


20:00 Welkom en introductie door gespreksleider Mathilde Lubbers

20:05 Aftrap door wethouder P. Broeksma

20:10 Dhr. J. Engels, projectleider Aanpak Oosterhamrikzone

20:30 Dhr. R. Andriesse, adviseur mobiliteit en ruimte Goudappel Coffeng

20:55 Dhr. W. Borghols, voorzitter Fietsersbond Groningen

21:15 Prof. Dr. D. de Waard, verkeerspsycholoog Rijksuniversiteit Groningen

21:40 Panelgesprek

22:10 Hoe verder? door wethouder P. Broeksma 

22:15 Einde
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Fietsstraten

casus
Korreweg

Presentators 

Rico Andriesse
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Even voorstellen

▪ Rico Andriesse

▪ Goudappel Coffeng

▪ Fiets en verkeersveiligheid



37

Principe: ontvlechten
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Fietsstraten

▪ Fietstratenpublicatie (2003)

▪ Veel ervaringen

▪ Inventarisatie (Goudappel, 2016-2017)

▪ Diepteonderzoek (DTV 2017-2018)

▪ Publicatie (2019)
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Fietsstraat?
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Fietsstraat
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Fietsstraat
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Fietsstraat
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Essentiele kenmerken fietsstraten

Drie essentiële kenmerken:

▪ Passende combi breedte – intensiteit

▪ Rijlopers in roodachtig asfalt

▪ Fietsstraatbord



44

Overige voorkeurskenmerken: 

▪ Rijbaanindeling;

▪ Rijlopers 

▪ Rabatstroken 

▪ Eventueel middenstrook

▪ Geen lengtemarkering

▪ Lage snelheid

▪ Circulatiemaatregelen

▪ Kruispunt uitrit of voorrang

▪ Niet parkeren op de rijbaan, geen haaksparkeren

▪ Voetgangersvoorzieningen

▪ Verticale elementen
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Nieuwe insteek intensiteiten - breedte
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Breedtes en intensiteiten

▪ Bij hogere auto-intensiteiten bredere fietsstraat

▪ Bij meer fietsers kunnen ook meer auto’s

▪ Grens aan breedte vanwege snelheid

▪ Rabatstroken niet te breed (0,30m)
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Breedtes en intensiteiten
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Breedtes en intensiteiten
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Toegepast op de Korreweg

▪ Intensiteiten conform MCA, inclusief 

Oosterhamriktracé

▪ Intensiteitsgegevens per uur

▪ oost 1.900 fietsers, 180 auto’s

▪ west 1.900 fietsers, 290 auto’s

▪ Aanbeveling breedte:

▪ oost 6,70 m

▪ west 7,90 m

Deelgebied oost al goed vanaf  ca 6 meter

Deelgebied 2 blijft matig tot 7,90 meter
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Invulling optie 1: referentie Tolsteegsingel
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Invulling optie 2: referentie Prins Hendrikkade
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Invulling optie 3: Breestraat
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Invulling optie 4: Wittevrouwensingel
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Speciale aandachtspunten

▪ Bussen

▪ Bussen rijden mee en halen in als het kan

Breestraat – Nachegaallaan Utrecht

of bussen rijden in het midden en wijken uit

Wittevrouwensingel

▪ Kwetsbare fietsers

▪ Vergevingsgezind voor E-bikes etc

▪ Rustiger alternatief wenselijk (8-80-net)

▪ Oversteekbaarheid

▪ Middengeleider

▪ Zebra?
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randriesse@goudappel.nl

06- 20611645

mailto:randriesse@goudappel.nl




Expertmeeting
Korreweg
Fietsstraat
Wim Borghols 
Fietsersbond Groningen



Een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht

Wij zijn… de Fietsersbond

1650150

vrijwilligers

35.000

Twitter

1.650
Volgers

Facebook 

16.275
Volgers

Nieuws
briefabonnees

25.150
aantal

lokale 
afdelingen

leden

1750 leden in provincie

200.000 fietsers in Stad



Visie voor de toekomst

Fietsen naar 2040



Hoe fietsen wij
in de toekomst?

Beter omgaan met drukte op het fietspad

Meer fiets, meer ruimte

Fietsvriendelijke wijken

Hoe zorgen we ervoor dat er ruimte is voor alle soorten 
fietsers? De Fietsersbond pleit voor schaalsprong in het 

fietsbeleid met als uitgangspunten:



Ruimte maken voor diversiteit:
3 routenetwerken

• Rustig → Kwetsbare fietsers

• Hoofdfietsnet 

• Nieuw netwerk voor zware en snelle fietsen 
(‘snelfietsnet’)

• De Korreweg zal onderdeel zijn van het 
Hoofdfietsnet

• Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar 
een route voor het snelfietsnet → Langs 
Oosterhamriktracé (of vervanger)?

• Mocht de Korreweg niet geschikt zijn voor 
kwetsbare fietsers (15000 fietsers, bus, auto’s!) 
→ zoeken naar alternatieven voor hen



De Fietsersbond is voor fietsstraten

✓Comfortabel: asfalt, minder randen, boomwortels, 
slingers (bushaltes!)

• Gaan mee in gladheidsbestrijding; Duidelijk 
voorrang op zijstraten

✓Druk van auto’s is laag (<2500 per etmaal)

✓Leukere routes dan langs verkeersaders

✓Dragen bij aan de ontvlechting van auto- en 
fietsroutes

• Prettiger, veiliger fietsen in schonere lucht

• Geven het hoofdnet fiets meer samenhang en 
bekendheid

• Een ideaal hoofdnet fiets bestaat uit fietspaden en 
fietsstraten



Groningen heeft tot nog toe weinig fietsstraten 
(dus weinig ervaring)
✓Bessemoerstraat, Beijumerweg naar Zuidwolde, Jachtlaan: wel 

• Herman Colleniusstraat, parallelweg Hoendiep: hebben enkele kenmerken van fietsstraten maar 
zijn het niet

➢Niet (bijvoorbeeld) Hoornse Diep, Kerklaan



Mening Korreweg Fietsstraat
• Fietsstraat is van de 4 voorliggende varianten de beste

• Voorstel voldoet aan veel voorwaarden aan goede 
fietsstraat

• Profiel past op gehele Korreweg (1,6 km)

• Verkeersveiligheid zal er licht op vooruit gaan, comfort 
veel

• Voordeel: duidelijk profiel voor alle verkeersstromen, 
veel ruimte voor zowel snelle als langzame fietser

• Nadeel: bus, halterende bezorgdiensten, 
snelheidsregulering auto’s (en bus), positie kwetsbare 
fietsers

• Maximum aantal auto’s en bussen: zie CROW 
Fietsberaad

• Fietsstraat is goed voor de leefomgeving zonder 
parkeren te schaden



De Korreweg als Fietsstraat?
De Fietsersbond is vóór
Aandachtspunten:

• Ontwerp toetsen aan Fietsberaadnotitie CROW v 1.2 
maart 2019

• Studie: auto’s via Oosterhamriktracé→ wat als dit niet 
doorgaat?  

• Studie: Gerritkrolbrug gebiedsontsluitingsweg →
erftoegangsweg ☺

• Veel fietsers zijn niet blij met een bus vlak achter zich (zie 
Gelkingestraat, Oosterstraat)  (Ouders met kleine 
kinderen?)

• Halteren door pakketbezorgers ook een probleem aan de 
oostzijde

• Oplossing met rode rotonde met Kapteijnlaan OK voor 
Fietsersbond (maar klagen anderen niet over deze 
rotonde?); (fietsstraat?)

• Groene berm: meer fietsers over de stoep →
doorsteekjes maken

• Situatie bij Boterdiep vraagt ook om aanpak

• Fietsparkeren op stoep → wijkstallingen?



Ter overweging en discussie

? Eenvoudige uitvoering Korreweg als Fietsstraat en 
daarnaast fietsgeschikter maken parallelle routes 
(zonder bus)?

• of:

? Is er ook een nieuw type fietsstraat mogelijk?: 

o Gebiedsontsluitingsweg met 30 km/h als 
hoofdfietsroute met bus en auto’s

o Daarnaast fietspad voor kwetsbare fietsers

o Hiermee kun je een proef uitvoeren op de 
Korreweg zolang niet duidelijk is wat met 
Oosterhamriktracé gaat gebeuren



Bedankt
voor uw

aandacht!
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Dick de Waard
Verkeerspsychologie [neuropsychologie]

› d.de.waard@rug.nl

Verkeerspsychologie en Fietsstraten

Korreweg



Onderwerpen

› Gedrag beïnvloeden, hoe doe je dat (niet)?

› Beetje theorie …

› … en praktijk

› Gedeelde ruimte, verwachtingen gebruikers/ mogelijk relevant 
voor fietsstraten
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Wat willen we?

In ieder geval:

› Geen ongelukken

› Veilige omgeving voor kwetsbare deelnemer (fietser)

› Geen conflicten, gewenst gedrag

› Doorstroming
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Attitude theorieën: vertoond/gewenst gedrag

› Theory of Planned Behaviour (TPB)*

› Attitude = wat ik zeg dat ik vind van iets

› Subjectieve norm = wat ik denk dat anderen van iets vinden

› Perceived control = hoeveel controle ik heb over mijn gedrag

› Intention = wat ik zeg dat ik ga doen

› Behaviour = wat ik daadwerkelijk doe

*Azjen / Fishbein
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From Ajzen 1991 – Theory of Planned Behaviour
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From Ajzen 1991 – Theory of Planned Behaviour

Te hard rijden

Veilig of prettig

Al mijn vrienden doen het ook

Lege weg, geen politie

We hebben de intentie om hard te rijden

En dat doen we dus
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Attitude theorieën

› TPB Intenties verklaren veel, wel 90% vd variantie in sommige studies 

› MAAR

› Van intentie naar gedrag (of attitude naar gedrag) is een grote stap

› TPB verklaart maar 10-20% van de variantie in daadwerkelijk
geobserveerd gedrag



› Attitude theorieën

• Rothengatter, de Bruin, & Rooijers (1989)

• Serie snelheidshandhavings experimenten in 
NL

• Toezicht, alleeen campagne, of beiden

• Alle drie werkten: snelheid ging omlaag

Maar: attituden and opvattingen over snelheid
overtreden veranderden niet



“De resultaten tot nu toe geven aan dat 
bestuurders makkelijker hun gedrag dan 
hun attitudes aanpassen. Gelukkig worden 
ongevallen niet door gevaarlijke attitudes, 
maar door gevaarlijk gedrag veroorzaakt”

Rothengatter et 

al. (1989)
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Mensen zijn niet rationeel, en geen rekenmachines (nuts-
theorieën)



Gewoontegedrag, starheid
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Gewoontegedrag…
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› Safety Margin Model

• Drempel model

• Gemotiveerd om je “comfortabel” te voelen

• Diverse veiligheidsmarges/zones, zoals

• Persoonlijke ruimte

• Summala: Tijd gebaseerd: TTC & TLC

• Comfortabel/oncomfortabel [drempel]



Gibson & Crooks 1938



Gibson & Crooks 1938



Gedrag

› Veiligheidsmarges (afstand, snelheid)

› Gewoonte

(fietsers)
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Deze Veiligheidsmarges

› Woonerven (voorganger van) Shared space

mm-dd-yy | 85



Shared Space
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Shared Space. Chaos?

› Eerder minder geleiding

› Informeel, gedrag afstemmen

› Kwetsbaarheid duidelijk

› → Snelheid

› “Speed kills” !
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Scheiden (ontvlechten) of juist niet?

› Scheiden

• Bijv. fietspaden

› Of niet

• Shared Space

• Fietsstraten

› Functie vd weg

› Doorstroming

› Verkeersintensiteit
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Fietsstraat

“self explaining”



Drempels
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Gedragsbeïnvloeding, wat werkt?

› Lessen die getrokken kunnen worden en mogelijk relevant zijn voor 
fietsstraten

• Drempels

• Remmen snelheid (is ook de bedoeling)

• Shared space

• Informeel gedrag (geen houvast)

• Lage snelheid: veilig

› Niet fijn (dus: het werkt!)
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Veiligheid door groten getale (safety in numbers)
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› Fietsstraat Haren (Jachtlaan) (NB ook gemeente Groningen!)

• Drempels bij kruising, met snelheid auto’s goed

• Voorrang (net als in plan Korreweg)

› Infra is sterk instrument
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› Zorgen

• Veel autoverkeer nu, alt. route Oosterhamrikkade

• Ook bussen (drempels minder leuk)

• Alleen lokaal verkeer over (als het goed is) (gemixte wijk??)

• Kruisingen, oa rotonde Kapteynlaan blijft bestaan: druk..

• Wat versta je onder te gast zijn….?
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› Conclusies [1]

• Verander gedrag, geen attitude

• Infa kan ongewenst gedrag onmogelijk maken

• En ja, niets kan daar tegenop qua effectiviteit

• Reken niet op (continue) rationaliteit

• Mensen zijn geen rekenmachines

• Maar wel gewoontedieren, en die gewoonten zijn
ontstaan omdat die voordeel bieden (of om 
nadelen te vermijden)



› Conclusies [2]

• Gewoontegedrag

• Dus probeer goede gewoonten zo spoedig mogelijk te
laten vormen

• Beste manier om gedrag te beïnvloeden is door de 
omgeving waarin mensen functioneren aan te passen, en
niet om te proberen om mensen te veranderen

• drempels, politie toezicht, electronische hulpmiddelen

• Safety in numbers



Dank voor uw aandacht

› Vragen?

d.de.waard@rug.nl
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