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Mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen 

- Ontwikkeling fietsbeleid 

- Fietspotentie 

- Typen fietsmaatregelen 

- Recente inzichten 

- Soorten effecten 

- Hulpmiddelen 

9 oktober 2018 
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9 oktober 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Ontwikkeling fietsbeleid 
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Ontwikkeling fietsbeleid 



Rijkswaterstaat 

5 energie en mobiliteit 

Fiets cijfers 

9 oktober 2018 

Potentieel 

Fiets = 25% van dagelijkse mobiliteit 
 
4,5 miljard fietsverplaatsingen  
Voor 15,5 miljard fietskilometers in 2016 
 
1/3 vrijetijdsdoeleinden en 1/4 woon-werkverplaatsingen 
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Fietspotentie! 

• 50% autoritten korter dan 7,5 km! 

• Opkomst e-bikes en speedpedelec 

• Verjonging en meer woon-werk 

• 70% ritten 7,5 tot 15 km per auto 

• Fiets in de keten.. 

9 oktober 2018 

Potentieel 
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Wind mee… 

Nationale fietsambities 

• Oplossend vermogen fiets benutten  

• Bijdrage aan nationale doelen 

• Concreet: makkelijker en 
aantrekkelijker maken om elke dag, 
of af en toe, de fiets te pakken 

 

• Roept positief gevoel op 

• Intrinsieke motivatie fietsers 

• Vitaliteitsbeleid werkgevers 

• Schaarse stedelijke ruimte 

 

 

 

9 oktober 2018 

Potentieel 
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Typen fietsmaatregelen 

Fietsinfrastructuur en –routes, waaronder Snelfietsroutes 

 

Fietsenstallingen 

Deelfietssystemen 

Park en Bike 

 

Fietsstimulering en werkgeversaanpak 

 

9 oktober 2018 

Fietsmaatregelen 
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Fietsmaatregelen 

Meekoppel kansen bij 

andere infrastructuur 
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Beter Benutten: 
leerervaringen algemeen 

9 oktober 2018 

 

• Gedrag(saanpak) essentieel en loont 

• Fietsoplossingen in gebiedsaanpakken 

 

• Interactie met andere onderwerpen (parkeren, 
werkgeversaanpak, ketenmobiliteit) 

• Beter Benutten samenwerking helpt 

 

• Agendering/ontwikkeling bovenregionale issues 

 

• Nieuwe/doorontwikkelde fietsoplossingen 

 

• Aandacht voor evaluaties (beperkt zicht op 
effecten - blijvende overstap) 

 
 

 

 

 

 

Recente inzichten 
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Beter Benutten:  
fietsinfra en -voorzieningen  

9 oktober 2018 

Koppeling aan gedragsverandering: relatie tussen 
infra en stimulering, aandacht voor gebruiker, 
betrokkenheid van werkgevers. 
 
Impuls BB: ontwikkeling in inzichten over gebruik 
van routes: denk aan rol van beleving 
omgeving/infra en beleefde reistijd. 
 
Weinig evaluaties die goede link leggen naar 
gedragsverandering en nieuwe fietsers 

 
Voorbeelden:  

• Project slimme fietsroutes Groningen 
• F35 

• P+Fiets 
 

Recente inzichten 
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Beter Benutten:  
fietsstimulering  

9 oktober 2018 

Gedragsbeïnvloeding werk en verloopt in stappen 
 
Aansluiting bij intrinsieke motivatie doelgroep 
(belonen trigger)  

 
Forse impuls: zowel qua markt als qua aanpak 
 
Nu richting marktwerking, overheidsbetrokkenheid 
via inkoop fietsdata? 

 
Voorbeelden:  
• Fietsimpuls (stappenplan) 
• B-riders (werkgevers via werknemers) 
• Twente (buddy’s) 
 

Recente inzichten 

https://youtu.be/BgRoiTWkBHU
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Meta evaluatie spitsmijdenprojecten 
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Recente inzichten 

Modal split: 
- 2 tot 5 spitsmijdingen per deelnemer per week 
- Deelname bestaande fietsers van invloed op gemiddelde 
 
Autokilometers:  
- Gemiddelde aantal vermeden autoritten per deelnemer 

varieert tussen de 4 en 5 
- Op basis van gem. gaat het om 40 tot 50 minder 

autokilometers per deelnemer per week 
- Vermeden autokilometers hebben effect op  

• Gezondheid 
• Leefbaarheid 
• Bereikbaarheid 

 
Ervaring deelnemers: 
- Positieven impact op verandering van attitude 

• 59% probeert nog steeds vaker te fietsen 
• 67% is niet opnieuw met de auto in de spits gaan 

reizen 
• 68% zou weer meedoen 

 

Tussenevaluatie  
fietsstimulering  
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Toolbox Slimme Mobiliteit 

9 oktober 2018 

Recente inzichten 

Maatregelen die mobiliteitsgedrag beïnvloeden 

 

1. Factsheets met kengetallen voor kosten en effecten 
2. Praktijkvoorbeelden ter inspiratie 
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MKBA fiets  

16 
9 oktober 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

 

 

 

Recente inzichten 
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MKBA Fietsimpuls  

9 oktober 2018 

• Eerste MKBA van een niet-infraproject 

• Maatschappelijke baten zes jaar fietsstimulering in Zuid-Limburg 

 
 

 

 

 

 

Recente inzichten 
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Bereikbaarheid 

9 oktober 2018 

Effecten 

• Reistijd 
• Reistijdbetrouwbaarheid 
• Reistijdwaardering 
• Comfort en beleving 
• Effecten overig verkeer 
• Spitsmijdingen 

 
 

Vuistregels effecten (uit Toolbox Slimme Mobilteit) 
- fietsbeloningsprojecten: gemiddeld 0,55 spitsmijding per dag per 

deelnemer  
- fietsinfrastructuur: maximaal 100-200 spitsmijdingen per dag 
- deelfietssystemen: 0,1 – 0,6 spitsmijdingen per deelfiets per dag 
- Fietsenstallingen bij OV-knooppunten: 0,5-2 spitsmijdingen per 

dag per 100 fietsparkeerplaatsen 
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Bereikbaarheid (2) 

Reistijd (traditioneel) 
versus 

Betrouwbaarheid  
Beleving 
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CO2-reductie 

9 oktober 2018 

Effecten 

• 2,3 Mton uitstoot zonder fietsen…  
• Fiets & korte afstanden 
• In de keten – langere afstanden 
• Aannames cruciaal 
 
 

CO2-reductie bij overstap auto naar fiets:  
150 gr per km, elke 7 km 1 kg (KIM) 
Vervanging alle autoritten (<7,5): 2,0 Mton per jaar (KIM) 

 
Vuistregels CO2-reductie (Toolbox Slimme Mobiliteit) 
- fietsbeloningssystemen: 2,1 kg per spitsmijding 
- Fietsinfrastructuur: 1,1 (fiets) tot 2,1 (e-bike) kg per spitsmijding 
- Deelfietssystemen: 3,7 kg per spitsmijding 
- Fietsenstallingen bij OV-knooppunten: 3,7 kg per spitsmijding 
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Luchtkwaliteit 

9 oktober 2018 

Effecten 

• Emissies versus immissies 
• Omgevingsfactoren 
• Elektrificeren bromfietsen 
 
 
 
Reductie bij overstap auto naar fiets:  
0,2 gr Nox per km, elke 7 km 1,5 gr  
0,01 gr fijnstof per km, elke 7 km 7 milligram 
Vervanging alle autoritten (<7,5): 2,6 kton Nox en 0,13 kton fijnstof per jaar 
(KIM) 

 
Vuistregels reductie (Toolbox Slimme Mobiliteit) 
- fietsbeloningssystemen: 0,0026 NOx en 0,00030 PM10 kg per spitsmijding 
- Fietsinfrastructuur: 0,013/0,026 NOx en 0,00015/0,00030 PM10 kg per 

spitsmijding (fiets/e-bike) 
- Deelfietssystemen en Fietsenstallingen bij OV-knooppunten: 0,0026 NOx en 

0,00016 PM10 kg per spitsmijding 
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Gezondheid 

9 oktober 2018 

Toolkit Slimme mobiliteit 
 

Effecten 

Relatie met diabetes, vormen van kanker, hart-en vaatziekten en depressies 

41% afname voortijdig overlijden bij dagelijks fietsen naar het werk 
Dagelijkse beweging: 3 tot 14 maanden langer leven (= 1 a 2 x fitness pw) 
Inademen vervuilde lucht: 1 tot 40 dagen minder lang leven 
Grotere kans verkeersongevallen: 5 tot 9 dagen minder lang leven (KIM) 
 
Productiviteit werknemers: 
1,3 dagen per jaar minder ziek dan niet-fietsers (= 312 euro)+fittere 
werknemers 
 

• Fietsen: langer en gezonder leven 

• Effecten bij populatiegemiddelden 

• Aandacht: fietsverkeersveiligheid 

• Gezondheidsbaten dagelijks fietsen 
groter dan risico’s inademing 
luchtverontreiniging 
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Ruimtegebruik 

9 oktober 2018 

• Rijdende fiets 28 keer kleiner ruimtebeslag dan rijdende auto 
• Geparkeerde fiets 10 keer minder ruimte dan geparkeerde auto 

Effecten 



Rijkswaterstaat 

24 energie en mobiliteit 

Economische waarde 

9 oktober 2018 

Effecten 

 

• Stil en goedkoop 

• Maatschappelijke baten 

• Interessant vestigingsklimaat 

• Placemaking 
 

 

 

 

• Overstap auto naar fiets: Goedkoop: kosten fietsgebruik 175-300 euro p.j. 

• (Auto: 2.500-8.500 euro per jaar, gem. kilometrage) 

• Maatschappelijke effecten: 1 km reizen door de stad per  fiets levert € 0,68 
maatschappelijke baten, auto kost € 0,37, bus kost € 0,29 

• Jaarlijkse kosten infrastructuur per reizigerskilometer: voor fiets €0,03, auto 
€0,10, bus €0,14 en trein €0,18 
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Meer aandacht Rijk    

• Fietsfeiten KIM 

• MKBA fiets 

• Utrechts Nationaal fietsproduct 

• Tour de Force 

• Mobiliteitsscan 

• Beter Benutten leerervaringen 

• Gedragshuis 

• Toolkit Slimme mobiliteit 

• Steunpunt Mobiliteitsmanagement: mobiliteitsmanagement@rws.nl 

 

Fietsdata sterk in ontwikkeling 

Verbetering fiets in verkeersmodellen 

Rol van beleving fietspad/omgeving 

Belang van goede evaluatie! (Niet alleen tellingen…) 

Hulpmiddelen 

Tools 
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Hoe in jullie MIRT praktijk?  

9 oktober 2018 

Voorspellende factoren 

voor reisgedrag ? 

 

Package deals? 

 

Multimodale kant ? 

 Effecten overstappers? 

 

Weging verschillende 
typen effecten? 

 

Indicatoren voor 
knelpuntbepaling? 

 
Latente vervoersvraag? 

 

Middelen niet bestemd 
voor fietsoplossingen? 

 


