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Fiets en gezondheid

https://youtu.be/wwsbRzia6cQ?t=68
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• Directe gezondheidseffecten
• Indirecte gezondheidseffecten

https://youtu.be/wwsbRzia6cQ?t=68


Praktijkcase 1: Peter, 58 jaar

Persoonsbeschrijving:
Voormalig eigenaar autobedrijf, veel autoritten vanuit werk en gewoonte. Overgewicht (BMI 
>30) en enkele jaren geleden te hoge suikerwaarden, sport weinig tot niet

Situatie sinds aantal jaren:
• Woon-werk afstand auto: 7,4 km, reistijd 13 min.
• Woon-werk afstand fiets: 6,2 km, reistijd 21 min. Met e-bike enkele minuten sneller

Verandering:
Heeft samen met partner e-bike gekocht en rijdt minimaal de helft van woon-werk ritten met de 
fiets. Daarnaast hadden ze beiden een auto, nu eentje gezamenlijk. Dus ook meer andere ritten 
op de fiets.

Resultaat: 
Aantal kilo’s afgevallen, suikerwaarden zijn goed en voelt zich fitter
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Beleid

Klimaatakkoord

Omgevingswet

Strategisch plan veiligheid

Gezonde Leefomgeving
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Ontwikkelingen

- Fiets in Mirt

- Fiets als onderdeel multimodaal netwerk

- Fiets in V&R

- Fiets in SLA voor B&O 

- Data
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Hulpmiddelen

- Voorbeeldenboek

- Handelingsperspectief

- Wegwijzer

- Gezonde verstedelijking
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Fiets in Mirt en V&R
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Handreiking Verduurzaming Mirt - ROF

Voorbeeldenboek Fiets



4 manieren om fiets mee te nemen



Project: De Groene Loper in Maastricht (A2)

Integrale Gebiedsontwikkeling



Maatregelen

1. Fietsbarrière wordt 
verkeersveilig, autoluw 
verblijfsgebied

2. Aanleg recreatieve fietsroute, 
voorbij de projectgrenzen

3. Aanleg fietstunnel voor betere 
aansluiting snelfietsroute

Lessen

1. Werk samen met steden en provincies: zij hebben meer 
belang bij het verbeteren van de leefomgeving. In dit 
project waren gemeenten en provincie de drijvende 
kracht bij het opnemen van fiets in de plannen

2. Werk samen in een gezamenlijk projectbureau: dat 
maakt je slagvaardiger en vergemakkelijkt het proces. 

Project: De Groene Loper in Maastricht (A2)

Integrale Gebiedsontwikkeling



Project: van Dom tot Dam

Probleemoplossend vermogen fiets



Project: A27 Houten – Hooijpolder / Hagesteinsebrug

Werk met werk



Maatregelen

1. Tweerichtingenfietspad aan 
westzijde Hagesteinsebrug
2. Verbetering Keizersveerbrug en 
handhaving fietsverbinding 
Merwedebrug

Lessen

1. Heb een open houding om meekoppelkansen (liefst zo 
vroeg mogelijk in het proces) te kunnen verzilveren

2. Zorg voor voldoende lokale kennis: maatwerk is nodig om 
tot goede oplossingen te komen.

Project: A27 Houten – Hooijpolder / Hagesteinsebrug

Werk met werk



Project: Renovatie Velsertunnel (A22)Eindhoven A2/N2



Project: Renovatie Velsertunnel (A22)

Minder Hinder



Maatregelen

1. Extra pont laten varen
2. Reisinformatie als 
bereikbaarheidsmiddel
3. Persoonlijke communicatie
4. Verbeteren van fietsinfrastructuur 
en routes in de omgeving
5. IJmond Bereikbaar voor 
werkgeversbenadering en 
fietsstimulering

Lessen

1. Begin vroeg en kijk naar de gebiedsdoelen voorbij 
projectdoelen

2. Zet bereikbaarheidsmaatregelen al tijdig in, om mensen te 
laten wennen aan de nieuwe situatie. Zo kan blijvende 
verandering plaatsvinden

Project: Renovatie Velsertunnel (A22)

Minder Hinder



Fiets in SLA voor B&O
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Acties:

1. Fietsareaalkaart updaten
2. Juridische verantwoordelijkheid
3. Opdracht SLA
4. Integratieplan

Lessen

1. Zorg dat ook het fietsareaal in beeld wordt gebracht in de 
opdracht. Zowel geometrisch als staat op basis van de 
CROW. Fiets is opgenomen in de objecttypenbibliotheek.

2. Zorg dat ook de fietspaden in de projecten goed worden 
overgedragen aan de beheerder. Let op areaalgegevens 
voor de gegevensbeheerder en 
onderhoudsovereenkomsten. 

Inzicht in beheer



Ervaringen/Ideeën m.b.t. fiets?
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Wegwijzer fiets op intranet Handreiking Verduurzaming MIRT

(met o.a. voorbeeldenboek)

http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Kennisvelden/GebruikersStakeholders/Duurzame_Mobiliteit/DuMoRWS_Samen_aan_de_slag/Wegwijzer_fiets/
https://werkwijzer.apps.cf-am2.intranet.rws.nl/link/standaard/5696

