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Met open data en GIS fietspotentie in beeld 

Overijssel: fietsgebruik flink stimuleren

Nederland, fietsland is de bekende slogan. Toch is meer dan de helft van de autoritten korter 

dan 7,5 kilometer. Daarbij komt dat ruim 60 procent van de werknemers binnen 15 kilometer 

van het werk woont. Hier liggen kansen om het fietsgebruik te stimuleren, meldde het 

ministerie van IenW in 2018. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie Overijssel 

die werkt aan een stelsel van regionale en lokale hoofdfietsroutes. Samen met projecten op 

het gebied van gedragsbeïnvloeding en inzet op nieuwe technieken moeten investeringen in de 

fietsinfrastructuur leiden tot circa 25 procent meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer.  

De ambities zijn hoog. Wat is ervoor nodig om daadwerkelijk meer mensen op de fiets te krijgen?

Prioriteren verbindingen

gemaakt welke verbindingen als eerste aandacht 

verdienen, wat gedaan zou kunnen worden om een 

investeringen hiermee gemoeid zijn. Hiervoor is een 

methode voor prioriteren van het kernnet toegepast. 

kernen en functies en tussen functies onderling;

biedt aan recreatieve verbindingen.

‘Fietsen Werkt!’ is voor Overijssel een allesomvattend 

beleidsvelden, zoals economie, energie, klimaat, 

gezondheid, recreatie en bereikbaarheid. Voorwaarde is 

wegbeheerders en maatschappelijke partijen zoals 

hoofdroutes tussen kernen en functies, aangevuld met 

lokale hoofdroutes. Het Kernnet Fiets omvat circa 

    tussen steden, dorpen,  

 

     scholen, ziekenhuizen en                     

                 recreatievoorzieningen.

Verkeer, Wegen & Mobiliteit

Inrichtingsprofiel 

vrijliggend fietspad 

vanuit ontwerpers-

principes
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Prioritaire routes 

meeste punten op het kernnet worden gescoord. 

Vervolgens heeft een onderlinge weging van de 

elementen plaatsgevonden en zijn van hieruit de totale 

scores van de verbindingen binnen het kernnet bepaald. 

meeste punten worden gescoord, hebben investeringen 

gezamenlijk proces met gemeenten en provincie zijn 

vervolgens de individuele verbindingen samengesteld tot 

kernnet is opgebouwd. Verbeteringen aan deze routes 

Draagvlak

Dit proces is begeleid door een klankbordgroep met 

Geprioriteerde verbindingen rondom Zwolle

Inspiratiebeeld mobiliteitsknooppunt fiets - OV  Ontwerpprincipes bij een fietsstraat

Heatmap van twee OV-netwerken (rood = mindere bereikbaarheid 

per OV; groen is betere bereikbaarheid per OV)

Er is bewust voor gekozen om geen rekening te houden 

ontbreken van data over het kernnet en anderzijds omdat 

juist de potentie belangrijk is om meer mensen te 

Innovaties

Voor de prioritering van de verbindingen zijn twee 

innovatieve methoden ingezet. Een daarvan is het maken 

ling aantrekkende werking van functies (onder andere 

wonen, werken, school, stations) in beeld. Hiermee wordt 

afstanden tot 15 kilometer inzichtelijk. De tweede 

innovatie is de Movares Verbindingswijzer. Met deze 

bereikbaarheid van het OV achteruit gaat, is aanleiding 

om met meer prioriteit in te zetten op het verbeteren van 
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meerd bestaande uit twee gemeenten en de provincie. 

storm sessies met de klankbordgroep zijn hier voorgelegd 

en vast gesteld. Dit heeft geleid tot een breed draagvlak 

voor de methode en de uitkomsten.

Kwaliteitsniveau

Ook is voor het kernnet het beoogde kwaliteitsniveau 

(ambitie) bepaald. Met voorbeelden uit de praktijk en met 

het beoogde kwaliteitsniveau. Het gaat om minimale 

wijzering en belevingsaspecten. Daarnaast is er oog voor 

rustpunten (met mogelijkheid tot verknoping met OV en 

services zoals pakketdiensten) en landschappelijke 

inpassing. De kwaliteitsniveaus moeten vooral inspi reren 

en een richting geven aan de concrete ontwerp opgaves.

Preverkenning

geschouwd en is in beeld gebracht hoe dit deel van het 

resultaten afgezet tegen de ontwerpprincipes. Hierdoor 

werd duidelijk welke maatregelen nodig zijn om het 

kernnet op te waarderen en aantrekkelijker in te richten 

kruispunten (onderdoorgangen) en het aanbrengen van 

bermverharding en kantmarkering in het buitengebied. 

Bij het bepalen van de maatregelen is hoofdzakelijk 

rekening gehouden met fysieke beperkingen in de 

buitenruimte (beschikbare breedtes), maar bijvoorbeeld 

niet met grondeigendom. Dit vraagt uiteraard bij de 

nadere uitwerking van maatregelen om meer onderzoek 

en uiteindelijk maatwerk in het ontwerp. Dit kan leiden 

tot andere ontwerpingrepen dan vanuit de schouw en de 

ontwerpprincipes naar voren is gekomen. 

Kosten

Per type maatregel is een generieke kostencomponent 

verbinding, als onderdeel van de totale route tussen twee 

kernen (of functies), de kosten voor het opwaarderen 

kosten) met een opslag naar investeringskosten. 

De kosten voor het beheer en onderhoud zijn generiek 

kenning dient als opmaat voor het bepalen van het 

heeft dit geleid tot een eerste selectie van routes die nu 

naar de verkenningsfase worden gebracht.

Objectief

Het innovatieve karakter van dit project blijkt vooral uit 

opzichte van elkaar gewogen worden. Door gebruik te 

Op deze wijze is met een andere blik naar het netwerk 

gekeken. Niet vanuit het bestaande gebruik, maar juist 

kunnen aantrekken, met daarbij een sterke focus op de 

voor het OV is er een meer integrale benadering van het 

Slim verknopen

alternatief zijn voor niet rendabele vervoerlijnen. Dit 

vraagt investeringen op de corridors en overstappunten 

en draagt bij aan het maatschappelijk belang voor vele 

stakeholders. Een integrale aanpak, met oog voor 

meer op de kaart te zetten. 

Martin Wink, verkeerskundig adviseur van Movares

Herkenbaarheidskenmerken vanuit omgeving (campus Eindhoven)


