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Samenvatting
Het aantal verschijningsvormen van fietsstraten is aanzienlijk. In 2016 heeft CROW-Fietsberaad een
discussienotitie fietsstraten gepresenteerd. Deze discussienotitie en de bijbehorende inventarisatie zijn
een eerste stap om vragen over wat wel werkt en wat niet werkt, te beantwoorden. In opdracht van
CROW-Fietsberaad heeft DTV Consultants de voorlopige aanbevelingen uit de discussienotitie, voor
wat betreft intensiteiten, rijbaanbreedtes en profielindelingen, in de praktijk getoetst. De resultaten van
het onderzoek leiden tot aanbevelingen over de gewenste inrichting van fietsstraten bij verschillende
intensiteiten of, andersom, tot aanbevelingen voor een maximaal toelaatbare intensiteit bij een
bepaalde inrichting. Op basis van deze aanbevelingen worden de discussienotitie van CROWFietsberaad en de aanbevelingen daarin aangescherpt.
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Inleiding
Het aantal verschijningsvormen van fietsstraten is aanzienlijk. In 2016 heeft CROW-Fietsberaad een
discussienotitie fietsstraten gepresenteerd. Deze discussienotitie en de bijbehorende inventarisatie zijn
een eerste stap om antwoord te geven op vragen over wat wel en wat niet werkt. In opdracht van
CROW-Fietsberaad heeft DTV Consultants de voorlopige aanbevelingen uit de discussienotitie, voor wat
betreft intensiteiten, rijbaanbreedtes en profielindelingen, in de praktijk getoetst.
Achtergronden
De Ontwerpwijzer fietsverkeer omschrijft een fietsstraat als volgt. Een fietsstraat is een erftoegangsweg
voor het gemotoriseerd verkeer, die deel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk of van een snelle
fietsroute, en die door vormgeving en inrichting als fietsstraat herkenbaar is, maar waarop ook in
beperkte mate en in ondergeschiktheid autoverkeer voorkomt. De Ontwerpwijzer geeft een indicatie
voor omstandigheden waarin fietsstraten kunnen worden toegepast en geeft handvatten voor de
inrichting ervan. Toch is er weinig kennis beschikbaar over de daadwerkelijke effecten van (de
verschillende uitvoeringsvormen van) fietsstraten op de verkeersveiligheid, het comfort voor
weggebruikers en de beleving. Samen met Rijkswaterstaat WVL is CROW-Fietsberaad daarom een
onderzoek gestart naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten.
In de eerste fase van dit onderzoek zijn bestaande kennis, inzichten en ervaringen over fietsstraten
geïnventariseerd. Op basis daarvan is een discussienotitie opgesteld met onder andere voorlopige
aanbevelingen voor de inrichting van fietsstraten. In de tweede fase zijn de voorlopige aanbevelingen
getoetst en onderbouwd. De resultaten hiervan leest u in deze paper.
Doel van het onderzoek
Het doel van de studie is om de in de discussienotitie voorgestelde vormgevingselementen voor
fietsstraten te toetsen in de praktijk. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is hoe en in welke mate de
rijbaanbreedte en de intensiteiten van gemotoriseerd verkeer het functioneren van een fietsstraat
beïnvloeden. Daarnaast is gekeken naar het effect van andere vormgevingselementen, zoals de
rijbaanindeling, het soort en de kleur van de bestrating en het parkeren.
Bij het vaststellen van het functioneren van de straten staat het oordeel van gebruikers (fietsers)
centraal. Hierover is, in tegenstelling tot objectieve verkeersveiligheidscijfers, relatief eenvoudig (veel)
data te verkrijgen. Bovendien is het gebruikersoordeel erg belangrijk bij het realiseren van een
fietsstraat; een fietsstraat realiseer je specifiek voor (het comfort van) de fietser. In dit onderzoek is dan
ook geprobeerd te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het gebruikersoordeel en hoe zwaar
deze factoren wegen.
Onderzoeksopzet
We hebben een praktijkonderzoek uitgevoerd op 11 straten. Het betreft 8 fietsstraten en 3 andere
(referentie)straten. Dit praktijkonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Van de 11 straten zijn de inrichtingskenmerken op een rij gezet;
• Op de 11 straten is een gebruikersenquête uitgevoerd (gelijktijdig met het cameraonderzoek),
waarbij fietsers zijn gevraagd om onder andere een oordeel te geven over de verkeersveiligheid van
de betreffende straat;
• Op de 11 straten is gedurende 3 uur gefilmd. Van de beelden zijn, per 5 minuten, de intensiteiten
bepaald en is het aantal ontmoetingen (inhaalbewegingen, tegemoetkomingen en auto’s die achter
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een fietser blijven hangen) vastgesteld. Al deze ontmoetingen hebben bovendien een
verkeersveiligheidsscore gekregen.
Dit geeft inzicht in hoeverre verschillende (combinaties van) intensiteiten bij verschillende
profielindelingen leiden tot meer of minder ontmoetingen en conflicten. Bovendien wordt duidelijk in
hoeverre fietsers de inrichting van de verschillende straten waarderen en in hoeverre dit samenhangt
met het geconstateerde aantal ontmoetingen en conflicten.
Tot slot heeft een panel van fietsexperts een expertoordeel gegeven over het functioneren van de
verschillende straten bij verschillende intensiteiten.
Naast het praktijkonderzoek is een rekenmodel opgesteld waarmee, door het invoeren van de
intensiteiten, het aantal verschillende ontmoetingen (inhaalbewegingen en tegemoetkomingen) kan
worden voorspeld (de Ontmoetingenvoorspeller). De nauwkeurigheid van deze voorspeller hebben we
kunnen controleren op basis van de data uit het praktijkonderzoek.
Data-analyse
Op basis van de verzamelde data is bekeken hoe het overall-oordeel van fietsers over een straat
samenhangt met:
• hun mening over verschillende aspecten in die straat;
• de gemeten verkeersintensiteiten, de rijbaanbreedte en het aantal ontmoetingen op die straat;
• andere inrichtingskenmerken van die straat.
De resultaten van deze analyses leiden tot aanbevelingen over de gewenste inrichting van fietsstraten
bij verschillende intensiteiten of, andersom, tot aanbevelingen voor een maximaal toelaatbare
intensiteit bij een bepaalde inrichting.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de resultaten
van de enquête onder fietsers. Hoofdstuk 4 beschrijft de invloed die de intensiteiten en de wegbreedte
hebben op het oordeel van fietsers. Afgesloten wordt met de belangrijkste conclusies (hoofdstuk 5).
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Uitvoering onderzoek

2.1

Empirisch onderzoek
Op 11 straten (8 fietsstraten en 3 “referentiestraten” met fietsstroken) is gedurende drie uur een
cameraonderzoek uitgevoerd. Tegelijkertijd is op de onderzoeksstraten een gebruikersenquête
uitgevoerd. Hieronder lichten we toe hoe het onderzoek is uitgevoerd.

2.1.1

Onderzoekslocaties
Het onderzoek is uitgevoerd op de volgende locaties:

afbeelding 2.1 Alkmaar, Frieseweg

afbeelding 2.2 Castricum, Dorpsstraat

afbeelding 2.3 Delft, Ezelsveldlaan

afbeelding 2.4 Den Haag, Conradkade

afbeelding 2.5 Ede, Verlengde Maanderweg

afbeelding 2.6 Hengelo, Oversteweg
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afbeelding 2.7 Oss, Hescheweg

afbeelding 2.8 Utrecht, Maliesingel

afbeelding 2.9 Utrecht, Zandweg

afbeelding 2.10 Zeist, Griffensteijnselaan

afbeelding 2.11 Zwolle, Vondelkade

2.1.2

Cameraonderzoek
Op alle straten zijn gedurende drie uur cameraopnames gemaakt. De opnames zijn gemaakt tijdens en
na de ochtendspits of voor en tijdens de avondspits. Doordat het veldwerk heeft plaatsgevonden in
november en december, waren de omstandigheden niet ideaal. Het was laat licht en vroeg donker en
het weer was veelal regenachtig. Van elke straat is ruim 50 meter in beeld gebracht. Op basis van de
beelden zijn, per 5 minuten, van 50 meter straat de volgende gebruikskenmerken vastgesteld:
• De intensiteiten van alle modaliteiten;
• Het aantal ontmoetingen (voertuigcombinaties) en het soort ontmoeting:
- inhaalmanoeuvre (zonder tegemoet komend verkeer);
- inhaalmanoeuvre (met tegemoet komend verkeer);
- elkaar tegemoetkomend verkeer;
- voertuig dat achter fietser(s) blijft rijden.
• Van alle inhaalbewegingen en tegemoetkomingen is de verkeersveiligheid beoordeeld op een 5puntschaal:
1. geen enkele hinder van elkaar, veilige situatie
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3.

aangepast gedrag (“ruimte maken”), maar veilige situatie
hinderlijk (hoge snelheid, op korte afstand passeren), niet comfortabel, maar door aangepast
gedrag is kans op ongeval klein
4. zeer hinderlijk, remmen of uitwijken is noodzakelijk om ongeval te voorkomen
5. zeer onveilig (er is fysiek contact), al dan niet leidend tot een valpartij
• Van alle auto-achter-fiets situaties is de verkeersveiligheid beoordeeld op een 3-puntschaal:
1. op comfortabele afstand
2. dicht op fietser (hinderlijk)
3. hard remmen, dicht op fietser (gevaarlijk)
Van elke locatie (waarvan per locatie de inrichtingskenmerken uiteraard gelijk blijven) zijn aldus van 36
situaties (drie uur, opgedeeld in situaties van vijf minuten) de gebruikskenmerken verzameld. Omdat
zowel de intensiteiten van het fiets- als het gemotoriseerd verkeer fluctueren, levert het onderzoek dus
niet alleen interessant vergelijksmateriaal op tússen de verschillende locaties, maar ook bínnen de
locaties. De totale dataset bestaat uit 396 situaties (11 locaties maal 36 situaties).

2.1.3

Gebruikersenquête
Gelijktijdig met het cameraonderzoek is op de 11 straten een gebruikersenquête uitgevoerd. Daarbij is
fietsers gevraagd om onder andere een oordeel te geven over de verkeersveiligheid van de rit die ze
zojuist hebben gemaakt in de betreffende straat. Daarnaast zijn enkele stellingen voorgelegd. Doordat
de enquête en het cameraonderzoek gelijktijdig zijn uitgevoerd, kunnen we de meningen van de fietsers
koppelen aan de gebruikerskenmerken (onder andere het druktebeeld en het aantal ontmoetingen) van
de straat.

2.1.4

Expertoordeel
Van de 396 situaties zijn 258 situaties geselecteerd om te worden beoordeeld door een panel van
fietsexperts. Zeven fietsexperts hebben, ieder voor zich, een deskundig oordeel gegeven over het
functioneren van de straat op dát moment. Van de 258 situaties is daarvoor een filmpje van één minuut
gemaakt. (Hiervoor is steeds de derde minuut van de situatie van vijf minuten genomen, ervan
uitgaande dat deze minuut ook exemplarisch is voor de overige vier minuten.) De experts hebben elk
filmpje bekeken en een oordeel gegeven over het functioneren van de straat gedurende die minuut. Dit
deden zij op een 5-puntsschaal, Een 1 staat daarbij voor “onacceptabel, dit is verkeerskundig gezien niet
verantwoord” en een 5 staat voor “dit functioneert uitstekend”. De wijze van beoordelen is helaas niet
door iedere expert exact hetzelfde geïnterpreteerd; in plaats van sec het functioneren van de straat
gedurende het filmpje te beoordelen, hebben sommige experts een beoordeling gemaakt met in het
achterhoofd “hoe zou dit functioneren met meer fietsers of als twee fietsers naast elkaar zouden
rijden”.
Op basis van de gegeven cijfers is desondanks voor elke situatie het gemiddelde expertoordeel
vastgesteld. Omdat het zeer waardevol is om ook te achterhalen op basis van welke criteria (en het
gewicht dat aan deze criteria is toegekend) het oordeel van de verschillende experts tot stand is
gekomen, is met de experts een werksessie belegd, waarin een aantal interessante situaties (veelal
situaties die uiteenlopend zijn beoordeeld) uitgebreid zijn besproken. Elke expert heeft in de sessie
aangegeven wat er wat hem/haar betreft goed of fout aan is en waar dat door komt. De uitkomsten zijn
onder meer gebruikt om hypotheses op te stellen voor de statistische analyses.
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2.2

De Ontmoetingenvoorspeller
We hebben een rekenmodel opgesteld om vast te kunnen stellen hoe vaak bepaalde
voertuigcombinaties voorkomen bij verschillende intensiteiten. Met dit rekenmodel kan het aantal
ontmoetingen worden bepaald. Voor elk van de volgende zeven ontmoetingstypes kunnen we daarmee
het aantal ontmoetingen berekenen, op basis van de intensiteiten en de wegvaklengte. Ook geeft het
model aan of de betreffende ontmoeting bij een opgegeven rijstrookbreedte “past”.
1
2
3
4
5
6
7

6

Auto (of vrachtauto/bus) haalt fietser (of duo-fietser) in, geen tegemoetkomend verkeer (F-A)
Fiets (of duo-fietser) met tegemoetkomende auto (of vrachtauto/bus) (F-A)
Twee tegemoetkomende auto’s (of vrachtauto’s/bussen) (A-A)
Twee tegemoetkomende fietsers (of duo-fietsers) (F-F)
Auto (of vrachtauto/bus) haalt fietser (of duo-fietser) in en tegemoetkomende fietser (F-A-F)
Auto (of vrachtauto/bus) haalt fietser (of duo-fietser) in en tegemoetkomende auto (of
vrachtauto/bus) (F-A-A)
Auto (of vrachtauto/bus) haalt fietser (of duo-fietser) in en tegemoetkomende auto (of
vrachtauto/bus) + fietser (of duo-fietser) (F-A-A-F)

1

2

3

5

6

7

4
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De mening van fietsers
Overall oordeel
Tabel 3.1 geeft voor alle straten het gemiddelde overall-oordeel van fietsers over de straat (uitgedrukt
in een rapportcijfer). Ook is de standaarddeviatie weergegeven en is weergegeven hoeveel procent van
de respondenten een rapportcijfer hoger dan een 7 gaf en het percentage dat lager dan een 6 gaf.
Het overall-oordeel varieert van 6,2 tot 7,5. Overall gezien scoort de Conradkade in Den Haag, samen
met de Dorpsstraat in Castricum het laagst (gemiddeld rapportcijfer respectievelijk 6,3 en 6,2). De
Vondelkade in Zwolle en de Hescheweg in Oss scoren overall het hoogst (beide een gemiddeld
rapportcijfer van 7,5).
tabel 3.1 Gemiddeld rapportcijfer overall-oordeel

standaarddeviatie

% hoger dan 7

% lager dan 6

10. Oordeel overall

gemiddelde

3

Zwolle, Vondelkade

7,5

0,9

62%

2%

Oss, Hescheweg

7,5

1,2

55%

5%

Hengelo, Oversteweg

7,4

1,2

56%

5%

Alkmaar, Frieseweg

7,3

1,1

52%

7%

Delft, Ezelsveldlaan

7,3

0,9

43%

4%

Utrecht, Maliesingel*

7,2

1,4

46%

10%

Utrecht, Zandweg

7,1

1,5

49%

13%

Ede, Verlengde Maanderweg*

6,9

0,9

28%

5%

Zeist, Griffensteijnselaan*

6,7

1,2

26%

17%

Den Haag, Conradkade

6,3

1,5

20%

24%

Castricum, Dorpsstraat

6,2

1,6

20%

28%

TOTAAL

7,1

1,3

43%

10%

*geen fietsstraat

Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen het gemiddelde rapportcijfer en het percentage
respondenten dat lager geeft dan een 6 (en dus een onvoldoende geeft) en tussen het gemiddelde
rapportcijfer en het aantal respondenten dat hoger geeft dan een 7 (en dus (zeer) tevreden is):
• Als het gemiddelde overall-rapportcijfer hoger is dan een 7½, ligt het percentage respondenten dat
een rapportcijfer lager dan een 6 geeft, onder de 5%. Wanneer het gemiddelde overall-rapportcijfer
onder de 6½ ligt, geeft meer dan 20% van de respondenten een onvoldoende. Het verschil tussen
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•

een 6½ en een 7½ als overall-oordeel is dus een factor 4 in het aantal mensen dat de situatie
onvoldoende vindt.
Als het gemiddelde overall-oordeel hoger ligt dan 7½, is meer dan 55% van de respondenten (zeer)
tevreden. Wanneer het gemiddelde overall-oordeel lager is dan een 6½, is minder dan 25% van de
respondenten (zeer) tevreden.

Oordeel over verschillende stellingen
In de volgende tabel is (naast het gemiddelde overall-oordeel) de gemiddelde score (op een 5puntschaal; 1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) op de afzonderlijke stellingen
weergegeven. Per aspect is tevens te zien of de betreffende straat beter scoort dan gemiddeld of
slechter scoort dan gemiddeld.

5. inhalen gebeurt veilig

6. hard rijden

7. parkeren onveilig

8. wegdek comfortabel

3,5

2,6

3,3

2,7

2,4

3,9

Oss, Hescheweg

7,5

3,8

3,6

3,3

3,0

3,2

2,2

3,9

Hengelo, Oversteweg

7,4

3,9

3,0

2,8

3,1

2,7

2,4

4,1

Alkmaar, Frieseweg

7,3

3,9

3,0

4,0

3,1

3,5

2,3

4,4

Delft, Ezelsveldlaan

7,3

3,8

3,2

3,0

3,3

3,1

2,8

3,2

Utrecht, Maliesingel*

7,2

3,8

2,8

3,8

3,1

3,4

1,9

4,3

Utrecht, Zandweg

7,1

3,7

2,6

3,7

3,2

3,2

2,3

4,5

Ede, Verlengde Maanderweg*

6,9

3,7

2,1

3,8

3,3

3,4

2,7

3,5

Zeist, Griffensteijnselaan*

6,7

3,6

2,2

3,9

3,2

3,5

3,7

4,1

Den Haag, Conradkade

6,3

3,1

2,0

3,9

2,7

3,3

2,6

3,4

Castricum, Dorpsstraat

6,2

3,3

2,3

4,2

2,8

3,6

2,1

3,6

TOTAAL

7,1

3,7

2,8

3,5

3,1

3,2

2,4

3,9

naast elkaar fietsen

3,7

alleen fietsen

7,5

overall (rapportcijfer)

Zwolle, Vondelkade

10. gemiddelde oordeel

4. veel auto's

3. gevoel van veiligheid bij

2. gevoel van veiligheid bij

tabel 3.2 Gemiddelde scores op stellingen (op 5-puntschaal; 1 = helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens)

De scores in deze tabel worden hierna gebruikt om te achterhalen in hoeverre de verschillende aspecten
van invloed zijn op het gemiddelde overall-oordeel.
Correlatie tussen oordeel over stellingen en overall-oordeel
In tabel 3.3 zijn alle aspecten weergegeven die significant correleren met het overall-oordeel dat fietsers
geven aan een straat. De mening op alle stellingen blijkt significant te correleren met het overall-oordeel
(p<0,001). De meeste correlatie is er met het gevoel van veiligheid bij alleen fietsen en het gevoel van
veiligheid bij naast elkaar fietsen (R2 is respectievelijk 0,26 en 0,25). Deze twee aspecten kunnen
eigenlijk ook worden gezien als te verklaren factoren; de andere aspecten zijn verklarende factoren.
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tabel 3.3 Aspecten die significant correleren met overall-oordeel
correlatiecoëfficiënt

R2

regressiecoëfficiënt

2. gevoel van veiligheid bij alleen fietsen

0,51

0,26

0,71

3. gevoel van veiligheid bij naast elkaar fietsen

0,5

0,25

0,55

5. inhalen gebeurt veilig

0,36

0,13

0,45

4. veel auto's

-0,34

0,11

-0,41

6. hard rijden

-0,3

0,09

-0,35

8. wegdek comfortabel

0,23

0,05

0,32

7. parkeren onveilig

-0,16

0,03

-0,2

De regressiecoëfficiënt geeft aan hoeveel het overall-rapportcijfer omhoog (of omlaag) gaat, wanneer
de score op het betreffende aspect (op een vijfpuntschaal) met één punt omhoog gaat.
Van de verklarende factoren zijn de ervaren veiligheid bij inhalen, de ervaren auto-intensiteit en de
ervaren snelheid van auto’s de belangrijkste. Hoe veiliger het inhalen gebeurt, hoe hoger het overalloordeel; hoe meer auto’s en hoe harder ze rijden, hoe lager het overall-oordeel van fietsers over de
straat.
Onderlinge correlaties
De onderlinge samenhang tussen de oordelen op de verschillende aspecten weergegeven is eveneens
onderzocht. Het gevoel van veiligheid bij naast elkaar fietsen blijkt veel sterker te correleren met de
mening over het aantal auto’s dan het gevoel van veiligheid bij alleen fietsen. Naar mate het aantal
(ervaren) auto’s toeneemt, neemt het gevoel van veiligheid bij naast elkaar fietsen dus veel sterker af
dan het gevoel van veiligheid bij alleen fietsen.
Ook opvallend zijn de relatief hoge correlaties tussen het (ervaren) aantal auto’s en het oordeel over
hun snelheid en tussen het oordeel over de veiligheid bij inhalen en het oordeel over de snelheid van
auto’s. Hoe meer auto’s, hoe hoger ook hun ervaren snelheid; hoe hoger de ervaren snelheid van auto’s,
hoe lager het oordeel over de veiligheid bij inhalen.
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4

Invloed intensiteiten en wegbreedte op oordeel

4.1

Ontmoetingen
Het aantal ontmoetingen (inhaalbewegingen en tegemoetkomingen) op elk van de straten is op twee
manieren vastgesteld: Het werkelijk aantal ontmoetingen is per straat, per tijdsperiode op basis van het
cameraonderzoek bepaald (zie paragraaf 2.1.2) en het theoretisch aantal ontmoetingen per straat, per
tijdsperiode is bepaald door de gemeten intensiteiten op de straten in te voeren in de ontwikkelde
Ontmoetingenvoorspeller (zie pararaaf 2.2).
Vergelijking tussen theoretisch aantal en werkelijk aantal ontmoetingen
Bij het totaal aantal ontmoetingen en het aantal enkelvoudige tegemoetkomingen komen het model en
de werkelijkheid behoorlijk goed met elkaar overeen. Het model onderschat echter het aantal
enkelvoudige inhaalbewegingen; het aantal complexe ontmoetingen wordt door het model juist
overschat. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat een belangrijk deel van de complexe ontmoetingen
die het model voorspelt, in werkelijkheid niet “past”. Een fiets-auto-auto-fiets-ontmoeting die in het
model wordt voorspeld, valt daardoor in werkelijkheid bijvoorbeeld uiteen in twee fiets-autoontmoetingen, waarbij één van de auto’s (tijdelijk) achter een fietser blijft.
Ondanks de verschillen tussen de werkelijkheid en het model, zijn de correlaties bij alle soorten
ontmoetingen erg hoog. Dit betekent dat als volgens het model meer ontmoetingen plaatsvinden, er in
werkelijkheid ook meer ontmoetingen plaatsvinden.
Vanwege de hoge correlaties, kunnen de modelresultaten goed worden gebruikt bij het voorspellen van
het oordeel dat fietsers over een straat hebben.
Verkeersveiligheid bij ontmoetingen
Van alle geconstateerde ontmoetingen op de 11 onderzochte straten is een kwalificatie van de
verkeersveiligheid gegeven. In de volgende tabellen zijn de totalen weergegeven van alle ontmoetingen
op alle onderzochte straten (11 straten, 3 uur beeld per straat; 33 uur beeld in totaal).
tabel 4.1 Totaal aantal Inhaalbewegingen en tegemoetkomingen en kwalificatie hinder/veiligheid

al dan niet leidend tot een valpartij

5. zeer onveilig (er is fysiek contact),

te voorkomen

uitwijken is noodzakelijk om ongeval

4. zeer hinderlijk, remmen of

gedrag is kans op ongeval klein

comfortabel, maar door aangepast

korte afstand passeren), niet

3. hinderlijk (hoge snelheid, op

maken”), maar veilige situatie

2. aangepast gedrag (“ruimte

veilige situatie

1. geen enkele hinder van elkaar,

Totaal

Kwalificatie hinder/veiligheid

Inhaalbewegingen

935

371

40%

496

53%

74

8%

2

0%

0

0%

Tegemoetkomingen

4759

4254

89%

406

9%

83

2%

2

0%

0

0%
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Van alle geconstateerde inhaalbewegingen is circa 93% beoordeeld als veilig. Weliswaar is in meer dan
de helft van de gevallen sprake van aangepast gedrag, zoals een fietser die een klein beetje ruimte
maakt, maar zonder dat daarbij sprake is van echte hinder of onveiligheid. In circa 8% van de gevallen is
wel sprake van hinder, bijvoorbeeld doordat een voertuig met hoge snelheid of op korte afstand
passeert. Zeer sporadisch komen zeer hinderlijke situaties voor, waarbij remmen of uitwijken
noodzakelijk was om een ongeval te voorkomen. Zeer onveilige situaties waarbij sprake was van fysiek
contact, zijn niet geconstateerd.
Tegemoetkomingen blijken veel veiliger en met minder hinder gepaard te gaan dan inhaalbewegingen.
In 89% van de gevallen weken fietsers niet af van hun rijlijn. In 9% van de gevallen gebeurde dit wel,
maar zonder dat sprake was van echte hinder of onveiligheid. In slechts 2% van de gevallen was wel
sprake van hinder.
tabel 4.2 Totaal aantal auto-achter-fiets en kwalificatie veiligheid

Auto-achter-fiets

474

300

63%

156

33%

(gevaarlijk)

dicht op fietser

3. hard remmen,

(hinderlijk)

2. dicht op fietser

afstand

1. op comfortabele

Totaal

Kwalificatie hinder/veiligheid

12

3%

Van de situaties waarbij een motorvoertuig achter een (duo)fietser bleef hangen, was in 63% van de
gevallen sprake van een comfortabele afstand achter de fietser(s). In 33% van de gevallen reed een
voertuig echter dicht achter de fietser(s), waardoor fietsers zich onveilig zouden kunnen voelen. In 3%
van de gevallen was sprake van een objectief gevaarlijke situatie, waarbij een auto hard remde achter
een fietser.

4.2

Wegbreedte
Auto-intensiteit per centimeter wegbreedte
Naarmate de auto-intensiteit toeneemt en/of de wegbreedte smaller wordt, leidt dit vaker tot krappe
passages of ontmoetingen die in de praktijk niet passen. Dat leidt in de praktijk tot situaties waarbij een
auto achter een fietser moet blijven. De auto-intensiteit per centimeter rijbaanbreedte zou daarom een
goede voorspeller kunnen zijn voor het oordeel van fietsers. De berekende correlatie tussen het overalloordeel van fietsers en de auto-intensiteit per cm rijbaanbreedte per 15 minuten is -0,46. De correlatie
tussen het overall-oordeel en de auto-intensiteit per cm rijbaanbreedte in het kwadraat levert een nog
iets hogere correlatie op van -0,53.
Lineaire regressie van de invloed van kwartierintensiteiten motorvoertuigen per centimeter
rijbaanbreedte2 geeft het volgende model:
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑒𝑙 = 7,56 − 911,5 ×

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡
𝑟𝑖𝑗𝑏𝑎𝑎𝑛𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒 2

R2 = 0,28; p < 0,001

Toepassingsmogelijkheden Fietsstraten

11

In grafiek 4.1 is weergegeven wat de maximale auto-intensiteit per uur mag zijn om bij verschillende
rijbaanbreedtes een bepaald rapportcijfer van fietsers te krijgen. In de huidige richtlijnen is 2.500
mvt/etmaal de bovengrens voor de auto-intensiteit op een fietsstraat. Dat komt grofweg overeen met
250 motorvoertuigen in het drukste uur. Uit de grafiek blijkt dat:
• bij een intensiteit van 250 mvt/uur de rijbaanbreedte minimaal 6,5 meter moet bedragen om een
rapportcijfer 7 te kunnen scoren;
• het bij een intensiteit van 250 mvt/uur onmogelijk is om een rapportcijfer 7,5 te scoren.

afbeelding 4.1 Maximale auto-intensiteit om bij gegeven rijbaanbreedte een bepaald rapportcijfer van fietsers te
krijgen

Te krappe ontmoetingen
De wegbreedte bepaalt of er voldoende ruimte beschikbaar is voor elk type ontmoeting. In de
discussienotitie fietsstraten is een figuur opgenomen die laat zien welke rijbaanbreedte noodzakelijk is
om verschillende voertuigcombinaties mogelijk te maken. Bij kritische breedtes (geel) is de beschikbare
passeerafstand eigenlijk onvoldoende, maar zullen veel bestuurders toch inhalen. Bij te smalle breedtes
(rood) is passeren onmogelijk.
Verwacht mag worden dat het aantal “rode” en “gele” ontmoetingen het oordeel van fietsers
beïnvloedt. Daarom is voor elke straat, op basis van de werkelijke intensiteiten en de rijbaanbreedte het
aantal “te krappe ontmoetingen” berekend met de Ontmoetingenvoorspeller. Vervolgens is gekeken in
hoeverre het aantal te krappe ontmoetingen correleert met de rapportcijfers van fietsers.
Gebleken is dat:
• het aantal te krappe ontmoetingen een goede voorspeller is voor verschillen in rapportcijfers;
• het toevoegen van auto-intensiteit en fiets-intensiteit het verklaringsmodel nog beter maakt.
Het verklaringsmodel wordt dan:
Overall-oordeel fietser = 7,0450 – 0,1545 * krappe_ontmoetingen – 0,0017 * I_mvt + 0,0020 * I_fiets
R2 = 0,86; p = 0,002
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Waarin:
• krappe_ontmoetingen = aantal te krappe ontmoetingen (rood en geel) per uur, per kilometer weg,
per fietser volgens Ontmoetingenvoorspeller
• I_mvt = aantal motorvoertuigen per uur, twee richtingen samen
• I_fiets = aantal fietsers per uur, twee richtingen samen
Oftewel:
• Het aantal te krappe ontmoetingen (situaties die eigenlijk niet “passen” binnen de beschikbare
breedte) per fietser (te berekenen aan de hand van auto-intensiteit en rijbaanbreedte) drukt het
rapportcijfer naar beneden.
• Een hogere auto-intensiteit leidt tot een lager rapportcijfer, ook als het niet leidt tot te krappe
ontmoetingen.
• Een hogere fiets-intensiteit leidt weer tot een hoger rapportcijfer; elke fietser extra compenseert
een extra auto.
Meer dan 80% (!) van de verschillen in rapportcijfers is te verklaren door dit model. De invloed van de
verschillende aspecten op het gevonden rapportcijfer is hieronder voor de 11 straten weergegeven.

afbeelding 4.2 Afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde rapportcijfer bij de onderzochte straten als gevolg van
het aantal te krappe ontmoetingen, de auto- en de fietsintensiteit
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Inrichtingskenmerken
Het verklaringsmodel, waarbij het overall-oordeel van fietsers wordt verklaard door het aantal te krappe
ontmoetingen per fietser, de auto-intensiteit en de fietsintensiteit, kan mogelijk verder worden
verbeterd door te kijken naar verschillende inrichtingskenmerken van de onderzochte straten.
Van de verschillende inrichtingskenmerken uit de volgende tabel is bekeken in hoeverre sprake is van
een correlatie met het overall-oordeel van fietsers.

rijloper voor 1 of 2 richtingen

breedte per richting (cm)

asfalt

rood(achtig)

middenstrook vlak of bol

breedte rabatstrook

breedte rabatstrook goed?

fietsstraat

Alkmaar, Frieseweg

7,3

255

1

255

ja

ja

95

bol

0

geen

ja

Castricum, Dorpsstraat

6,2

210

1

210

ja

ja

100

bol

40

goed

ja

Delft, Ezelsveldlaan

7,3

200

1

200

nee

ja

80

vlak

0

geen

ja

Den Haag, Conradkade

6,3

200

2

100

ja

ja

-

-

80

te breed

ja

Ede, Verlengde Maanderweg

6,9

150

1

150

ja

ja

-

-

0

geen

nee

Hengelo, Oversteweg

7,4

380

2

190

ja

ja

-

-

10

te smal

ja

Oss, Hescheweg

7,5

200

1

200

ja

ja

50

bol

40

goed

ja

Utrecht, Maliesingel

7,2

200

1

200

ja

ja

-

-

0

geen

nee

Utrecht, Zandweg

7,1

370

2

185

ja

ja

-

-

20

te smal

ja

Zeist, Griffensteijnselaan

6,7

115

1

115

ja

nee

-

-

14

te smal

nee

Zwolle, Vondelkade

7,5

350

2

175

ja

ja

-

-

50

goed

ja

breedte middenstrook (cm)

breedte "fietsrijloper" (cm)

tabel 4.3 Inrichtingskenmerken van de onderzochte straten

gemiddeld overall-oordeel

4.3

Het aantal onderzochte locaties is te beperkt om significante uitspraken te kunnen doen over de invloed
van de diverse vormgevingsaspecten op het overall-oordeel van fietsers. We hebben wel signalen dat
bepaalde kenmerken kunnen bijdragen aan het (beter) functioneren van een fietsstraat, maar dit moet
nog nader tegen het licht worden gehouden.
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Conclusies
Intensiteiten en rijbaanbreedte bepalen het oordeel van fietsers
De belangrijkste stelling uit de discussienotie “intensiteiten zijn bepalend voor het succes van
fietsstraten” kan volmondig worden onderschreven, maar wel in combinatie met de rijstrookbreedte.
Inrichtingskenmerken zijn veel minder van belang. Je kunt nog zo’n goede inrichting hebben, als de
intensiteiten en rijbaanbreedte “niet kloppen” zijn fietsers toch ontevreden.
Met het volgende verklaringsmodel kan het oordeel van fietsers over (fiets)straten met een gemengd
profiel worden voorspeld:
Overall-oordeel fietser = 7,0450 – 0,1545 * krappe_ontmoetingen – 0,0017 * I_mvt + 0,0020 * I_fiets
•

•
•

Het aantal te krappe ontmoetingen (situaties die eigenlijk niet “passen” binnen de beschikbare
breedte) per fietser (te berekenen aan de hand van motorvoertuigintensiteit en rijbaanbreedte)
drukt het oordeel van fietsers naar beneden.
Een hogere motorvoertuigintensiteit leidt tot een lager rapportcijfer, ook als het niet leidt tot te
krappe ontmoetingen.
Een hogere fiets-intensiteit leidt weer tot een hoger rapportcijfer; elke fietser extra compenseert
een extra auto.

Meer dan 80% (!) van de verschillen in rapportcijfers is door dit verklaringsmodel te verklaren.
Gebruiksvriendelijke rekentool
We werken aan een rekentool waarmee het succes van elke (toekomstige) fietsstraat kan worden
voorspeld door middel van het invullen van:
• Intensiteit motorvoertuigen per richting en % vrachtverkeer/bus
• Intensiteit fietsverkeer per richting en % duo-fietsers
• Rijbaanbreedte
Deze tool zal via de website van CROW-Fietsberaad voor iedereen toegankelijk zijn.
Over andere (inrichtings)aspecten kunnen nog geen harde uitspraken worden gedaan
Het aantal onderzochte locaties is te beperkt om harde uitspraken te kunnen doen over de invloed van
de diverse vormgevingsaspecten op het overall-oordeel van fietsers. We hebben wel signalen dat
bepaalde aspecten het functioneren (verder) kunnen verbeteren, maar dat moet nog nader worden
onderbouwd.
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