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Fietsstad 2018: Het belang van data 

De jury van de Fietsstad 2018, bestaande uit Martijn te Lintelo (gemeente Arnhem, voorheen gemeente 

Nijmegen), Mark Wagenbuur (fietsblogger op Bicycledutch.nl) en Jos van Kleef (Goudappel Coffeng en DCE), is 

in december 2017 bijeengekomen te Utrecht om te komen tot verkiezing van de Fietsstad 2018.  

De opzet van de Fietsstadverkiezing is veranderd. In tegenstelling tot voorgaande edities van de verkiezing 

hebben er geen locatiebezoeken plaatsgevonden en wordt niet beoordeeld op een specifiek thema. De jury 

heeft geoordeeld op basis van data aangeleverd door de Fietsersbond. Deze informatie was afkomstig uit een 

grootschalige publieksenquête die begin 2017 is gehouden en uit een aantal objectieve gegevens. Data wordt 

steeds belangrijker, maar de jury is van mening dat het beoordelen van de vijf genomineerde gemeenten puur 

op basis van data een lastige taak is, zonder het fietsklimaat ter plaatse zelf te kunnen ervaren. Hierbij heeft de 

jury zich beperkt tot de 5 genomineerden, maar vroeg zich wel af waarom geen enkele grote stad zich bevond 

bij de genomineerden. Heeft het soms iets te maken met de grote drukte in deze steden? 

Enige reflecties 

Alvorens over te gaan tot bespreking van de vijf genomineerden neemt de jury graag wat tijd om te reflecteren 

op de rol van de fiets in Nederlandse gemeenten. 

De jury ziet dat steden in Nederland steeds verder verdichten. Deze ruimteontwikkeling gaat gepaard met een 

veranderende mobiliteitsontwikkeling, waarbij de auto in de stad een minder prominente rol krijgt. De rol van 

de fiets wordt daarentegen steeds groter. Deze grotere rol brengt met zich mee dat er extra aandacht moet 

worden gegeven aan de inrichting van wegen maar ook aan (gebouwde) fietsparkeervoorzieningen. De jury 

pleit voor betere fietsparkeervoorzieningen bij woningen. Met name in geval van stedelijke nieuwbouw zijn 

makkelijk toegankelijke fietsparkeergarages nodig in plaats van ontoegankelijke bergingen. Nieuwbouw is het 

moment dat fietsparkeren duurzaam kan worden opgelost. Dit moet niet vrijblijvend zijn, ook omwille van de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Ook bij publiekstrekkers zoals binnensteden moet fietsparkeren beter –

duurzamer– opgelost worden.  

Met de huidige ontwikkeling van mobiliteit ziet de jury ook dat de inzet op voertuigkeuze belangrijker wordt. 

Zij vraagt zich hierbij af hoe je moderne systemen en Mobility as a Service (MaaS) hiervoor goed kunt 

gebruiken. De jury is blij om te zien dat probeerprogramma’s voor de elektrische fiets als promotiemiddel 

effectief lijken. Uiteraard in relatie met het belang om meer hoogwaardige snelfietsroutes aan te leggen, zodat 

men lekker kan doorfietsen.  

Binnen MaaS vraagt de jury speciale aandacht voor de combinatie trein en fiets. Die moet beter, ondanks alle 

inspanningen die we al kennen. Fiets en trein moet voor meer (lange) autoritten en voor een groter deel van 

de bevolking een alternatief zijn. Niet alleen in het voortransport, maar ook in het natransport moet de fiets 
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gepromoot worden. Dat betekent betere fietsroutes naar stations, maar ook betere, snellere transfers met 

meer kwaliteit en minder kosten. MaaS kan hier een nieuwe invulling aan geven. 

Wat verder opvalt is dat fietsbeleid gerelateerd kan worden aan het terugdraaien van eerdere -politieke- 

keuzes. Dat kan gaan om het downgraden van binnenstedelijke wegen en het weer openen van een eerder 

gedempte gracht. Of het vergroten van verblijfsgebieden waar fietsers prioriteit krijgen door de aanleg van 

fietsstraten met voorrang op het autoverkeer. Het is goed is om te zien dat deze besluiten ten goede komen 

aan het hogere doel, de leefomgeving, en daarmee aan kwaliteit van leven. De jury ziet dit ook als een 

waarschuwing: niet duurzaam beleid is niet gemakkelijk omkeerbaar, geef de fiets daarom tijdig een slimme 

uitgangspositie.  Goed nadenken en samenwerken bij de planning en inrichting van gebouwde omgeving en de 

vroegtijdige inpassing van hoogwaardige fietsverbindingen blijft nodig. Ook hier moet de auto genoegen 

nemen met een minder bevoorrechte positie. 

Dit nadenken geldt niet alleen voor de ruimtelijke ordening, al heeft het daar wel een langere doorwerking, 

maar ook voor de weginrichting. Opvallend is dat Nederland nog steeds gemeentes kent waar fietsers op 

rotondes binnen de bebouwde kom geen voorrang hebben. Zelfs in de F10, de ambitieuze fietssteden, is nog 

een gemeente die dit niet 100% heeft doorgevoerd. Terwijl deze fietsmaatregel toch al jaren wordt 

gepropageerd, en geldt als landelijke richtlijn door de landelijke overheid, de Fietsersbond en de SWOV.  

Meer in algemene zin is het uitbreiden van verblijfsgebieden een effectieve maatregel om de maximum 

snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen, waarmee een herverdeling van ruimte mogelijk wordt en 

meer fysieke ruimte beschikbaar komt voor de groei van het fietsgebruik.  

De jury wil ook vooruitkijken. Nieuwe ontwikkelingen komen in hoog tempo op ons af. De toekomst van 

mobiliteit is “connected” en “automated”. Wat dit betekent voor de fiets moeten we zien, maar connected 

fietsers (niet fietsen) lijken een kansrijke optie, onder meer bij het beïnvloeden van verkeerslichten om 

onnodige stops te voorkomen. De jury is zeer benieuwd naar nieuwe mogelijkheden die zich – nu de eerste 

tests al plaatsvinden – gaan aandienen, om de positie van de fietser in de stad en stedelijke regio te 

versterken. 

De genomineerden 

Graag gaan we nu in op de vijf genomineerde gemeenten. We doen dit in alfabetische volgorde, alvorens tot 

een conclusie te komen. 

Etten-Leur is geen bekende naam in de Fietsstadverkiezing. Maar het is een gemeente waar men zeer goed 

werkt aan het verder doorvoeren van Duurzaam Veilig en dat wordt door de bevolking gewaardeerd. Recent is 

17 km van de fietspaden aangepakt en zijn twee nieuwe fietsenstallingen gebouwd. Door de ruimtelijke 

dichtheid en omvang zijn bestemmingen altijd binnen fietsafstand bereikbaar. Etten-Leur is voorloper geweest 

bij de aanleg van een regionale snelfietsroute naar Breda zoals we die tegenwoordig kennen.  



Juryrapport Fietsstad 2018          5 

 

Houten is al eerder bekroond als Fietsstad, in 2008, inmiddels 10 jaar geleden. Sinds deze titel is er veel 

gebeurd op fietsgebied. Zo werd het innovatieve fietstransferium geopend bij station Houten en is de stad 

uitgebreid met Houten-Zuid. Op basis van eerdere ervaringen met ruimtelijke opzet en fietsstimulering zijn 

keuzes gemaakt, zoals meer gedeeld weggebruik op lage snelheid. De consequente keuze voor de fiets als 

volwaardig vervoermiddel leidt tot een gemeente waar fietsen nog meer de norm is geworden, met 

keuzevrijheid voor bewoners op het gebied van autobezit en autogebruik. Door de specifieke fietsvriendelijke 

opzet is Houten een gemeente die als voorbeeld geldt voor andere gemeenten als het gaat om de opzet van 

nieuwe woonwijken.  

Veenendaal is ook oud Fietsstad, al is dat wat langer geleden (2000). Het is een gemeente die voornamelijk is 

ontwikkeld in de tijd dat de auto een belangrijkere rol had in Nederland. Toch werd Veenendaal door blijvende 

aandacht voor de behoeftes van de fietser ook echt een fietsstad. De dichtheid van de bebouwing is hierbij van 

belang, maar zeker niet minder belangrijk is de kwaliteit van de infrastructuur, die ook door de eigen fietsers 

zeer gewaardeerd blijkt.  

Winterswijk is een gemeente waar iedere fietser, jong en oud, zich zeer veilig voelt en ontspannen kan fietsen. 

Dit blijkt – naar de jury aanneemt door de verkeersvolumes en de schaal van deze gemeente – mogelijk zonder 

dat er in de kom veel specifieke fietsinfrastructuur is. Winterswijk scoort zeer goed op rechtstreekse 

verbindingen. Omrijden om op de plaats van bestemming te komen is hier niet nodig.  

Zoetermeer deed al vaker mee met de Fietsstadverkiezing maar dit is de eerste keer dat het tot een nominatie 

heeft geleid. Het is een gemeente waar het fietsnetwerk voor grote delen ontkoppeld is van het autonetwerk, 

wat de verkeersveiligheid zeer ten goede komt. Deze grootschalige ontvlechting noopt tot bijzondere aandacht 

voor sociale veiligheid in het donker. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld Nachtnet Fiets oogst Zoetermeer 

veel waardering.  

 

 

Beraadslagingen 

Met deze vijf zeer goede fietsgemeenten is de jury gestart met de beraadslagingen. Hierbij was er volop 

aandacht voor het belang van de data om tot een goede beoordeling te kunnen komen.  

Deze data is geanalyseerd aangeleverd waarbij de resultaten zijn opgedeeld in vijf schalen: 

- 8 - 80 

o Een schaal die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te 

fietsen, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen. 
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- Beleving 

o Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen, is het stressvol of ontspannen om 

hier te fietsen? 

- Netwerk 

o Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om? 

- Infra 

o Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er 

voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit? 

- Onderhoud 

o Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en 

kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad. 

Naast deze resultaten zijn ook een aantal objectieve gegevens aangeleverd over het fietsen: 

- Omrijdfactor 

o Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die op 1 km hemelsbreed liggen 

hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene km? 

- Stedelijke dichtheid 

o Hoe dicht is de gemeente bebouwd, des te dichter des te meer bestemmingen binnen 

fietsbestemming. 

- 50 km/u ongescheiden 

o Op welk percentage van de 50 km/u wegen binnen de kom deelt de fietser de weg nog direct 

met de auto, tegen Duurzaam Veilig in? 

- Rotondes 

o Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde in de 

voorrang zijn?  

Jammer is dat er nog belangrijk inzicht ontbreekt over verkeersveiligheid. Een andere belangrijke parameter, 

het aantal fietskilometers per jaar per inwoner, heeft de jury uit het OViN gehaald (Onderzoek Verplaatsingen 

in Nederland, CBS).  
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Graag gaan we nu in op de vijf genomineerde gemeenten. We doen dit in alfabetische volgorde, alvorens tot 

een conclusie te komen: 

Etten-Leur valt in positieve zin op door de dichtheid van het fietsnetwerk in de gemeente. Ook de omrijdfactor 

(niet veel omrijden) scoort hoog in Etten-Leur, net zoals de dichtheid en 50 km/uur ongescheiden. Het aantal 

fietskilometers per inwoner bevindt zich iets aan de onderkant vergeleken met de andere genomineerden. 

Houten scoort hoog op 8-80, beleving, netwerk, infra en onderhoud. Ook de omrijdfactor en 50 km/uur 

ongescheiden scoren uitstekend. Qua fietskilometer per bewoner scoort Houten (samen met Winterswijk) het 

hoogste van de genomineerden. 

Veenendaal scoort goed op beleving, netwerk, infra, onderhoud, dichtheid en de 50 km/uur ongescheiden. 

Ook qua fietskilometers per inwoner scoort Veenendaal hoog. 

Winterswijk scoort hoog op de 8-80 schaal, beleving, netwerk, onderhoud en de omrijdfactor. Zoals al eerder 

aangegeven scoort Winterswijk samen met Houten het hoogste op aantal fietskilometers per inwoner. 

Zoetermeer scoort hoog op de onderdelen beleving, netwerk en infra. Qua fietskilometers per inwoner per jaar 

behoort Zoetermeer tot de lagere binnen de genomineerden. 

Bij alle genomineerde gemeenten zijn de rotondes prima op orde voor fietsers. 

Conclusie 

Een Fietsstad moet inspireren, moet een voorbeeld stellen, moet andere gemeenten aanzetten om ook zo ver 

te willen komen. Het gaat niet alleen om mobiliteit, het gaat om kwaliteit van leven, gezondheid en 

leefomgeving, waarin de fiets en meer fietsgebruik een belangrijk middel is. Vanuit deze gedachte heeft de 

jury de gemeenten beoordeeld.  

Bekijken we de cijfers, dan zien we dat in alle genomineerde gemeenten heel veel echt goed gaat. Maar ook 

dat één gemeente er op basis van de cijfers nog verder bovenuit stijgt. Een gemeente die al jaren consequent 

en consistent hoogwaardig fietsbeleid voert. Een gemeente die het afgelopen decennium nogmaals haar eigen 

succesmodel uitrolde, aangepast naar de huidige tijd. We hebben het dan over Fietsstad 2018: de gemeente 

Houten!  
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