leefbare straten voor iedereen, knooppunten
van verkeer die ook het middelpunt zijn van stedelijk leven,
kruispunten die kruispleinen worden. Een symbiose tussen
stromen en verblijven.

Wij positioneren daarvoor een reeks straten in het concept
met gradiënten van snelheid en interactie. Van erven (met veel
interactie) via woon- en buurtstraten (verkeren én verblijven) naar
wijkstraten en snelle stadsroutes. Zo ontstaat een fijnmazig en
gedifferentieerd stadsweefsel, waarin een rijke verscheidenheid
aan openbare ruimtes de stad organiseert.
We onderscheiden enkele stadsroutes, een reeks royale
wijkstraten, een netwerk van buurt- en woonstraten en veel
smalle erven. Er zijn bruggen over het IJ en over de havenbekkens
en viaducten die wij dubbelstraten noemen.
Er zijn stadspleinen en talrijke kruispleinen en driesprongen
(brandpunten van stedelijk leven). En natuurlijk zijn er havens,
parken en aan de randen van Fietsstad transferia, om over te
stappen op de fiets.
We herkennen in deze structuur zowel de hiërarchie (van
stadsroute naar erf) als de fijnmazige en homogene dwaalstructuur
(driesprongen en kruispleinen, smalle straten).

Stedelijk leven in de fietsstad van de 21ste eeuw
DE DRIESPRONG

Leefbare straten voor iedereen
HET KRUISPLEIN

Kruispunten als ontmoetingsruimte

HET STADSPLEIN

Knooppunten van stedelijk leven
DE DUBBELSTRAAT

Symbiose tussen stromen en verblijven

Het ruimtelijk concept
Snelheid

World of flows
World of flows
Fast forward
Stadssroute

Snel

Conflictmanagement
Wijkstraat
Onderhandelen
Buurtstraat
Slow flow
Woonstraat
Shared space

World of places

Woonerf

Langzaam

Individueel

Collectief

Interactie

Het ruimtelijke concept voor Fietsstad
Stadsroutes
Wijkstraten
Buurtstraten
Woonstraten
BRUG

Woonerven
Bruggen

driesprong

Dubbelstraten
BRUG
dubbelstraat
kruisplein

Stadspleinen
Kruispleinen

STADSPLEIN

Driesprongen
Parken
Havens

havenstad - fietsstad van de 21ste eeuw

Transferia

De straatprofielen van Fietsstad
De straten van Fietsstad

Het ruimtelijk concept voor Fietsstad

De straatruimtes van Fietsstad zijn verkeers- en verblijfsruimte
tegelijkertijd. Dimensie en inrichting verschillen met de functie
binnen het stadsmodel. De verschillende straatruimtes hebben
een maat gekregen die past bij het gebruik.

• Wijkstraten zijn gericht op het soepel en snel doorfietsen
van velen. En op stedelijk leven en verblijven op straat. Het
zijn de ‘stadsstraten’ van Fietsstad. De maat is genereus (18
– 24 meter). Fietsen in alle soorten en maten in het midden,
ruimte voor stallen, voor bomen en zeer brede stoepen

• Smalle erven van 6-8 meter staan in het teken van het verblijven.
Een gedeelde ruimte voor straatleven en traag bewegen.
• Woonstraten van 8-12 meter bieden al wat meer ruimte,
bijvoorbeeld voor royale bomen en meer ruimte voor de fiets. En
volop plekken voor vertoeven (minstens 3 meter aan de gevel).
• Buurtstraten verzamelen het verkeer vanuit de omliggende
(woon)straten en zijn gedimensioneerd op meer drukte
en aan doorfietsen. 12 – 18 meter is een mooie maat voor
comfortabel rijden (4 meter vrij profiel), royale stoepen, een
dubbele bomenrij en ruimte voor bijvoorbeeld fietsparkeren.

• Stadsroutes sluiten de Fietsstad aan op de omliggende stad
en de regio. Het zijn royale, comfortabele en snelle routes,
die onder andere het IJ, de havens en enkele barrières
(spoorwegen, snelwegen) overbruggen. De stadsroutes
bevinden zich waar mogelijk op maaiveld. Waar hoogtes
overbrugt worden manifesteren de routes zich als viaducten,
die wij dubbelstraten noemen. De stadsroutes zijn breed (8
meter) en gericht op soepel doorfietsen. De snelheden zijn
er relatief hoog en er zijn een beperkt aantal kruispunten die
aansluiten op de wijkstraten.

De straatprofielen van Fietsstad
De kruispunten van Fietsstad

De op- en afritten van Fietsstad

Kruispunten zijn in de autostad meestal vervelende plekken:
op een efficiënte verkeersafwikkeling en veiligheid ingerichte
verkeersruimtes. In Fietsstad zijn de kruispunten juist prima
plekken. Waar straten samenkomen ontstaan knooppunten van
stedelijk leven. Plekken van interactie.

Soms is het nodig om andere structuren te overbruggen,
bijvoorbeeld water of auto- en spoorwegen. In Fietsstad gebeurt
dat op de stadsroutes. Bij voorkeur is er een brug of viaduct. Soms
is een onderdoorgang de beste situatie. In alle gevallen zijn er open afritten nodig om weer op het maaiveld / het straatniveau te
komen.

Bedenk hierbij, dat de kruispunten van Fietsstad geen
verkeersregelingen nodig hebben: geen verkeerslichten, geen
signalering en opstelstroken en borden. Het is er bovendien niet
vol verkeerslawaai of stank. Kruispunten worden kruispleinen!
Een veel voorkomende kruising is de driesprong. Er zijn
gelijkwaardige driesprongen en driesprongen met een hiërarchie.
Er zijn ook veel klassieke kruispunten in Fietsstad. Ook die zijn soms
gelijkwaardig en soms hiërarchisch. Later staan we uitvoeriger
stil bij de Kruispleinen en de Driesprongen. Enkele fietsverhalen
spelen zich hier af.

In de autostad zijn dit vaak ‘non places’ vol overlast (geluid, fijnstof,
stank) met veel onbruikbare tussenruimte. In Fietsstad zijn de
op- en afritten allereerst comfortabel (met zo flauw mogelijke
hellingen) en royaal. Maar het zijn ook markante verschijningen
in Fietsstad.
De op- en afritten zijn soms compact (4% bijvoorbeeld op
centrale plekken) en soms royaal (2% bijvoorbeeld waar er volop
ruimte is) en voegen zich met souplesse in het stadsweefsel van
Fietsstad. Later zullen we zien, dat een compacte fietsrotonde
zelfs kan uitgroeien tot een centraal stadsplein vol voorzieningen
en activiteiten.

De straatprofielen van Fietsstad
Erf
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De straatprofielen van Fietsstad
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De kruispunten van Fietsstad
Driesprong

Kruisplein

buurtstraat

buurtstraat

buurtstraat

buurtstraat

buurtstraat
buurtstraat

wijkstraat

wijkstraat
wijkstraat

wijkstraat

buurtstraat
buurtstraat

De op- en afritten van Fietsstad
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De overstapvoorzieningen van Fietsstad
De overstapvoorzieningen van Fietsstad
In de Fietsstad heeft gemotoriseerd verkeer geen toegang. Geen
auto’s dus. En ook geen bussen, vrachtauto’s of bestelbusjes.
Geen motoren of scooters. En geen tram.
Uitzonderingen zijn er uiteraard wel. Bijvoorbeeld voor nood- en
hulpdiensten en voor noodzakelijk zwaar transport (bijvoorbeeld
ophalen van huisvuil / bouwmaterialen / verhuizen).
Een autovrije Fietsstad vraagt om uitstekende voorzieningen
om over te stappen. Deze overstapvoorzieningen (Park & Bike)
bevinden zich aan de ringweg en bij de haltes van trein en metro.
In de overstapvoorzieningen is ruimte voor het parkeren van auto
/ fiets. Het zijn ook de knooppunten voor mobiliteitsdiensten
(mobility as a service), leen- en deelfietsenstallingen,
fietstransportdiensten (fietstaxi’s, bezorgdiensten etc).

distributiecentrum van fietsstad

haven

snelle
fiets
route

Vanaf de overstapvoorzieningen zijn alle bestemmingen in de
Fietsstad in ongeveer 10 minuten te bereiken
naar de ring

De overstapvoorzieningen van Fietsstad

Park & Bike

Park & Bike
Ring
Trein en metro

De bebouwing van Fietsstad
De bebouwing van Fietsstad

De menselijke maat

In de Fietsstad is er volop ruimte om te bouwen en een stad te
maken waar het prettig is om te wonen en te werken. Er is een
programma voor Havenstad Fietsstad van ruim 60.000 woningen,
42.000 arbeidsplaatsen en veel ruimte voor voorzieningen.

De bebouwing van de Fietsstad heeft een menselijke maat.
Er is volop ruimte voor bebouwing, zonder dat dat ten koste
gaat van de kwaliteit van de leven en fietsen op straat. Omdat
de bouwhoogtes beperkt blijven, heerst er overal (letterlijk en
figuurlijk) een prettig stadsklimaat

Ondanks deze hoge dichtheid is de Fietsstad geen stad vol hoge
gebouwen en grootschalige complexen. Het is een stad met een
menselijke maat. Wij hebben dat ook uitgerekend.
Allereerst tekenden en berekenden wij de ruimte die wij nodig
hebben voor het maken van het fijnmazig netwerk van straten (van
erven tot wijkstraten) en van pleinen en parken in de Fietsstad.
Dit kan op basis van straatprofielen en plankaart.
In de ruimte die overblijft, situeren wij de bouw- of ontwikkelvelden
van de Fietsstad. Deze verschillen van omvang maar zijn allen van
een relatief kleine korrel.
Als we hierop het indicatieve programma van Havenstad een plek
geven (7.360.000 m2) bedraagt de gemiddelde hoogte van een
blok in de Fietsstad tussen de vijf en de zes lagen.
Uiteraard stellen wij ons differentiatie van bouwhoogtes, maat
en schaal voor. Bijvoorbeeld lagere bebouwing aan erven en
woonstraten en hogere en grotere gebouwen aan de royale
straten.

Bouwhoogtes in Fietsstad
Havenstad programma 2040
63.640 woningen
509 hectare

+

42.427arbeidsplaatsen
127 hectare

+

Commercieel programma
100 hectare

=

Totaal
736 hectare

Bebouwing op
plint
=
4.8 bouwlagen

+
commerciele plint
1.0 bouwlaag

bebouwbaar terrein

bebouwbaar oppervlak op plint

De menselijke maat van bebouwing in Fietsstad

Driesprong

Kruisplein

Straatleven in Fietsstad
Erf

Wijkstraat

Er zijn veel smalle straatjes in de Fietsstad. Met een maat van
tussen de zes en acht meter is er op deze erven voldoende ruimte
voor collectief straatleven. Voor kinderspel, kletsen voor het huis
op straat met de buren en natuurlijk voor (leren) fietsen.

De wijkstraten zijn de ‘stadsstraten’ van de Fietsstad. Hier komen
de grotere stromen van fietsers in hun volle verscheidenheid bij
elkaar. Het is er een drukte van belang. Centraal in het profiel is
er een royale zone van zo’n zes meter om stevig door te rijden.
Hier is in uitzonderlijke gevallen ook de vrije ruimte voor nooden hulpdiensten en voor stadslogistiek.

Woonstraat
De woonstraten van de Fietsstad zijn door alle leeftijden te
gebruiken. Het is er relatief rustig qua fietsverkeer. Men deelt
de ruimte en heeft oog voor elkaar. De woonstraten hoeven niet
breed te zijn: tussen de acht en de twaalf meter volstaat voor alle
activiteiten die horen bij een woonomgeving: verkeren en vooral
verblijven. Er is plek voor een rij bomen.

Buurtstraat
De buurtstraten bieden meer ruimte aan zowel het publieke leven
van de Fietsstad als aan het comfortabel doorfietsen en lopen. Er
is met een breedte van twaalf tot achttien meter volop ruimte
voor fietsers om elkaar te passeren of elkaar tegemoet te rijden
zonder al te veel wrijving. Wel is het zaak om te anticiperen op
de andermans (verkeers)gedrag. Maar daar zijn voetgangers en
fietsers juist goed in.
De buurtstraten hebben meer maat en hebben dus brede stoepen
met voorruimtes, parkeerplekken voor bezoekers (kortstondig
stallen) en ruimte voor grotere stadsbomen en kloeke gebouwen.

Zoals het hoort bij een stadsstraat is er tegelijkertijd ruimte voor
stedelijke voorzieningen, die ook gebruik maken van de zeer brede
stoepen, bijvoorbeeld voor het uitstallen en voor terrassen. Op
de stoepen is ook plek voor het kort stallen van fietsen en het
pauzeren op in de straat aanwezige bankjes.

Dubbelstraat
De snelle en comfortabele stadsroutes bevinden zich overal waar
dat kan op maaiveld. Waar barrières overbrugt worden zijn er
onderdoorgangen, bruggen en viaducten voorzien. Op sommige
plekken in de Fietsstad manifesteren deze kunstwerken zich op
een bijzondere wijze, bijvoorbeeld bij de Dubbelstraat.
De Dubbelstraat heeft twee snelheden. Boven ligt het tempo hoog.
Beneden is het tempo laag. Voetgangers en fietsers delen er de
ruimte. En er is plek voor allerhande stedelijke activiteiten, droog
onder het dak van de Dubbelstraat. En er is geen geluidoverlast of
stank van voorbijkomend verkeer. Dat maakt nieuwe nabijheden
tussen verkeren en verblijven mogelijk.

Straatleven in Fietsstad
Driesprong

Stadsplein

Driesprongen komen in de Fietsstad veel voor. Het zijn van die
typische plekken in de buurt, waar de bewoners (en bezoekers)
van Fietsstad elkaar tegenkomen, in het voorbijgaan groeten
of afspreken. De hoeken van de Driesprongen zijn populaire
trefpunten. Met plek voor bijvoorbeeld een lokaal restaurant of
kleine winkel.

Die populariteit dankt het plein aan de vele voorzieningen
rondom, zoals bioscoop en andere uitgaansgelegenheden. Maar
de pleinruimte zelf heeft ook veel te bieden. Onder de toerit is
veel stallingsruimte.

Kruisplein
Kruispunten worden Kruispleinen in de Fietsstad. Het zijn de
brandpunten van stedelijk leven. Een vanzelfsprekende plek voor
voorzieningen en ook een populaire ruimte voor ontmoeten.
Daar is op het Kruisplein volop ruimte voor gecreëerd.
Er is ook natuurlijk kruisend verkeer. Fietsers voegen zich
soepel in de doorgaande stromen, altijd met oog voor elkaar.
Verkeerslichten en andere vormen van verkeerregulering zijn
niet nodig. Kruispleinen zijn ook de plek waar de logistiek van de
Fietsstad een plek heeft. Bijvoorbeeld voor stadslogistiek (afhalen
van spullen) en het inzamelen van restmateriaal / afval.

Stadsplein
Via een compacte op- en afrit vanaf de hoge brug over het IJ
belandt de fietser direct op het centrale plein van de Fietsstad.
Het is één van de meest levendige plekken in de Fietsstad.

Het plein is dankzij de ligging aan op- en afrit van de stadsroute
een veel gebruikte ontmoetingsplek voor jongeren uit de Fietsstad
en de uitvalsbasis voor de vele fietskoeriers.

Park & Bike
Het is al eerder gezegd: de Fietsstad kan niet zonder uitstekende
voorzieningen om over te stappen. Deze overstapvoorzieningen
bevinden zich aan de ringweg en bij haltes van trein en metro. In de
overstapvoorzieningen is ruimte voor het parkeren van auto / fiets.
Het zijn ook de knooppunten voor mobiliteitsdiensten (mobility as
a service), leen- en deelfietsenstallingen, fietstransportdiensten
(fietstaxi’s, bezorgdiensten etc).

Distributie
Voor de distributie van goederen van en naar de Fietsstad is
een distributiecentrum beschikbaar, dat gesitueerd is aan de
Ring en aan de haven. Hier vindt de overslag plaats van schip en
vrachtauto naar elektrische vrachtfietsen die via de stadsroutes
en wijkstraten snel alle bestemmingen kunnen bereiken.

Straatleven in Fietsstad - Erven

Straatleven in Fietsstad - Woonstraten

Straatleven in Fietsstad - Buurtstraten

Straatleven in Fietsstad - Wijkstraten

Straatleven in Fietsstad - Stadsroute

Straatleven in Fietsstad - Driesprong

Straatleven in Fietsstad - Kruisplein

Straatleven in Fietsstad - Stadsplein

Park & Bike in Fietsstad

familiebezoek

park & bike

“THE ONLY
WAY IS UP..”

HOE ZOU HET GAAN
MET MIJN ZOON ?

“DOWN, DOWN”
VOOR DE FIETS

DAT GING SNEL !
WOW! DAT IS GOED
GEORGANISEERD.

BEZOEKERS VAN FIETS_STAD PARKEREN IN
ÉÉN VAN DE PARK & BIKE VOORZIENINGEN
AAN DE RING VAN AMSTERDAM.

Distributie in Fietsstad
distributie
park and
bike

haven

snelle
fiets
route
BRUG

huis
driesprong

naar de ring
distributie
centrum

voor de distributie van goederen van en naar fietsstad is een
distributiecentrum beschikbaar, gesitueerd aan ring en haven.
hier vindt de overslag plaats van schip en vrachtauto naar
electrische vrachtfietsen die tot wel 350kg in één keer vervoeren!
mijn eerste rit..
naar “de drietand”

op naar fiets_stad

just on time

fietsstad heeft een netwerk van snelle stadsroutes, wijk- en
buurtstraten, woonstraten en erven. alle plekken in de fiets_
stad zijn binnen ongeveer 10 minuten te bereiken met de fiets!

Verhalen uit Fietsstad
Rest ons nog de ‘verhalen uit Fietsstad’ te vertellen. In een aantal
beeldverhalen nemen wij u mee in het dagelijkse leven, dat zich
afspeelt in de Fietsstad.
U maakt opnieuw kennis met alle aspecten van de Fietsstad,
die zojuist gepresenteerd zijn. Maar nu samengebracht in een
beeldverhaal, dat – naar wij hopen- iedereen enthousiast maakt
voor de Fietsstad van de 21ste eeuw.
De tijd is ernaar, laten we beginnen!

VERHALEN UIT FIETSSTAD

INHOUD

AMSTERDAM EN DE FIETSSTAD VAN DE 21STE EEUW
De Driesprong
PAGINA 3

Het Stadsplein
PAGINA 9

De Dubbelstraat
PAGINA 15

Het Kruisplein
PAGINA 21
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park & bike

familiebezoek

woonerf

de driesprong
HOE ZOU HET GAAN MET
MIJN ZOON ?
IETS LATER...

op de smalle
erven VAN
FIETSSTAD
IS ALLE
ruIMTE VOOR
OUDERWETS
STRAATLEVEN....
KINDERSPEL,
KLETSEN MET
DE BUREN,
chillen .......en
fietsen.

K
K no
n
o ck
c !
k
!

WAAR GAAN
WE ETEN ?

WELKOM !
HIER OM DE HOEK.

de driesprongen zijn van die typische plekken waar bewoners van de fietsstad elkaar ontmoeten of in het
voorbijgaan groeten. De hoeken zijn een trefpunt voor de buurt.

WOW! DAT IS GOED
GEORGANISEERD.

visrestaurant
de drietand
woonerf

BEZOEKERS VAN FIETSSTAD PARKEREN IN ÉÉN VAN DE PARK
& BIKE VOORZIENINGEN AAN DE RING VAN AMSTERDAM.

“THE ONLY
WAY IS UP..”

“DOWN, DOWN”
VOOR DE FIETS

Wat willen
jullie
drinken?

DAT GING SNEL!

JA..EEN PRIMA PLEK.
IK KOM ER GRAAG
stalling

GEEN AUTO’S IN FIETSSTAD. WAT
EEN VERADEMING!

HA, EEN PLEK
VOOR DE FIETS
BIJ JAN VOOR
DE DEUR.

DA’S DICHTBIJ!

huis van Jan

buurtstraat
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COQUILLES VOOR MIJ

voor mij
graag FOREL

EenMAAL forel !
EENMAAL COQUILLES!
Ja chef!

HEERLIJK
GEGETEN,
ZOON
OP NAAR DE FILM. MET
DE PONT NAAR EYE

zeker! de beste
vis van fietsstad

kom je vaak bij
de drietand ?

Wat een
leuke
avond
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Hoe komen vis en groenten bij de drietand?
park and bike

Visrestaurant
de drietand

Hier zijn de vis
en de groenten
Distributie
centrum

Zet maar hier neer

huis

driesprong

distributiecentrum van fietsstad

haven

snelle
fiets
route

naar de ring

voor de distributie van goederen van en naar fietsstad is een distributiecentrum beschikbaar, gesitueerd
aan de ringweg en de haven. hier vindt de overslag plaats naar electrische vrachtfietsen, die tot wel
350kg in één keer kunnen vervoeren!

de driesprongen verkeers- en verblijfsruimte
tegelijkertijd. en... geen auto’s, dus veilig en stil!

even opladen.. en
dan terug naar het
distributiecentrum
op naar fietsstad

just in time

mijn eerste rit....
naar “de drietand”

woonstraat

de woonstraten van de fietsstad zijn door alle
leeftijden te gebruiken. het is er veilig en rustig.
al fietsend leren hoe het verkeer werkt......en met
oog voor elkaar
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Fietsstad heeft een netwerk van snelle
stadsroutes, wijk- en buurtstraten, woonstraten
en erven. alle plekken in de Fietsstad zijn binnen
ongeveer 10 minuten te bereiken met de fiets!
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het stadsplein

Ondertussen Bij..

..de fietskoeriers
veel deliveries?
te weinig...

HEY bro,
alles OK ?

First date
voldoende
plek!
Later!

B
B ZZ
Z Z
Z !
Z
!

nog net tijd
voor een ijsje

GOT TO GO!

fietsparkeren is belangrijk in de Fietsstad, ook op het Stadsplein. onder de op/afrit van de stadsroute
is een royale parking aanwezig, centraal gelegen en dichtbij de cafés en restaurants.

Twee hoorntjes aardbei graag.
Order 72!
LEt’s
pick it up

het beste ijs van Fietsstad!

Yo! voor mij

Wil je nog naar de film?
Hey! ik heb al ijs gekocht..
3km, een lange rit..

Sure!

Aardbei! mijn smaak! hoe wist je dat?
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pleinleven
het centraal gelegen
stadsplein is één van de meest
levendige plekken van de
Fietsstad.
de populariteit dankt het
plein allereerst aan de vele
voorzieningen rondom, zoals
restaurants, bioscoop en
uitgaansgelegenheden.
Het stadsplein is ook een
aantrekkelijke plek voor jong
en oud om te vertoeven. vooral
bij mooi weer is het er altijd
vol activiteiten.
het plein is dankzij de
situering bij de op/afrit
van de stadsroute een veel
gebruikte ontmoetingsplek
voor jongeren uit amsterdam
en de uitvalsbasis voor de vele
fietskoeriers die hun werk doen
in fietsstad.

Ik ben klaar
voor vandaag

Chill... even geen delivery

Wo

oo

sh

!

!

ahhh

Yeah, ik kom hier vaker,
gewoon wat chillen

en de sfeer is goed.
relaxed

awesome ‘ollie’. ik hou
het bij fietsen

de stadsroute is super
snel. iedereen gebruikt
hem met plezier.
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de BMX’ers zijn er
ook! they’re cool

geen vuile lucht
geen lawaai.....

koeriers zijn er altijd...
wachten en chillen

op naar de
film, lets go!
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op naar de
film, lets go!

Wil je nog
naar de film?

Sure!

Fast food
stadsroute

stadsplein

op/afrit

huis 1

parkeren

Brug

filmhuis

bezorgadres

ijs salon

bezorgadres

STADSPLEIN

huis 2

het stadsplein is verkeersknooppunt én ontmoetingsplek tegelijkertijd. zonder auto’s kan dat prima samengaan. het maakt zelfs een ongekende
stedelijke openbare ruimte mogelijk!
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de dubbelstraat

wat een drukte
daar beneden !

I’m coming!!
stadsroute

mmm...ik ruik
de markT :-)

weekmarkt

een mooie marktdag

Wat leuk!

Ik ga
nog naar
carré met
een vriend

doe rustig aan.

Ik kom naar
beneden!

druk vandaag

Ok,ik zie je op
het terras!!

twee voor je
vijf Euro!!!

snel wat
fruit en
dan door
naar huis

twee bossen
tulpen graag

Taxi... naar
het theater!

yes! Daar
komt de
koffie

de dubbelstraat is een straat met twee snelheden. boven -op weg naar de hoge brug over het IJ- ligt
het tempo hoog. beneden is het tempo laag. voetgangers en fietsers delen er de ruimte. er is plek voor
verkeren en verblijven. En tweemaal per week is er markt.
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De FIETSmarktkoopman
‘s ochtendS...

OP HAAR DE
DUBBELSTRAAT

t!!

rk

Ma

‘s avonds...
WAAR STA
JE MORGEN

als de
fietsmarktlui
vertrokken
zijn biedt de
ruimte onder
de stadsroute
plek voor
andere
activiteiten,
bijvoorbeeld
sport en spel.
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ALBERT CUYP

het viaduct van de stadsroute biedt een prima beschutte ruimte voor stedeljke activiteiten, bijvoorbeeld de weekmarkt en andere evenementen.
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de flitsende fietsforens

IJ-brug

Een stadsroute over het IJ
en door havenstad sluit de
Fietsstad aan op de omliggende
stad en regio.
de stadsroute is snel en
comfortabel. hij bevindt zich
overal waar mogelijk op
maaiveld.
fietsen van en naar werk
is snel en comfortabel.

Maar de IJ-brug en de
oversteek over de haven bieden
ook de mogelijkheid voor
markante fietsarchitectuur.
en bijzondere stedelijke
landschappen en plekken.

de stadsroute
door Fietsstad...

havenpark

...biedt de fietser soms
een prachtig panorama...

huis

...contact met de omgeving....

dubbelstraat

BRUG

BRUG

...onverwachte momenten...
dubbelstraat

...en een aangename fietstocht
zonder oponthoud.

huis

markt

onderlangs

kantoOr

theater

ontspannen en altijd
op tijd aan het werk!
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LET OP!

het kruisplein

bijna op het kruisplein..

de fietsbus heeft
voorrang

DAT WAS SNEL,
WE ZIJN ER

zaterdag familiedag

EVEN DOORETEN. WE GAAN
ZO NAAR HET
KRUISPLEIN

nee.. dat is de
fiets van onze
buurman!

hup... opschieten

0m

5m

15m

45m

!

ng

di

winkel

ik breng
het afval
weg.....
ik zie je na de
boodschapen!
afval
buurtstraat
kruisplein
SPEELPLEK

Sorry!
en haal het
pakketje op

Niet te
snel!

afhaal
punt

even opletten
schat. het is druk

wijkstraat

de straten van de Fietsstad zijn geschikt voor alle leeftijden om te verkeren en te verblijven...
al fietsend leert men hoe het verkeer werkt. goed opletten en altijd met een oog voor de ander.
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Kruispunt wordt kruisplein! Net als de driesprong zijn de kruispleinen typisch voor fietsstad. het zijn de
brandpunten voor de buurt en wijk en een populaire ontmoetingsruimte.
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langs de wijkstraat en op kruisplenen vindt het op- en afhalen van zware Spullen plaats, waaronder het huisvuil. electrische voertuigen legen binnen zogenaamde ‘venstertijden’ de containers. ook ander zwaar verkeer
heeft gereguleerd toegang tot de straten van de Fietsstad bijvoorbeeld de ambulance, de brandweer en de politie.

ik GA NU NAAR
DE WINKEL

1.

boodschapen
doen

2.
Afval
brengen

3.

PAKKET
ophalen

LEUK GESPEELD?
Ja

Tot later

ik kom een
pakket halen

GELUKT! Laten we
naar huis gaan.

Ondertussen
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HOE KOMT HET PAKKET OP HET KRUISPLEIN ?

‘S OCHTENDS

distributiecentrum van fietsstad
haven

snelle
fiets
route

naar de ring

WAAR GAAT HET AFVAL HEEN ?
wijkstraat
DISTRIBUTIE
CENTRUM

de wijkstraten hebben een royaal profiel. met in het midden volop ruimte voor doorfietsen (en soms een
ambulance, politie of brandweer). Langs de gevel zijn er brede zones met terrassen en etalages van de
winkels om te flaneren.

kruisplein
huis

vrijdag
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