
 H O E  W E  G R O N I N G E N  ( T E R U G )         O P  K O P P O S I T I E  K R I J G E N !  

Een nieuwe fietsstrategie 



Groningen fietsstad anno 2014 

 Groningen is dé fietsstad van Nederland (… en de wereld) 

 we zijn echt uniek 

 dankzij compacte stad-beleid, verkeers- en vervoersbeleid, etc. 

 toenemende interesse in wat hier gebeurt 

 

 

 

 



Groningen fietsstad anno 2014 



Hebben we een probleem? 

 eigenlijk wel 

 

 hoezo dan? 

 fietsgebruik is enorm toegenomen (+ 30% in 15 jaar), veel voorzieningen niet 

 nieuwe ontwikkelingen komen op ons af (e-bike) 

 en we hebben ambities (65% van verplaatsingen op de fiets in 2020, Duurzaamste Stad       

      in 2025, etc.)   
 

 
 



Groningen fietsstad anno 2014 
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Groningen fietsstad anno 2014 

Ons gemeentelijk fietsbeleid dateert uit 1999! 



Groningen fietsstad anno 2014 

Ons gemeentelijk fietsbeleid dateert uit 1999! 



Wat komt op ons af? 

 demografische ontwikkelingen (+ 30.000 inwoners, krimp in de regio) 

 consequenties voor de vervoersvraag (OV-studentenkaart?), kansen fiets 

 bereikbare Stad (ombouw Zuidelijke Ringweg?) 

 technische ontwikkelingen (e-bike, fietsnavigatie, (fiets)verlichting, veiligheid, etc.) 

 bewustwording (milieu, duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, etc.) 

 gedragsbeïnvloeding wordt steeds belangrijker (beter benutten) 

 (inter)nationale interesse in de fiets (economische kansen, smart city fietsstad, etc.) 



Kansen 

 budget Netwerkanalyse (€ 3,2 miljoen) 

 budget Vervolg Beter Benutten 

 reguliere ontwikkelingen (fietsenstalling Groninger Forum, Zuidelijke Ringweg, etc.) 

 binnenstadsvisie 

 … 

 

 dit vraagt om visie/strategie! 

 
 



Wat is de opgave? 

 

 

 

 

Groningen, fiets          van de wereld! 



1. infrastructuur 

2. stallingen 

3. promotie 

4. beheer 
Vier  

pijlers 



Infrastructuur 

 rechtstreekse fietsverbindingen van en naar de stad (Fietsroutes Plus) 

 fietsassen in de stad (schakels FRP, P+R-terreinen, binnenstad en vijf dynamo’s) 

 inzetten op breedte, comfort en ontvlechting 

 onderliggend basisnetwerk door verblijfsgebieden 

 fietsring rond de binnenstad 

 fietser is te gast in de binnenstad 

 aanleg ontbrekende schakels (fietstunnel Hoofdstation, fietspad SuikerUnie, etc.) 

 

 

 

 

 



Stallingen 

 fietsers worden met open armen ontvangen 

 kwalitatief hoogwaardige stallingen in binnenstad (daar waar voetgangers- 

      gebied begint) 

 flexibele stallingen (spitsrekken, fietsparkeervakken, etc.) 

 treinstations hebben voldoende stallingsplaatsen 

 inzetten op fiets in de ketenmobiliteit (trein- en busstations, P+R-terreinen en  

      (H)OV-knooppunten) 

 handhaven op fout gestalde fietsen vormt sluitstuk fietsbeleid, liever  

 belonen voor goed gedrag 

 



Promotie 

 promoten alternatieve fietsroutes (Slimme Route naar Zernike) 

 verder uitbouwen concept (fietskaart, etc.) 

 fiets- en verkeerseducatie 

 gedragsbeïnvloeding Stadjers (belonen wat goed is, straffen wat fout is) 

 Groningen (inter)nationaal in de markt zetten als fietsstad 

 Velo-city 2017 naar Groningen halen? 

 Smart City Fietsstad: internationale proeftuin op fietsgebied 

 

 

 
 

 



Beheer 

 verder investeren in fietsvriendelijke verkeerslichten 

 beheer en onderhoud (= schoon en heel) fietsvoorzieningen 

 fietsers hebben geen (of nauwelijks) hinder van wegwerkzaamheden 

 het vergevingsgezinde fietspad (= veilig) zorgt voor minder ongevallen 

 alternatieve vormen van verlichting 

 uitstekende gladheidsbestrijding van (hoofd)fietsvoorzieningen 

 

 

 

 

 



Proces en planning 

 inventarisatie (april en mei) 

 input belangengroepen (Fietsersbond, VVN, GCC, etc.) (april en mei) 

 expertmeeting (Fietsberaad, kennisplatform CROW, collega-gemeenten, etc.) 

 eerste schetsen en contouren (voor de zomer) 

 participatie belanghebbenden, geïnteresseerden (september en oktober) 

 bijeenkomst raadsleden (september en oktober) 

  

 officiële presentatie fietsstrategie (november) 

 

 

 

 

 

 



Groningen aan kop! 

Fiets Groningen op 1  
https://www.facebook.com/fietsgroningenop1 
Twitter: @050fietst, #ECC050 
www.ecc2014.eu 
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