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Verleiden om meer te fietsen

70% van de 
autoritten <15 km

1

Gezondheid
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Fiets als mobiliteitsoplossing
Rijksambitie 200.000 forenzen uit de auto
Van Infrafonds naar Mobiliteitsfonds, brede Gebiedsverkenningen
Rijk bepaalt  rol met Nationaal Toekomst Beeld Fiets
Fietsen verandert, infra verandert mee 
Samenwerking tussen alle wegbeheerders noodzakelijk



Provincie Utrecht en
gemeenten zetten fors

in op fietsnetwerk

• 7 Snelfietsroutes, uitvoering
<2024

• Utrecht Amersfoort en Utrecht-
Woerden in uitvoering

• Utrecht Nieuwegein IJsselstein, 
USP-Veenendaal, Amersfoort 
Bunschoten in planstudie

• Amersfoort Hilversum 
intentieovereenkomst op 3 dec.

• Amersfoort-Veenendaal vervalt, 
alternatief Houten-USP of 
Utrecht-Hilversum



Aanpak in 
vier stappen

Stap Acties/resultaat Tijdpad

1 Intentieovereenkomst We verkennen of er bij de gemeenten voldoende commitment is de route 
te willen realiseren. Per route sluiten we een intentieovereenkomst..

3/4 mnd

2Uitvoerings-
overeenkomst

We zoeken ism. de gemeenten alles uit wat nodig is om afspraken over 
uitvoering en beheer te kunnen maken. 

12-18  
mnd

3 Aanbesteding en 
realisatie 

Conform uitvoeringsovereenkomst gaan we uitvoeren, ism de gemeenten. 
Voeren van de publiekscampagnes ism Goed op Weg.  Naast informeren, 
worden er in inloopavonden afspraken met de aanwonenden gemaakt 
over de exacte inpassing van de fietsroutes in straten en buurten, en 
over de uitvoering van de werkzaamheden.

20 mnd

4 Overdracht aan beheer Overdracht van aannemer aan de wegbeheerder (gemeente of provincie) 
Bestuurlijk moment: openstelling van de gehele route. Metingen van 
bekendheid en gebruik. Resultaat: aangelegde fietsrouteconform 
specificaties beheerd door de betreffende wegbeheerder, met 
bekendheid bij de gebruikers en aantoonbaar meer fietsgebruik.

3 mnd

Waar loop je tegen aan?
• Samenwerking vereist
• Invullen regierol
• Financiering
• Hefboom inzet rijksbijdrage
• Effectmeting



Fietspad van de 
Toekomst

• Fietsen verandert, infra verandert ?

• Fietspad van de Toekomst Prijsvraag

• Provincie stelt testvak N225 
beschikbaar Bliksemsnelle baan, KWS

Upcycling, Movares

Innovatieve wegmarkering: proeven 
met belijning en bebording ism
provincies, NBD en CROW



Rol fiets bij rijksinfra

• Vraag uit Brussel

• Beheer en vervanging grote kunstwerken
• A27 Vianen/Houten Hagesteinse Brug fietsbrug 

• A2 Jan Blankenbrug Vianen/Nieuwegein verbetering voor 
fiets

• Demka spoorbrug ProRail 

• Barrière werking
• Fietsbrug dwars op A12 bij Bunnik: wie pakt het op? 

• Nieuwe fietsinfra naast of aan grote kunstwerken
• Cuijck Nijmegen nieuwe fietsbrug aangelegd door provincie 

naast spoorbrug

• Spoorbrug Culemborg

• Dom tot Dam route: RWS is trekker!

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
wegbeheerders (?)
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Wat zijn innovaties van elders die 
we kunnen toepassen?

• …..

https://www.wbderuimte.nl/

