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1 Inleiding 

Fietspad van de Toekomst is een initiatief van de provincie Utrecht om het 

fietsgebruik te stimuleren langs de N225: de as van de Uithof en Universiteit 

Wageningen. Daartoe besloot de provincie in 2019 om een prijsvraag uit te 

schrijven. Begin februari 2020 diende Movares haar innovatieve concept 

UpCycling in. Een idee bestaande uit twee elementen: 1) een ommekeer binnen 

de kernen op de route: de fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak, én 2) 

tankstations als reliek van het fossiele tijdperk getransformeerd tot sociale hub 

met ruimte voor de mobiele fietsenmaker en een co-werkplek. 

 

Movares is trots dat zij een van de drie uiteindelijke winnaars is. Ultieme 

uitkomst hiervan is dat Movares het concept verder heeft mogen uitwerken tot 

mogelijk fysiek experiment. Daarbij is gekozen om te focussen op het eerste 

deel van ons idee: de ommekeer van auto en fietsverkeer in een woonkern, 

waarbij wij de beweging maken “van fietssuggestiestrook naar 

autosuggestiestrook”. 

 

Voorliggend document is een weergave van het concept/idee UpCycling en het 

doorlopen proces van begin 2020 tot de herfst 2021 en de behaalde resultaten. 

Het dient als basis voor (externe) publicaties. Daarbij staat bij de inhoud de 

hoofdvraag van de pilot centraal: “Is het mogelijk om op een doorgaande weg 

voor autoverkeer de fietsers centraal te zetten binnen een dorpskern zonder 

onacceptabele neveneffecten?”. Maar wordt ook gereflecteerd op het doorlopen 

proces. Waar óók lering uitgetrokken kan worden. Want dat is waar dit rapport 

voor is opgesteld: het delen van de opgedane ervaringen bij een 

experimenteren in openbare ruimte, zowel op inhoud als op proces. 

 

Deze rapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk twee is de 

achtergrond van het idee UpCycling beschreven. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het 

proces naar het inrichtingsplan. In hoofdstuk 4 is de argumentatie van de 

experimentzone besproken. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de vorming van het 

voorkeursprincipe. Hoofdstuk 6 geeft een beeld van het inrichtingsplan met de 

verschillende elementen hierin. Afsluitend volgen in hoofdstuk 7 de leerpunten 

vanuit proces en inhoud en in hoofdstuk 8 een reflectie op de hoofdvraag. In 

het Nawoord blikken wij tot slot terug op deze gave kans én uitdaging. 

 

 

1.1 Aanleiding 

1.2 Doel 

1.3 Leeswijzer 
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2 Het initiële concept van UpCycling 

Het doel van het concept UpCycling is het ontketenen van een kentering in het 

denken, met als ultieme vertaling dat de fiets letterlijk centraal komt te staan in 

de dorpen langs het Fietspad van de Toekomst en het doorgaand autoverkeer 

zich zal afnemen als gevolg van een modal shift én verplaatsing naar de A12. 

De dorpen worden aaneengeregen met een doorgaande route voor de fiets, 

waarmee tevens een kwaliteitsimpuls wordt gerealiseerd voor de openbare 

ruimte en omgevings- en leefkwaliteit (zoals geluid, fijnstof, lucht). 

 

De inzet van pilot UpCycling is te kijken wat er gebeurt als het straatbeeld op 

z’n kop wordt gezet. Een proefneming van een nieuwe inrichting om een theorie 

te toetsen door tijdelijk de wegindeling en weginrichting te wijzigen in één van 

de kernen die door de N225 wordt doorkruist. Een zone van 200 tot 500 meter 

moest zo worden ingedeeld dat fietsers zonder verhinderingen kunnen 

voortbewegen. Het idee ten 

tijde van de prijsvraag was 

om het gemotoriseerde 

verkeer niet langer het 

primaire vervoersmiddel te 

laten zijn; auto’s en andere 

motorvoertuigen passeren 

stapvoets aan de zijkant van 

de weg en bussen voegen 

zich naar het tempo van de 

fietser die midden op de 

weg fietst. En daarmee dus 

de beweging te maken van 

fietssuggestiestrook naar 

autosuggestiestrook. 

 

Deze pilot heeft primair als doel gehad om te verifiëren of een andere 

wegindeling met andere (voorrangs)situatie voor fietsverkeer leidt tot een betere 

doorstroming van fietsverkeer zonder onacceptabele neveneffecten voor andere 

stakeholders (andere weggebruikers en aanwonenden). Daarbij wilden we ook 

toetsen of een andere wegindeling/-inrichting leidt tot een prettigere beleving 

van de openbare ruimte en of tot grotere leefbaarheid in een kern. 

 

De pilot was erop gericht om het idee verder te brengen in de sequentie van 

voorstelbaar (opgepikt door de jury), naar maakbaar (een eerste proeve in de 

pilot), naar uitvoerbaar (voortzetting van het concept – permanent en voor meer 

plekken) en bruikbaar (een aanpak die ook buiten het Fietspad van de 

Toekomst navolging vindt – in de rest van Nederland en zelfs daar buiten). Deze 

pilot zou voor ons een succes zijn als wij antwoord kunnen geven op de centrale 

vraag: ”Is de tijd rijp om in een dorpskern op een doorgaande weg de fietsers 

centraal te zetten? En worden de neveneffecten voor het autoverkeer 

geaccepteerd?” 

 

In bijlage I is de initiële inschrijving van Movares ter illustratie bijgevoegd. 
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3 Vorming van het inrichtingsplan in retroperspectief 

Het concept waarin de transformatie “van fietssuggestiestrook naar 

autosuggestiestrook” ofwel de opwaardering van de fiets centraal staat, is in 

uitgewerkt tot een concreet voorstel. In het kort is het proces als volgt verlopen. 

 

Na het toekennen van de juryprijs is gestart met het formuleren van de aanpak 

met duidelijke activiteiten verdeeld over twee fasen (uitwerking én uitvoering). 

 

In de uitwerkingsfase zijn vanuit het concept UpCycling meerdere gesprekken 

gevoerd met de verschillende stakeholders. In de eerste reeks van de 

gesprekken is het concept toegelicht en zijn de wensen/eisen voor de locatie, de 

inrichting en het totale proces verzameld. In een tweede reeks zijn de potentiële 

locaties besproken evenals de voorkeurslocatie. En tot slot zijn in een derde 

reeks gesprekken de aandachtspunten voor de inrichting en uitvoering 

geïnventariseerd waarmee de uitwerking geoptimaliseerd. 

Deze gesprekken zijn gevoerd met verschillende gemeenten langs de N225, 

met provinciale wegbeheerders, met verkeerskundigen van provincie Utrecht, de 

OV-concessieverlener en -houder én ook de hulpdiensten. Er is dus een brede 

achterban geraadpleegd. 

 

Voor het vinden van de juiste locatie is een onderzoek uitgevoerd naar 

potentiële experimentlocaties. Er heeft een zorgvuldige afweging 

plaatsgevonden van diverse locaties op de N225 voor het bijhorende fysieke 

experiment. Hieruit bleek dat een wegvak van de Rijksstraatweg (N225) in Elst 

de meest logische, veilige en gedragen locatie is. In gezamenlijkheid met de 

provincie gekozen is voor een locatie in Elst (UT) gekozen. 

 

Vervolgens is gestart met het inrichtingsplan. Op basis van de wensen en eisen 

van stakeholders zijn vier verschillende principes opgesteld in een interne 

werksessies (met o.a. landschaps- en wegontwerper). Door de principeschetsen 

naast de uitgangspunten en aandachtspunten te leggen is een voorkeurprincipe 

benoemd. 

 

Alvorens dit principe toe te passen op het wegvak is binnen de voorkeurslocatie 

de experimentzone afgebakend. Aansluitend zijn de uitgangspunten van de 

uitwerking vastgelegd. Hierin staat hoe omgegaan wordt met de positie van de 

bus is, uitspraak over de adviessnelheid in de zone en meer. Op basis hiervan is 

het inrichtingsschets en een -plan opgesteld. Ook is een monitoringsplan 

opgesteld om te bepalen hoe antwoord kan worden gevonden op de 

hoofdvraag en is een uitvoeringsplan opgesteld om de benodigde activiteiten 

voor het treffen van de fysieke maatregelen expliciet te maken. 

 

Tot slot is een beslisnotitie opgesteld voor het portefeuilleoverleg, wat helaas is 

uitgemond in een no-go voor het fysieke experiment omdat de 

verkeersveiligheid naar oordeel van de afdeling verkeersveiligheid binnen 

provincie Utrecht onvoldoende was geborgd. 
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4 Beoogde experimentzone 

De experimentzone was voorzien op het wegvak tussen de Houweg en 

Schoolweg. Het ligt in een 30km-zone en is een erftoegangsweg en de 

wegindeling is een rijbaan met eveneens smalle fietssuggestiestroken. Het 

grootste deel van de ruimte tussen de woningen wordt opgenomen door de 

rijbaan. Het trottoir ligt op gelijk niveau met de weg en is, op enkele plekken, 

van de rijbaan gescheiden door middel van paaltjes. Lengte wegvak ten 

behoeve van het experiment is ongeveer 350 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging van de experimentzone Rijksstraatweg (N225) tussen de Houweg en Schoolweg 

en aanduiding van maximale snelheden met in het oranje de experimentzone.  

 

De experimentzone is bewust gepositioneerd in een 30km-zone. Dit betekent 

namelijk een getrapte snelheidsverlaging: van 80 naar 50 km/h, van 50 km/h 

naar 30 km/h in de 30 zone en dan nog weer van 30 km/h naar 15 km/h in de 

experimentzone. Op dit wegvak zijn geen zijwegen aanwezig: dit is ideale 

conditie voor het experiment. Verkeer uit de zijwegen interfereert niet met het 

verkeer: dit geeft vrij baan aan het experiment. En het is daarmee mogelijk om 

duidelijke entrees te realiseren. 

 

Overige majeure redenen ten gunste van dit wegvak: 

- Dit wegvak ligt bijna 20 (bus)kilometers van Driebergen, waardoor het 

voor OV mogelijk is om eventueel opgelopen reistijdvertraging teniet te 

doen; 

- In de westelijke helft van het gebied, t.h.v. de Houweg, zijn bushaltes 

aanwezig waardoor het OV-verkeer hierdoor ter plekke reeds een lagere 

gemiddelde snelheid heeft. Impact op de dienstregeling is hierdoor 

beperkt(er); 

- De provincie Utrecht is wegbeheerder; 

- Vanuit de gemeente Rhenen, waar Elst onder valt, is erg enthousiast 

gereageerd tijdens de consultatieronde(s). 
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5 Van concept naar voorkeursprincipe 

Nadat de locatiekeuze vast stond werd een belangrijk aandachtspunt bekend. 

De experimentzone wordt namelijk gebruikt door circa 10.350 motorvoertuigen 

versus 700 fietsers per etmaal (inschatting model PU, december 2020). Van 

daaruit is het volledig mengen van verkeer met voetgangers als te risicovol 

bestempeld en daarom ook besloten om de voetganger in de flanken van het 

wegvak te houden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het initiële 

concept, wat meer uitging van een ‘shared space’ principe. 

 

Het voorkeursprincipe borduurt voort op het initiële concept met 

autosuggestiestroken. Toevoeging is het plaatsen van objecten waardoor 

wegversmallingen ontstaan. Door deze objecten moeten automobilisten 

wachten om door te rijden wanneer er tegenliggend verkeer is, zowel voor 

fietsers als gemotoriseerd verkeer. Hiermee wordt de doorstroming voor 

automobilisten sterk belemmerd en neemt de snelheid af. Fietsers kunnen echter 

doorfietsen op de fietsbaan. Voorzien is een centrale fietsstrook van 4 meter en 

autosuggestiestroken van 2 meter voor gemotoriseerd verkeer. 

    

Links: Schets voorkeursprincipe, Rechts: Schets geoptimaliseerde voorkeursprincipe. 

Dit principe is overzichtelijk en werd in eerste instantie geschikt geacht voor de 

aantallen verkeer die zich hier ter plekke over de rijbaan bewegen. In dit 

principe staat de fiets écht centraal, in lijn met het initiële concept. Om de 

veiligheid nog verder te verhogen zijn nog optimalisaties doorgevoerd. De 

lange, rechte stroken nodigen uit tot (harder) doorrijden en automobilisten 

zouden fietsers rechts kunnen gaan inhalen. Ook geeft het niet het gewenste 

effect qua karakter van het gebied. Het gebied moet vriendelijker ogen, maar 

automobilisten dienen ook het gevoel te krijgen dat hier écht niet hard gereden 

kan worden en dat zij te gast zijn. Daarom is een licht meanderende rijbaan 

ingepast tussen objecten (in plaats van een rechte rijbaan). Op deze baan is de 

fietser koning en de auto rijdt mee met (lees: achter) de fietsers. Deze 

meanderende baan (met ongelijke boogstralen) is aangebracht vanwege het 

onderbreken van de lange, statische, horizontale lijnen op de weg. De 

meanderende beweging in de nieuwe baan zorgt voor meer afwisseling maar 

vraagt ook om meer aandacht (op de weg). Op deze manier worden 

weggebruikers gedwongen veel meer bewust door het baanvak te rijden, dus 

niet langer op de automatische piloot. Er is extra ruimte voor voetgangers 

gecreëerd door verblijfsgebieden te realiseren met daarin de objecten. Deze 

vormen ook een barrière tussen deze voetgangers en het verkeer op de 

meanderende baan. Ook zijn op meerdere plekken ter hoogte van objecten 

suggestieve voetgangersoversteken ingepast om zo de huidige barrièrewerking 

van de weg te verkleinen. Op deze plekken kunnen voetgangers oversteken, 

maar hebben ze geen voorrang.  
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6 Het inrichtingsplan van UpCycling 

Het (geoptimaliseerde) voorkeursprincipe ligt aan de basis van het 

inrichtingsplan. Deze is vertaald naar de uitgangspunten (en waar nodig 

aangevuld) voor de vormgeving van de inrichting van de experimentzone. Bij 

het maken van keuzes is de positie van de fiets in dit experiment leidend. 

 

• Helder start en einde van het experiment vormgeven; 

o Duidelijke entrees door het inzetten van elementen die een 

poortachtige werking hebben. Denk hierbij aan een spandoek en 

gekleurd vlak op de rijbaan. Op deze manier is het overduidelijk 

dat een ander gebied wordt binnengereden. 

o De entrees van de zone van het experiment dienen vrolijk en 

overduidelijk gemarkeerd te worden als een liminale zone: een 

overgangsgebied en doorgang van de bekende wereld naar een 

andere, onbekend en vrijer gebied. 

• Basisregels helder maken bij entree:  

o Fietser heeft voorrang, de voetganger is belangrijk en het 

autoverkeer sluit aan en volgt;  

o De adviessnelheid is 15 kilometer per uur; 

o Bus (OV) geeft bij het verlaten van de bushalte voorrang aan de 

(passerende) fietser. 

o Suggestieve oversteekplaatsen voor voetgangers; 

• Bushaltes inpassen naast de meanderende baan met felle en afwijkende 

kleur. Dit voorkomt dat fietser wordt opgehouden of bij halteren om de 

bus slalommen. Dit geeft een minder heldere en een onveilige situatie; 

kleur opnemen voor de duidelijkheid. 

• Paaltjes blijven in principe staan, tenzij dit de veiligheid negatief 

beïnvloed in het experiment. Ze worden aangekleed met planten/ 

objecten of inpakken in kleurrijke materialen of gele emmer met smiley 

en tekst: ‘ga toch fietsen’ of ‘UpCycling'.  

• Een ontwerp met banen met maximaal visueel resultaat. 

• Kosten- en milieubewust ontwerp door onder meer een minimale 

hoeveelheid verf en zo min mogelijk verwijdering van objecten.  

• Objecten strategisch plaatsen:  

o Uit kruisingen; 

o Uit- en inritten; 

o Onder lantaarnpalen (verlicht in de nacht); 

o Verspringen (om en om); 

o Afstand tussen object en bebouwing 1 meter of meer (vrije 

doorgang voor rolstoelen en andere voetgangers); 

o Objecten voorzien van reflecterend materiaal, mogelijk met 

reflectiestrips of paaltjes. 

• Opstelruimte voor nood- & hulpdiensten respecteren & ook doorgang 

faciliteren. Rijloper voldoende breed voor voertuigen en voldoende 

opstelruimte tussen de objecten nabij de bebouwing. 

• Veilige breedte meanderende baan: 5 meter (want tweemaal 2,5 meter 

voor gewone auto) met uitwijkruimtes. Twee auto’s kunnen elkaar 

eenvoudig in tegengestelde richting passeren. 

6.1 Uitgangspunten 
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Vanuit het inrichtingsprincipe en rekening houdend met bovenstaande 

uitgangspunten is het inrichtingsplan opgesteld. Hieronder staan meerdere 

opeenvolgende uitsneden van de inrichtingsschets met een toelichting. Het 

inrichtingsplan wordt van west naar oost behandeld. De bijhorende 

inrichtingstekening is als geheel opgenomen in de bijlage [3]. 

 

Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn bij het opstellen van het inrichtingsplan 

twee majeur optimalisatie doorgevoerd ten opzichte van het geoptimaliseerde 

voorkeursprincipe: 

• De twee huidige bushaltes direct buiten de experimentzones gesitueerd. 

• De suggestieve voetgangersoversteken zijn verwijderd. 

Reden hiervoor was dat de kans op onduidelijke en onveilige situaties kon 

leiden en de hiërarchie van voorrang tussen fiets, voetganger en bus te diffuus 

werd. 

 

De westelijke entree van de experimentzone bevindt zich direct ten oosten van 

de kruising met De Opslag en de Houweg. De entree wordt aangegeven, zowel 

met een spandoek, tekstkar of opblaasboog. Ook komt hier een informatief 

bord en een felgekleurd vlak op de rijbaan. Hierdoor is het voor alle 

weggebruikers duidelijk dat ze een bijzonder gebied binnengaan.  

 

 

 

Er is gekozen voor felle vrolijke kleuren vanwege de positieve uitstraling, maar 

ook de analogie met de gele kleur van markering bij wegwerkzaamheden. Het 

experiment UpCycling is tenslotte een fietsfeest. Een impressie en uitwerking van 

de entrees worden in de volgende paragraaf gegeven. 

 

Momenteel is op de weg de maximumsnelheid van 30km per uur aangegeven. 

Tijdens het experiment wordt deze snelheid verlaagd tot adviessnelheid van 

15km/uur. De huidige aanduiding moet worden afgedekt en vervangen door 

een speels aanduiding van 15km per uur.  

6.2 De inrichting 
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Ter hoogte van de kerk bevindt de huidige rijbaan zich dicht bij de gevel van de 

kerk. Hier oogt de ruimte smal en eng. Om hier meer ruimte te creëren is een 

verblijfsplaats aan de zijde van de kerk ingepast. De rijbaan komt hierdoor 

verder van de kerk af te liggen. De paaltjes blijven op deze locatie staan. 

 

In de middenzone van de experimentzone meandert de baan door de ruimte. Er 

zijn enkele objecten geplaats ter hoogte van reeds aanwezig groen. Eén object 

is geplaatst ter hoogte van een oprit met afremmende werking, deze oprit blijft 

volledig en daarmee veilig functioneel. 

 

 

 

 

Ook centraal in de experimentzone zijn verblijfsplaatsen opgenomen. Dit geeft 

een levendig karakter aan de straat en versterkt de verblijfskwaliteit. Deze 

worden aangeduidt met een felle kleur. Hierin staat opvallende meubilering. 

Diverse objecten kunnen in deze gebieden staan. Bijvoorbeeld een boomveer, 

picknickbank of statafel. Het gebied wordt gemarkeerd met reflecterende 

elementen. Op diverse locaties worden daarnaast paaltjes verwijderd of extra 

geaccentueerd. 

 

Het oostelijke deel van de experimentzone loopt tot de kruising met de 

Schoolweg. Ook hier wordt een markante entree gerealiseerd waarvan 

hieronder een impressie is gegeven. Ook op deze locatie wordt de 30 

vervangen door een speelse 15. De objecten zijn geplaatst daar waar de gevels 

dichtbij de rijbaan komen om zo meer lucht te realiseren.  
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Vormgeving entrees 

De entrees zijn van groot belang voor de goede werking van het experiment. 

Het moet duidelijk zijn dat men als weggebruiker een bijzonder gebied in rijdt. 

Waar de reguliere verkeersregels gelden maar waaraan extra (tijdelijke) 

dringende beroepen zijn toegevoegd om iedereen uit te nodigen deel te nemen. 

 

Het accentueren van deze overgang is het primaire doel van de entree. We 

geven dit op meerdere manieren aan, namelijk met een: 

• spandoek of boog; 

• felgekleurd fel vlak op de weg; 

• boomveer duidelijk in het zicht bij de entree; 

• informatief bord. 

 

Hieronder zijn twee impressies van de entrees te zien. Eerst de westelijke entree, 

daarna de oostelijke entree. 
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Impressie oostelijke entree 

 

 

Impressie westelijke entree 

Projectbord 

Bij de entrees van de experimentzone moet aan de weggebruikers snel en 

helder duidelijk worden gemaakt hoe de experimentzone werkt. Om dit te 

bewerkstelligen plaatsen we bij de entrees een bord met hierom kort de 

afwijkende verkeersregels. 

 

Het projectbord dient kort en krachtig, aansprekend maar ook helder en 

duidelijk zijn. Er moeten geen misverstanden kunnen ontstaan over de regels, 

maar het moet er ook nog aantrekkelijk zijn. Het maakt deel uit van de 

feestelijke en overduidelijke entree en moet hierbij aansluiten. 

 

In ieder geval moet op het bord te zien zijn: 

- De titel van het experiment (UpCycling) en de prijsvraag (Fietspad van de 

Toekomst).   

- De pictogrammen van de aanvullende verzoeken/regels met hierbij zéér 

kort de betekenis. 

- De organisatoren en betrokken instanties (Provincie Utrecht, Movares, 

Gemeente Rhenen). 

- Korte projectomschrijving/doel; 

- Een website o.i.d. waar meer informatie kan worden gevonden. 
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Op meerdere locaties langs de grotere wegen wordt men, voordat men de 

experimentzone binnenkomt, geattendeerd op de aanwezigheid van het 

experiment, zodat iedereen goed voorbereid de zone betreed. Dit is in het 

uitvoeringsplan nader uitgewerkt. 

4x een beroep op de deelnemers middels pictogrammen (borden) 

Zoals gezegd gelden er vier aanvullende verkeersregels, of eigenlijk dringende 

beroepen op verkeersdeelnemers. Deze zijn tot vier pictogrammen ontwikkeld. 

Deze aanvullende beroepen gelden binnen de experimentzone en worden 

breed en duidelijk gepresenteerd en vooraf over gecommuniceerd. De keuze 

voor deze beroepen is omdat het een uitnodiging is om deel te nemen aan dit 

experiment en vanuit de juridisch achtergrond, de reguliere regels vigerend zijn. 

 

1. Fietser heeft voorrang, de voetganger is belangrijk en het autoverkeer 

volgt. 

 Dit pictogram geeft duidelijk aan wie er de belangrijkste 

modaliteit is binnen de experimentzone. De fiets gaat 

voorop, gemotoriseerd verkeer volgt. Het bord is 

geïnspireerd door het ‘verboden in te halen’ bord.  

  

 

 

 

2. De adviessnelheid is 15 kilometer per uur 

  Dit pictogram is een variant van het welbekende 

adviessnelheid bord. De opvulkleur is de herkenbare 

kleur van het Fietspad van de Toekomst en is gelijk aan 

de kleur verf op de rijbaan. Het speelse lettertype 

suggereert ook dat niet een gangbaar bord is, maar dat 

het echt bij de experimentzone hoort. 

 

 

3.  Verleen voorrang bij de wegversmallingen 

In de experimentzone bevinden zich een aantal 

versmallingen bij de objecten. Dit bord geeft aan 

welke rijrichting van het autoverkeer voorrang heeft 

mocht tegelijkertijd passeren niet mogelijk zijn. 

 

 

 

 

4.  Geef elkaar de ruimte.  

 

In de experimentzone is het belangrijk om op elkaar te 

letten. Dit bord is een uitnodiging om oog voor elkaar te 

hebben.  
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Voor, tijdens & na de pilot wilden we gaan meten. Het plan was de effecten van 

de pilot inzichtelijk maken en ervaringen van aanwonenden en de verschillende 

weggebruikers kennen. Wij wilden minimaal het volgende weten: 

• kwantitatieve meting verkeersintensiteiten: verschil intensiteit verkeer 

(auto en fiets) tijdens experiment (lokaal én regionaal) 

o Kwantitatieve meting d.m.v. verkeerstelling tijdens experiment met 

meetapparatuur/-lussen PU. 

▪ In experimentzone, lokaal en regionaal. 

o Snelheid ter plaatse van de experimentzone. 

o Referentie o.b.v. beschikbare(?) meetinformatie uit datasystemen 

van PU of nulmeting door PU. 

• kwalitatieve meting beleving gebruikers 

o Kwalitatieve peiling d.m.v. enquête van aanwonenden & 

passanten (digitaal en ter plekke) en daarin vragen we naar het 

verschil met voor en tijdens de pilot. 

 

Deze informatie had moeten helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag. 

Hoe we hiertoe wilden komen is uitgewerkt in het monitoringsplan. Vanwege de 

verminderde waarde ervan is dit plan in dit onderzoeksrapport achterwege 

gelaten. 

 

Het uitvoeringsplan is een concrete beschrijving van wat nodig is om het 

experiment uit te voeren. Denk hierbij aan de communicatie vooraf en tijdens 

het experiment en de voorbereidende werkzaamheden. Maar ook aan de 

doorlooptijd van het experiment, bebording en adviesroutes, inschatting van 

reistijdverlies, maatregelen ten behoeve van een veilige uitvoering en benodigde 

materialen. Vanwege de verminderde waarde ervan is dit plan in dit 

onderzoeksrapport achterwege gelaten. 

6.3 Monitoringsplan 

6.4 Uitvoeringsplan 
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7 Leerpunten 

De leerpunten die gaandeweg de uitwerking van het fysieke experiment zijn 

opgedaan zijn divers. Wij maken hierin onderscheid tussen (vak)inhoudelijke en 

procesmatige leerpunten. Daarbij focussen wij in deze op de meest majeure 

leerpunten die interessant zijn voor deelnemers aan de dialoog over de positie 

van de fiets en/of initiators van experimenten als deze zodoende dat zij het wiel 

niet opnieuw hoeven uit te vinden. 

 

Reflectie op dagelijkse praktijk: de plek van de fiets móet veranderen 

Om te beginnen heeft de pilot UpCycling gezorgd voor ruimte om buiten alle 

dagelijkse beslommeringen van de ruimtelijke (weg)inrichting gezamenlijk, als 

experts onderling, met elkaar stil te staan bij hoe we de dingen doen. Hoe we 

de fietser als bijzaak hebben gemaakt en dat dat averechts werkt op de wens 

die we hebben; een duurzamer en gezonder (vervoers)klimaat. Hierdoor blijkt 

er inmiddels binnen PU meer bewustwording van de dominantie van de auto, 

voor wat betreft de inrichting van de weg. Ambtelijk is na onderhavig proces 

veel sympathie aanwezig om hiertegen actie te ondernemen. Ook heeft de 

gedeputeerde uitgesproken echt aan de slag te willen met het creëren van meer 

ruimte voor de fietser. Dat is één van de belangrijkste winsten van deze pilot: we 

delen de mening, de huidige positie van de fiets t.o.v. de auto is niet oké! Dus 

daar moeten we echt iets mee! 

Er is een andere benadering van fietsvraagstukken nodig waarbij 100% vanuit 

de fiets wordt gedacht en niet wat voor de fiets mogelijk naast de andere 

modaliteiten. Het wordt dan niet beter voor de fiets, maar minder slecht. 

 

Een betere experimentlocatie op de N225 was én is er niet 

De zorgvuldig geselecteerde locatie (in Elst UT) was én is de meest logische en 

goed onderbouwd. Hiervoor is ook brede consensus bij betrokkenen binnen en 

buiten het projectteam: “een betere locatie langs de N225 is er niet”. Naast dat 

de intensiteiten laat boven tafel kwamen (lees: na de keuze voor de 

voorkeurslocatie), werd ook pas later in het proces inzichtelijk dat te weinig 

inzicht mogelijk was op de herkomst-bestemming van het aanwezige verkeer en 

in hoeverre het reëel is te verwachten dat het autoverkeer zou afnemen. Volgens 

de experts lag het niet in de lijn der verwachting dat op deze locatie de 

verhouding gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer op termijn of binnen de 

experimentperiode dusdanig zou veranderen, dat genoemde veiligheidsrisico’s 

alsnog te verantwoorden zijn.  

 

Tegelijkertijd valt uit een analyse met het verkeersmodel wel op te maken dat 

zeer weinig verkeer de hele N225 van of naar Elst afrijdt: bijna geen verkeer 

komt rechtstreeks uit Driebergen/ Zeist. Dat suggereert dat er in potentie een 

deel van het verkeer de fiets zou kunnen gebruiken. Wat juist de grote winst had 

moeten betekenen van het prijswinnende concept. Door de PU is tijdens de 

evaluatie gesuggereerd is om bij een eventueel vervolg of vergelijkbaar 

experiment als UpCycling, meer focus te leggen op een grotere kern. Eén waar 

de voorzieningen dichtbij liggen en waar fietsgebruik meer voor de hand ligt 

dan in een dorp als Elst. En ook waar betere alternatieve routes aanwezig zijn, 

waar het in Elst ook aan schortte. 

 

7.1 (Vak)inhoudelijk 
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Enthousiasme vanuit expertise vs. terughoudendheid vanuit verantwoordelijkheid 

Een van de meest opvallende constateringen is toch wel dat de betrokken PU 

medewerkers (deskundigen) persoonlijk allen zeer enthousiast reageerden op 

het concept van Movares. Zonder uitzondering was iedereen voorstander van 

het idee om de fietser meer ruimte te bieden en het gebruik van 

verkeersmodaliteit te stimuleren. Echter, vanuit de verantwoordelijkheid van 

wegbeheerder (die PU hier ter plekke heeft) heeft men ten tijde van de 

uitwerking zeer grote vraagtekens geplaatst bij een verkeersveilige uitvoering 

van het experiment. De verwachting was dat het uitgewerkte experiment nog tot 

te veel of te grote risico’s zou leiden. Oorzaak: de te scheve verhouding in de 

intensiteiten van fietsers en autoverkeer ter plaatse van het experimentgebied. 

Een verhouding die zeer beperkt te beïnvloeden bleek doordat alternatieve 

routes ontbreken, weggebruikers dusdanige afstanden moeten afleggen dat een 

fiets niet voor de hand ligt en omrijden geen substantieel verschil maakt. Hieruit 

valt af te leiden dat het concept en het experiment op draagvlak kan rekenen op 

een locatie waarbij aan bovenstaande voorwaarden wel wordt voldaan. Deze 

bleek binnen de (beheers)grenzen van PU niet beschikbaar.  

Ondanks de doorgevoerde optimalisaties t.b.v. de verkeersveiligheid is voor PU 

onvoldoende onderbouwd waarom het experiment wél verkeersveilig zou zijn, 

haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder heeft de overhand gehad in de 

afweging of een experiment als deze doorgang kon vinden. De 

verantwoordelijkheid als wegbeheerder drukte ook het enthousiasme bij 

betrokken PU medewerkers / verkeersdeskundigen. 

 

Aanpassingen benodigd met impact op het initiële concept 

De toets op haalbaarheid in beoordeling van de prijsvraag is achteraf gezien 

misschien te beperkt geweest, al heeft PU zich kwetsbaar willen opstellen door 

haar lot in handen te leggen van een onafhankelijke jury die uiteindelijk ook 

verkeersveiligheid als belangrijk aandachtspunt heeft meegegeven. Dat uit 

handen geven is gaaf en moedwillig. Dat zou veel vaker mogen gebeuren! 

Gaandeweg het (ontwerp)proces zijn meermaals aanpassingen doorgevoerd 

verkeersveilig te vergroten, deels ook met aanpassingen die afbreuk doen aan 

het initiële concept van UpCycling. Zo werd vlot na aanvang duidelijk dat een 

experiment volledig eenduidig met het ingediende concept, met alle 

verkeersdeelnemers gemengd, niet wenselijk en haalbaar werd geacht op de 

geselecteerde locatie. Vandaar dat al snel na de start de eerste, toch cruciale, 

aanpassing gedaan door de voetganger een veiligere plek te geven in een 

aparte zone langs de flanken van de experimentzone, het trottoir. Is daarmee 

het initiële idee niet al (te?) snel aangepast aan de rechten van de auto?! 

 

Nieuwe ontwerpelementen, nuttig voor een vervolg 

Kijkend naar de inrichting van het experiment, zijn diverse elementen goed 

doordacht, zoals het meanderen, de afwijkende uitstraling en een duidelijk 

begin en eind van het experimentgebied met een poortfunctie. Deze elementen 

vormen mooi materiaal voor nieuwe experimentzones. Zodoende creëer je een 

speciaal gebied waar direct opvalt dat je ergens bent waar het allemaal anders 

is dan je gewend bent. En daarbij zijn de vier aanvullende verkeersregels, of 

eigenlijk de beroepen op verkeersdeelnemers, een uitnodiging die niets afdoen 

aan de regulier en van toepassing blijvende verkeersregels. 
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Op handen zijnde groot onderhoud als ‘vehicel’  

Wat gaandeweg bleek, was dat in 2018 het wegvak van de experimentzone is 

vernieuwd tijdens groot onderhoud. Dat maakt dat het niet in de lijn der 

verwachting ligt dat hier op korte termijn een andere inrichting denkbaar is of 

dat eventuele aantasting van de toplaag (a.g.v. geforceerd verwijderen van 

tijdelijke markering) direct een forse financiële consequentie kan hebben. Een 

gemiste kans toen, een beperkende factor nu. Dit betekent ook dat, bij het 

vinden van een experimentruimte zoals benodigd voor UpCycling, een wegvak 

waar groot onderhoud op korte termijn gepland is, juist interessant kan zijn om 

een experiment als deze uit te kunnen voeren! Kortom, een uitnodiging aan alle 

wegbeheerders om open te staan en gelegenheid te bieden om te experimenten 

en zodoende wél tot een fysieke experiment te komen. 

 

Over andere boeg 

Uitgangspunt van het experiment was een doorlooptijd van twee weken, met 

hinder. Maar wel met minder hinder dan een onderhouds-/vervangingsklus van 

het riool. Wat zou er zijn gebeurd als het helemaal anders zou zijn aangepakt? 

Echt volledig vanuit fiets geredeneerd. En, in lijn met een uitspraak van de 

betrokken PU medewerker tijdens een evaluatie moment, wat als er een 

volledige knip was aangebracht, waardoor gemotoriseerd verkeer in de 

experimentzone helemaal geen doorgang kon vinden. Of het stapsgewijs aan 

het experiment toevoegen van een modaliteit (voetganger, bus, motor, auto). 

Hoe was het dan verlopen? Een interessante gedacht voor een vervolg. 

 

Spelen met kaders moet je durven doen! 

Binnen het experiment is bewust buiten de kaders gedacht. Uiteindelijk heeft de 

toets op de bestaande kaders gemaakt dat er gekozen is om niet te gaan 

experimenten. De vraag in bredere zin is dan; hoe kunnen we spelen met 

kaders zonder op basis van dezelfde kaders te worden teruggefloten. Of, 

anders geformuleerd, hoe verhoudt innovatie en ambitie zich tot de dominante 

blik op het verkeer en welke speelruimte is er? Experimenten als deze vragen 

van zowel initiatiefnemer als verantwoordelijke om een beetje moedwillig naïef 

durven te zijn door het te DOEN! 

 
Positief en enthousiasme cruciaal en ga voor de coproductie 

Houding en gedrag zijn cruciaal: gezamenlijk eigenaarschap is onmisbaar. 

Straal positiviteit uit en blijf enthousiast. Daar kom je het verst mee en is keihard 

nodig! Daarnaast is een scherpe(re) start noodzakelijk. Denk samen goed na 

over het proces, omgeving en risico’s. Spreek vooraf duidelijke verwachtingen 

uit over het doel, de rolverdeling, het proces, het eindresultaat en stel vast, ook 

wat leidend is. 

Een coproductie tussen initiator en initiatiefnemer is een samenwerkingsvorm 

die wezenlijk kan zijn voor het tot bloei komen van een experiment. Wij hebben 

de pech gehad in de eerste maanden van de Covid-19 pandemie te starten met 

de uitwerking: de betekende een lastige opstart. Een fietstocht vooraf met elkaar 

kon niet, terwijl deze veel meer gevoel van de lokale problematiek geven en 

gezamenlijkheid kan brengen. De fietstocht achteraf heeft alsnog een idee 

hiervan gegeven. Live werksessies zowel met opdrachtgever als met 

stakeholders helpen de zaak enorm vooruit: dit is zeker een punt om mee te 

nemen bij andere experimentele projecten. 

7.2 Procesmatig 
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Gelaagd proces met besluitvormingsmomenten om het onomkeerbaar te maken 

Het toepassen van een gelaagd proces met regelmatige 

besluitvormingsmomenten die recht doet aan innovatie is cruciaal. Een 

traditioneel aanpak met vooraf volledig uitgewerkte stappen werkt averechts. 

Innovatieprocessen vragen om flexibiliteit en wendbaarheid. Dit wordt 

bewerkstelligd door onder meer go/no-go momenten incl. koppeling met 

budgetten voor volgende fase en communicatiemomenten. Daarna strak 

regisseren en de vaart er inhouden. Blijf focus houden op wat leidend is (het 

eindresultaat en/of doel), nut en noodzaak én …. maak het onomkeerbaar. 

Overigens moet dit ook vanuit een eventuele afdeling Inkoop van financierende 

instantie worden gefaciliteerd en hier ruimte voor worden geboden. 
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8 Reflectie op hoofdonderzoeksvraag 

In het plan van aanpak stelde wij vast dat deze pilot succesvol was als antwoord 

kon worden gegeven op de hoofdvraag: “Is de tijd rijp om in een dorpskern op 

een doorgaande weg de fietsers centraal te zetten? En worden de neveneffecten 

voor het autoverkeer geaccepteerd?” 

 

De N225 stond centraal in deze vraag omdat dit het decor is van het Fietspad 

van de Toekomst van de PU. Op dat traject is de best mogelijke locatie 

geselecteerd voor een fysieke experiment en daarna uitgewerkt in lijn met het 

winnende concept van de prijsvraag: de autosuggestiestrook, een centraal 

gelegen fietsstrook met daarnaast een suggestiestrook voor overige 

verkeersdeelnemers. Het hogere doel was “het ontketenen van een kentering in 

het denken”. 

 

De inzet van pilot UpCycling was te kijken wat er gebeurt als het straatbeeld – 

tijdelijk, 350 meter - op z’n kop wordt gezet. Na een zorgvuldige 

locatieafweging is de locatie in Elst, het wegvak tussen de Houweg en de 

Schoolweg, het meest geschikt bevonden en uitwerkt voor het fysieke 

experiment.  Een aantal belangrijke onderdelen van het uiteindelijke voorstel 

waren: opvallende herkenbare entrees (met heldere boodschap), een licht 

meanderende baan van circa vijf meter breed met gele kantmarkering voor fiets 

met daarbuiten de restruimte als autosuggestiestrook, nieuwe verblijfsruimten 

met objecten, extra gedragsregels (als adviessnelheid van 15 km/uur en 

voorrang verlenen aan fietsers/fietsers niet inhalen), een totale 

experimentperiode van twee weken en een monitoringsplan om zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve data te verzamelen. 

 

In de uitwerking is de provincie, na én ondanks een intensief proces met 

betrokken stakeholders en diverse ontwerpoptimalisaties, tot de conclusie 

gekomen dat zij bij uitvoering van dit concept op de beoogde locatie de 

veiligheid van de weggebruikers niet kan waarborgen. De belangrijkste reden 

daarvoor is dat er te veel autoverkeer rijdt op de N225 en dat deze geen goede 

alternatieve route heeft waardoor de verhouding tussen de aantallen fietsers en 

auto’s, ook tijdens het experiment, onvoldoende in balans is. Daartoe heeft zij 

besloten geen groen licht te geven voor het fysieke experiment. 

 

Tijdens het project is het spanningsveld tussen ruimte voor de auto versus ruimte 

voor de fiets opnieuw duidelijk geworden. De betrokken experts waren zonder 

uitzondering voorstander van het concept, maar dat vanuit de 

verantwoordelijkheid als wegbeheerder en het toetsen aan bestaande richtlijnen 

toch grote vraagtekens kwamen rond de verkeersveiligheid van het plan.  

 

Kortom, de tijd is nog niet rijp! 
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Nawoord 

Alhoewel de teleurstelling van het niet doorgang vinden van het fysieke 

experiment overheerst, zien wij binnen de PU een kentering in denken bij 

betrokken ambtenaren én de gedeputeerde. De uitwerking van de prijsvraag 

heeft ons én hen in staat gesteld om nadrukkelijk stil te staan bij de positie van 

de fietser in het straatbeeld en als modaliteit die veel beter benut kan én moet 

worden. De beginnende bewustwording die we gaandeweg het proces hebben 

zien ontstaan, is de winst van onze pilot. We hadden alleen graag gezien dat 

deze bewustwording veel breder zichtbaar zou worden, bij verkeersgebruikers, 

omwonenden, experts en andere geïnteresseerd.  

De conclusie dat de tijd nog niet rijp is, is ook een zeer waardevolle conclusie 

die wij kunnen trekken. Er is dus zeker sprake van een succesvolle pilot. Want 

met deze en andere bevindingen hopen wij de dialoog over hoe de fiets op (dit 

type) doorgaande wegen in een bebouwde kom een prominentere plek kan 

krijgen, te faciliteren. Laat dit anderen inspireren hierover te spreken of ook te 

experimenten. Want het is juist die dialoog die moet zorgen voor de kentering in 

het denken. Wat dat zal leiden tot de gewenste verschuiving in het gebruik van 

auto naar fiets, ofwel via ‘mind shift’ naar ‘modal shift’. 

 

De crux van dat het hier, op de meeste geschikte locatie op de N225, niet 

mogelijk was een experiment uit te voeren waarbij de fietsers centraal stonden, 

zit hem hier wellicht in “zonder onacceptabele neveneffecten”. Want wat zijn 

onacceptabele effecten? Dat is voor elke betrokken partij anders vanwege de 

verantwoordelijkheid of het belang die de partij heeft. Vanwege de hoge 

intensiteit van gemotoriseerd verkeer (10.350) mede in relatie tot de fors lagere 

intensiteit van fietsverkeer (700) in het betreffende wegvak, is de inschatting 

vanuit Verkeersveiligheid van provincie Utrecht dat het risico op ongevallen te 

groot en onaanvaardbaar is daar deze intensiteiten tijdens het experiment 

onvoldoende beïnvloed kunnen worden. Of die inschatting in werkelijkheid ook 

echt onveilig is, gaan we in deze nooit weten. 

Achteraf gezien was het wellicht beter geweest om helemaal andersom te 

denken en te starten met een volledige ‘knip’ in de weg, een afsluiting voor al 

het verkeer m.u.v. fietsers en voetgangers en door stapsgewijs meer verkeer toe 

te laten, te toetsen of die inschatting een correcte was of niet. Voor nu is er 

vooral vanuit de huidige inzichten en gevoelens gehandeld, en daarin staat de 

auto nog altijd centraal als risicovol object voor de fietser. Heeft het ‘recht van 

de snelste’ dan toch weer zegegevierd? Aan u het oordeel! 

 

Tot slot, het was gaaf, genieten en uitdagend om bij uitvoering van ons werk 

buiten de kaders te mogen denken. En te mogen werk aan een innovatie en 

daar samen met andere professionals over na te denken. Een proces met ups 

en downs en helaas zonder fysiek experiment waar wij zo op hadden gehoopt. 

Wij danken iedereen die op zijn of haar wijze heeft bijgedragen aan het proces 

waar wij vorm aan hebben mogen geven. Deze pilot heeft dan misschien niet 

een kentering in denken ontketend maar deze zeker wel in gang gezet ondanks 

dat er geen fysiek experiment heeft mogen plaatsvinden. Hiermee is 

ongetwijfeld een succesvolle bijdrage geleverd aan het omdenken van het 

verkeersbeeld en meer ruimte voor de fiets in datzelfde beeld, in ieder geval 

binnen de betrokken organisaties (provincie, gemeenten en Movares)! 
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Bijlage 1. Initiële inschrijving Movares voor de prijsvraag 
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Bijlage 2. Het inrichtingsplan UpCycling 
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Bijlage 3. De praatplaat van UpCycling 

 

 

Wat zien we zoal op de praatplaat terug? 

 

1975: 

• Veel auto verkeer, explosief gestegen. 

• Er gebeuren in deze tijd veel ongelukken 

waarbij fietsers het slachtoffer zijn. 

• Beleid is gericht op ruimte voor de auto; de 

professionals zijn autogezind. 

• Eerste bewegingen tegen het autoverkeer a.g.v. 

verkeersslachtoffers. 

 

 

2021: 

• Kenmerkende poort van de experimentzone 

UpCycling. 

• Auto is nog dominant ook bij verkeersexperts, 

maar ze veranderen langzaam. 

• Janus, de gespleten persoonlijkheid. 

• Intensiteiten worden gemeten, onbevredigend. 

• Te snel rijdende auto’s: recht van de snelste. 

• Smalle fietssuggestiestroken;veel conflicten 

tussen auto en fiets. 

• We beginnen naar elkaar te luisteren en te 

begrijpen. 

• We zien grote hinderlijke beer op de weg. 

 

• De fiets staat niet op 1, de ketting is gebroken. 

• Proces: de keuze waar je naartoe wilt is erg 

belangrijk en dient aan het begin van het 

innovatieproces duidelijk te worden besproken 

en vastgesteld. Gaan je voor een concreet 

doel (strikte uitvoering concept) of heb je een 

hoger doel (kentering van denken) dat je ook 

met een andere invulling van het concept kunt 

bereiken? 

 

2040: 

• Een blije, enthousiaste gedeputeerde die vol 

enthousiasme naar de (fiets)toekomst rijdt! 

• De autosuggestiestrook met de karakteristieke 

belijning van UpCycling. 

• Kleine beertjes op de weg, hier kunnen we 

omheen zolang we ons er niet op blind staren. 

• Verkeersexperts zijn (meer) ‘fietsminded’. 

• De fiets op 1, de auto niet meer. 

• De positie van de auto is niet meer dominant, 

het voertuig zelf treurt hier om. Echter, de 

situatie is zo ingericht dat de automobilisten 

óók erg tevreden zijn. 
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