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De fiets is volop in ontwikkeling! 



Het potentieel is groot 



Inzetten op de fiets biedt kansen 

• Reductie van de woon/werk-kilometers met 5% 

(mobiliteitsconvenant); 

• CO2-neutraal in 2030; 

• Vergroten van de leefbaarheid in dorpen en buitengebied;  

• Verbeteren van de bereikbaarheid van de steden; 

• Versterken van de regionale economie en 

werkgelegenheid; 

• Versterken van de recreatieve positie van de regio 

(uitstralend naar economie en vestigingsklimaat); 

• Verbeteren van de verkeersveiligheid; 

• Verbeteren van de volksgezondheid. 

 



Snelfietsroute, fietssnelweg, doorfietsroute, fietsroute 

plus, sterroute, fietsruggengraat: what’s in a name 

 

Fietssnelweg 
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suggestie
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Voorbeelden 

 Bron: Stadsregio  Arnhem Nijmegen 



Voorbeelden 



Potentie snelfietsroutes & E-bike:  
Nulmeting: 2.811 respondenten op 10 routes 

• Fietsafstanden: 
– 58% minder dan 11 km 

– 26% tussen 11 en 15 km 

– 16% meer dan 15 

• Reisduur: 
– 15% kwartier of minder 

– 46% tussen kwartier en half uur 

– 28% tussen half uur en driekwartier 

– 11% meer dan driekwartier 

• E-bike lijkt zeker potentie te hebben  
Van alle respondenten gaat al 9% met de E-bike en qua leeftijd 

respondenten, afstand, reistijd en reactie op stimuleringsvragen zijn er 

zeker kansen. 

 



Toekomstagenda snelfietsroutes 

• 675 km in 2025 

• Kosten circa 700 miljoen 

• Gepresenteerd door 

Fietsersbond/Fietsfilevrij 

samen met decentrale 

overheden waaronder 

Provincie Gelderland 

 



Fietsen en de regio Stedendriehoek 

Fietsvisie 2009 

Fietsvisie 2012 

Mobiliteitsagenda 

Plan van aanpak 

Verkenning 

BB2 



Tien belangrijke relaties  



Projectstappen 
Fase 1: 

• Start, overleg werkgroep, vaststellen uitgangspunten tracékeuzes 

• Tracéverkenning (gesprekken gemeenten, verzamelen gegevens 

o.a. over de fietspotentie) 

• Bijeenkomst regionaal maatschappelijk klankbord  

(vraaggerichte verkenning) 

• Analyse en selectie voorkeurstracés met werkgroep / gemeenten 

• Bestuurlijke vaststelling voorkeurstracés 

Fase 2: 
• Schouw van de voorkeurstracés 

• Informatiebijeenkomst per voorkeurstracé 

• Opstellen maatregelenpakket + globale kosteninschatting per tracé 

• Conclusies, rapportage + bespreking werkgroep / gemeenten 

• Bestuurlijke vaststelling maatregelenpakket  

 



Fase 2 - Apeldoorn-Deventer 

Bestuurlijke carrousel  

18 december 2014! 



Verwachtingsniveau 



& communicatie! 

...maar ook op de ‘Mental Map’ ! 



Ziet u kansen liggen?  

Heeft u aandachtspunten, informatie? 

Wilt u meedenken of -doen? 

0573-289143    rwm.hendriksen 

     @lochem.nl 



Einde presentatie 




