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Gezamenlijke missie 
 

De stichtingen BurgerPanelRotterdam en BeVeR (Beter en Veilig Rotterdam) toetsen kritisch en 
onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente 
Rotterdam. Zij willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat van de stad. 
 
Productiegroep Fietsplezier 
 

Frans Helleman, John Postmus e.a.. 
 
Stichting BurgerPanelRotterdam   Stichting BeVeR 
Postbus 3226     Grotekerkplein 5 
3003 AE  Rotterdam     3011 GC  Rotterdam 
[T]  06-11492855 en 06-43877939  [T]  010-4180346  
[E]  info@burgerpanelrotterdam.nl  [E]  info@BeVeR-rotterdam.nl 
[W] www.burgerpanelrotterdam.nl  [W] www.BeVeR-rotterdam.nl 
  

mailto:info@burgerpanelrotterdam.nl
mailto:info@BeVeR-rotterdam.nl
http://www.burgerpanelrotterdam.nl/
http://www.bever-rotterdam.nl/
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VOORWOORD 
 
Gemeente Rotterdam heeft aan Stichting BurgerPanelRotterdam en aan Stichting BeVeR 
Rotterdam gevraagd om te komen tot samenwerking. Hiervoor hebben beide Stichtingen een 
intentieverklaring getekend. Zowel BurgerPanelRotterdam als BeVeR heeft in de afgelopen jaren 
projecten gedaan die met fietsen te maken had. De keuze voor onze eerste pilot was dan ook niet 
zo moeilijk, dus werd het ‘Fietsplezier’. 
 
In vorige producties is veel geënquêteerd. In deze productie hebben we die fase overgeslagen. In 
het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Immers vergeleken met 
vier jaar geleden rijden er doordeweeks 21 procent meer fietsers. Op de Erasmusbrug geeft dit een 
stijging van 31 procent te zien. De Fietsersbond stelt dat het té druk is op de fietspaden om het te 
laten zoals het was. Daar komt nog eens bij dat zes procent van de Rotterdammers een oplaadbare 
fiets heeft, volgens het AD van 8 november 2013. 
 
Door de Gemeente Rotterdam zullen er wel enige punten aangescherpt moeten worden om echt 
fietsplezier te hebben: 
 
Want we hebben genoten van ‘Le Départ’ van de Tour de France uit Rotterdam, 
We hebben genoten van de Vuelta wielrenners, die bij Zestienhoven langs zoefden, 

 

Maar Rotterdam wwiill  mmeeeerr!!!!!!  
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1. INLEIDING 
 
Na het ondertekenen van de intentieverklaring om te komen tot samenwerking, hebben het 
BurgerPanelRotterdam en BeVeR gekozen voor een nieuw gezamenlijk project wat in feite een 
actualisering is van eerdere bij beide stichtingen gerealiseerde producties over het zelfde 
onderwerp, namelijk ‘De fiets’. Het betreft in feite een toetsing van het fietsbeleid van de 
Gemeente Rotterdam in de breedste zin. 

 
2. AANPAK 
 
2.1   Kader 
 
BurgerPanelRotterdam en BeVeR hebben zoals gezegd al eerder enige adviezen over het fietsen 
uitgebracht. In deze adviezen werd driftig geënquêteerd. In deze productie willen we deze fase 
overslaan. Wel hebben we onze eigen waarnemingen in het veld en waarnemingen van derden 
(Fietsersbond Rotterdam, onderzoek door de politiek, burgers, ondernemers, krantenknipsels e.a.) 
gebruikt om te zien in hoeverre het voorgenomen fietsbeleid van de gemeente gestalte krijgt, c.q. 
bijgeschaafd dient te worden. Het onderzoek is stadsbreed. 

 
2.2   Probleem- en/of vraagstelling 
 
De productiegroep Fietsplezier heeft voor de toetsing van het gemeentebeleid de volgende 
probleem- en/of vraagstellingen geformuleerd: 

 
 Zijn er op drukke locaties in Rotterdam op elk moment van de dag voldoende (veilige) 

fietsparkeerplekken beschikbaar? 
 Hoe kunnen de fietsroutes in Rotterdam logischer, korter, overzichtelijker en aantrekkelijker 

worden? Zijn er voldoende (lange afstand) fietsroutes? 
 Hoe kan bij grote drukte op knelpunten de doorstroming van het fietsverkeer verbeterd 

worden? 
 Hoe kan de veiligheid van de fietser in alle voorkomende situaties en tijdstippen verbeterd 

en gegarandeerd worden? 
 Hoe kan het probleem van de fietswrakken, weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen 

teruggedrongen worden? 
 Zijn er voldoende oplaadpunten voor e-bikes in Rotterdam? 
 Kan ondanks de voorgenomen bezuinigingen het imago en de populariteit van de fiets toch 

verhoogd worden? 
 
2.3   Werkwijze 
 
De werkwijze van het onderzoek was als volgt:  
 

Allereerst heeft de productiegroep het fietsbeleid van de Gemeente Rotterdam in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn hieraan gerelateerde probleem- en/of vraagstellingen opgesteld.  
 
Alleen door zelf in het veld een veelvoud aan waarnemingen te doen en deze te combineren met 
verzameld informatiemateriaal van derden, was de productiegroep in staat om de navolgende 
gefundeerde aanbevelingen te kunnen opstellen t.b.v. de Gemeente Rotterdam. 
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II      FFIIEETTSSPPAARRKKEEEERRVVOOOORRZZIIEENNIINNGGEENN  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Onder fietsparkeervoorzieningen wordt verstaan fietsbeugels, fietsnietjes, fietstrommels en 
fietsenstallingen. De focus ligt vooral op meer fietsenstallingen in de binnenstad. In totaal worden 
in de binnenstad 1000 nieuwe stallingplaatsen gerealiseerd. Voor de locaties Coolsingel / 
Beurstraverse, NS Station Blaak en het Schouwburgplein zijn ‘creatieve’ oplossingen benoemd 
welke op dit moment worden onderzocht en (financieel) nader uitgewerkt. Per locatie zijn 
verschillende oplossingsrichtingen benoemd (inpandig, ondergronds, maaiveld, of innovatief) in de 
directe nabijheid van de bron. 
 
T.a.v. fietsparkeervoorzieningen bij stations en haltes van het openbaar vervoer is het een 
doelstelling om in 2014 voldoende voorzieningen gerealiseerd te hebben om aan de behoefte te 
voldoen en om de groei van die behoefte te faciliteren. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Zijn er op drukke locaties in Rotterdam op elk moment van de dag voldoende (veilige) 
fietsparkeerplekken beschikbaar? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 
De vraag ‘waar parkeer ik mijn fiets’, zal altijd wel een aandachtspunt blijven. Neem nu de pas 
geopende ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal station; volgens de Fietsersbond (AD van 
25-10-2013) is deze nu al te klein. De praktijk zal dit nog moeten uitwijzen. Op andere drukke 
locaties, zoals bij metrostations en winkelcentra, is door meerdere observaties van onze leden 
geconstateerd dat het aantal fietsbeugels veel minder is dan het aantal geparkeerde fietsen. 
 
Met het gevolg dat fietsen tussen andere fietsen worden gepropt en deze soms beschadigd raken. 
Met een verkeerd geparkeerde fiets loopt men het risico dat hij wordt afgevoerd. Bij zo’n grote 
toename van fietsers, waar we alleen maar verheugd over kunnen zijn, is goed fietsparkeren dus 
noodzaak. 
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4. Voorbeelden van knelpunten 
 

Locatie: Winkelcentrum Stadhoudersplein 

Situatie: Te weinig fietsbeugels nabij de ingang van het winkelcentrum. 

Probleem: Geen parkeerplek voor de fiets te vinden, met het gevolg een rommeltje van 
losstaande fietsen. 

Mogelijke 
oplossing: 

Meer fietsbeugels plaatsen over de hele lengte tussen de Stadhoudersweg en de 
Bergselaan, desnoods om de hoek. 

 
 

KRANTENKNIPSELS ‘FIETSPARKEERVOORZIENINGEN’ (bijlagen) 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

12 AD 19-11 Fiets parkeren is ‘ramp’ 30 

13 AD 19-11 Rammen op fietsstalling 31 

 
5. Aanbevelingen 
 
Vooral op drukke locaties meer fietsparkeervoorzieningen, die daarna regelmatig qua bezetting 
gecontroleerd worden voor eventuele uitbreiding. 
  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.flickr.com/photos/janvanhelleman/10927508673/
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IIII      FFIIEETTSSRROOUUTTEESS  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
We hebben een stedelijk fietsroutenetwerk, en daarbinnen de hoofdroutes. Er zijn binnen de 
hoofdroutes nog ongeveer 13 kilometer die aangepakt kunnen worden. Naast het aanbieden van 
goede fietsvoorzieningen zijn gerichte acties nodig om mensen te verleiden om ook daadwerkelijk 
te gaan fietsen. Dit draagt enerzijds bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en anderzijds aan 
een gezondere leefstijl van de Rotterdammer. 
 
De gemeente wil twee lange afstand fietsroutes aanleggen: de Hofpleinroute naar Den Haag en de 
F16 naar Dordrecht. Een nieuwe ontwikkeling is dat de stadsregio ook de mogelijkheden van twee 
oost-westroutes verkent, richting Gouda en richting Spijkenisse. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Hoe kunnen de fietsroutes in Rotterdam logischer, korter, overzichtelijker en aantrekkelijker 
worden? Zijn er voldoende (lange afstand) fietsroutes? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 

1. In enkele gevallen sluiten delen van een hoofdroute niet op elkaar aan. Wat soms kan 
inhouden dat men moet omrijden. Ook zijn er verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij grote 
verkeerspleinen, waarbij de fietser op enkelvoudige fietspaden (in een richting) vaak moet 
omrijden. 

 
2. Door de opkomst van de e-bike is het voor de gebruikers ervan aantrekkelijker om langere 

afstanden te fietsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jo0h3mcstkJ_PM&tbnid=SQ56aJHkDoOtAM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.fietseninregiorotterdam.nl/&ei=2X8eU7G0M4rqswaWg4CoAw&psig=AFQjCNGI-iKaEha7iedo4hAcMVT9VDinoA&ust=1394594036391917
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4. Voorbeelden van knelpunten 
 

Locatie: Kruispunt Heemraadssingel / Vierambachtsstraat 

Situatie: Niet aansluitende fietspaden bij het kruispunt. 

Probleem: Hoe moet je nu verder met de fiets bij het oversteken van de Vierambachtsstraat 
richting Hooidrift? 

Mogelijke 
oplossing: 

Fietspaden bij het kruispunt beter laten aansluiten. 

 
 

Locatie: Fietspad Heemraadssingel richting Rochussenstraat 

Situatie: Over het Heemraadsplein ontbreekt het fietspad. 

Probleem: Te veel omrijden, fietsers rijden over de trambaan midden op het plein. 

Mogelijke 
oplossing: 

Aansluitend fietspad over het Heemraadsplein maken. 

 
  

Locatie: Fietspaden Coolsingel, Weena, Pompenburg en Schiekade 

Situatie: Rond het Hofplein ligt een tweerichtingsfietspad. Nog niet alle aansluitende 
wegen op het Hofplein hebben dat, zoals het begin van de Schiekade, of hebben 
dat alleen gedeeltelijk. 

Probleem: Als je bijvoorbeeld ¾ rond het Hofplein moet, moet je vaak meerdere minuten 
wachten bij de stoplichten. Met aansluitende tweerichtingsfietspaden hoef je 
nooit ¾ rond te gaan. 

Mogelijke 
oplossing: 

Tweerichtingsfietspaden aanleggen die aansluiten op het Hofplein vanaf de 
Coolsingel, Weena, Pompenburg en Schiekade, voor zover dit nog niet gebeurd is 
en de ruimte dit toelaat. 

 
5. Aanbevelingen 
 

1. Daar waar dit kan, realiseer vooral doorgaande fietsroutes. Tweerichtingsfietspaden waar 
mogelijk vaker toepassen, vooral als dit veel tijdwinst oplevert en een betere circulatie 
bevordert. 

 
2. Wij juichen de komst van meer lange afstand fietsroutes toe. Een punt van aandacht is om 

deze routes ook meer te vergroenen. 
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IIIIII      IINNZZIICCHHTT  DDOOOORRSSTTRROOMMIINNGG  FFIIEETTSSVVEERRKKEEEERR  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Tot op heden is er onvoldoende zicht op het daadwerkelijke gebruik van de fiets in de regio 
Rotterdam. De wens is om antwoord te kunnen geven op vragen als: 
 

 Hoeveel fietsers zijn er in de regio? 
 Wat zijn de belangrijkste fietsrelaties in de regio? 
 Klopt het vastgestelde regionale fietsnetwerk ofwel zijn er routes waar wel veel wordt 

gefietst, maar die niet tot netwerk behoren en zou daar dan niet de aandacht op gevestigd 
moeten worden? 

 Zijn op basis van de gegevens knelpunten te definiëren (op een periode van de dag/week)? 
 Kunnen aan de hand van de gegevens prioriteiten worden gesteld voor wat betreft het 

oppakken van de fietsinfrastructuur? 
 
De antwoorden moeten uiteindelijk resulteren in een ‘Provinciaal Hoofdroutenetwerk Fiets’. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Hoe kan bij grote drukte op knelpunten de doorstroming van het fietsverkeer verbeterd worden? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 

1. Wij constateren dat door de toename van het fietsverkeer de doorstroming in de 
binnenstad, vooral bij de drukte van de spits, stagneert. 

 
2. Nog bij veel stoplichten mogen de fietsers die naar rechts willen, niet gelijk afslaan als dit 

toch veilig is. 
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4. Voorbeelden van knelpunten 
 

KRANTENKNIPSELS ‘INZICHT DOORSTROMING FIETSVERKEER’ (bijlage) 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

01 AD 09-09 Groene golf voor fietsers 24 

08 AD 11-10 Fietsers kunnen fluiten naar altijd groen bij 
verkeerslicht 

 
27 

11 AD 08-11 Rotterdammer vaker op de fiets 29 

 
5. Aanbevelingen 
 

1. Voor de verbetering van inzicht in de fietsstromen adviseren wij om de metingen voor het 
verkrijgen van dit inzicht regelmatig te updaten, gezien de flinke stijging van het aantal 
fietsers. Zo betekent deze stijging bijvoorbeeld dat het wenselijk is om meer fietsrotondes 
toe te passen voor een betere en veiligere circulatie bij grote drukte. 

 
2. Voor een betere doorstroming bij drukte, raden wij aan daar waar het veilig genoeg is om 

rechtsafslaand fietsverkeer bij stoplichten vaker doorgang te verlenen d.m.v. een bordje. Op 
sommige plaatsen is dit reeds gerealiseerd, echter dit zou meer doorgevoerd kunnen 
worden.  

   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lugQtqHjB28h0M&tbnid=vo6rx_NuD5XosM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.wykop.pl/tag/budownictwo/&ei=DHceU4rQIsnoswb-hIHwCA&bvm=bv.62788935,d.bGQ&psig=AFQjCNH_eR1BV9-A1yrnqxvu5AQd_0Guvw&ust=1394591697498521
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IIVV      VVEEIILLIIGGHHEEIIDD  FFIIEETTSSVVEERRKKEEEERR  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Beleid dat specifiek gericht is op fietsveiligheid, is bij de gemeente niet waarneembaar; althans 
niet in directe zin. Wel zijn er incidentele acties op touw gezet zoals in 2008 t.a.v. de 
fietsverlichting en een fietsongevallenanalyse 1998 - 2007. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Hoe kan de veiligheid van de fietser in alle voorkomende situaties en tijdstippen verbeterd en 
gegarandeerd worden? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 

1. Doordat er steeds meer, maar ook meer soorten fietsers met verschillende snelheden 
rijden, ontstaan, vooral in de binnenstad, soms gevaarlijke situaties op vaak te smalle 
fietspaden. 

 
2. Bij oversteekplaatsen voor voetgangers zijn meerdere malen ongevallen gebeurd op 

plaatsen waar de zebra ontbreekt op het fietspad.  
 

3. Overhangende takken kunnen gevaarlijk zijn, vooral bij lange mensen. Daarbij kan je soms 
door het groen de verkeersborden niet, of te laat zien. 

 
4. Gevaarlijke situaties ontstaan vaak op fietspaden bij het passeren van fietsers door e-bikes 

en snorscooters met een (te) hoge snelheid. Zo hoor je een e-bike niet aankomen; dit is 
zorgwekkend daar hun aantal gestaag toeneemt. Het aantal ongelukken daardoor is sinds 
2005 fors toegenomen en dan met name onder de ouderen (zie krantenknipsel nr. 16). 

 
5. Ongemak bij wegwerkzaamheden. Zowel het Burgerpanel als BeVeR hebben al eerder hier 

onderzoek naar gedaan. Het is blijkbaar nog steeds moeilijk voor de gemeente om 
aannemers bindende instructies te geven om fietsers het voldoende makkelijk te maken bij 
het passeren van belemmeringen. Fietsers kunnen vaak bij een knelpunt maar moeilijk 
doorrijden zonder eerst af te moeten stappen. Daarbij worden knelpunten meestal niet erg 
snel weggewerkt. 

 
6. Er wordt nog lang niet overal op de scholen lessen gegeven voor een veilig fietsgebruik in 

het verkeer. 
 

7. In parken en natuurgebieden komt het voor dat fietspaden ‘s-nachts onvoldoende of 
helemaal niet verlicht zijn, wat een onveilige situatie creëert. 
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8. Geconstateerd is dat sportfietsers te laat de ‘gewone’ fietser waarschuwen om te passeren 
bij hun doorgaans veel hogere snelheid. Vaak hebben ze geen bel! Dit kan tot ongelukken 
leiden bij vooral oudere fietsers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Voorbeelden van knelpunten 
 

Locatie: Zaagmolenstaat 

Situatie: Een smalle straat met twee trambanen en geparkeerde auto’s langs niet al te 
brede trottoirs. 

Probleem: Je hebt hier maar enkele centimeters ruimte om te kunnen fietsen. 

Mogelijke 
oplossing: 

Het zou goed zijn als de R.E.T. voor zulke straten een systeem bedenkt, waardoor 
slechts één trambaan aangelegd hoeft te worden voor beide richtingen. 

 
 

Locatie: Nieuwe Binnenweg 

Situatie: Een enigszins smalle winkelstraat met twee trambanen en aan beide zijden 
geparkeerde auto’s. 

Probleem: Je moet er vaak afstappen vanwege dubbel geparkeerde of uitvoegende auto’s. 

Mogelijke 
oplossing: 

Aan een zijde van de straat een tweerichtingsfietspad aanleggen in plaats van de 
parkeerstrook. 

 
 

Locatie: Fietspad langs de Rijn- en Maashaven vanaf het Wilhelminaplein 
(Posthumalaan) 

Situatie: Het eerste stuk bij de Kop van Zuid is voldoende breed, maar verder richting de 
Maashaven wordt het fietspad steeds smaller. 

Probleem: Daar waar het smaller wordt is er onvoldoende passeerruimte. 

Mogelijke 
oplossing: 

Het fietspad over de gehele lengte voldoende breed maken en de verlichting 
aanpassen. 
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Locatie: Argonautenweg t.h.v. de Albert Hein 

Situatie: Ontbrekend zebrapad op het fietspad. 

Probleem: Er worden weleens ouderen omver gereden. 

Mogelijke 
oplossing: 

Aansluitend zebrapad maken waar het wandelpad het fietspad kruist. 

 
 

KRANTENKNIPSELS ‘VEILIGHEID FIETSVERKEER’ (bijlagen) 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

03 AD 01-11 Scooterrijder knalt tegen fietser 25 

04 AD 01-11 Zwaargewond na botsing op zebra 25 

05 AD 15-11 Geen bekeuring, wel fiets maken 25 

06 Havenloods 
(dichtbij) 

23-10 Uitvoering verkeersmaatregel ‘Bromfiets op rijbaan’ 
Grindweg en Bergweg-Zuid 

 
26 

07 AD 26-10 Blinden klagen over zebra’s 26 

10 AD 31-10 Fietsen gevaarlijker 28 

14 AD 20-11 Bocht naar links riskant voor oudere fietsers 31 

15 trouw.nl 10-12 Grote steden willen snorscooters in de tang nemen 32 

16 AD 20-02-‘14 Pleidooi voor fietshelm 34 

 
5. Aanbevelingen 
 

1. Daar waar dit mogelijk is moet de gemeente, met name in de binnenstad, met bredere 
fietsstroken of -paden meer ruimte geven aan de fietsers. Maar als dit ten koste moet gaan 
van parkeerplekken, straatbomen en trottoirruimte en in enkele gevallen zelfs de verlegging 
van de trambaan, dient de gemeente naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. 

 
2. Bij oversteekplaatsen voor voetgangers de zebra’s ook doortrekken op de fietspaden waar 

dit ontbreekt. 
 

3. Daar waar bomen en struiken direct langs fietspaden groeien, deze bij hinder korter of 
vaker snoeien. 

 
4. Daar waar het kan zouden de scooters die een blauw kenteken hebben en dus op het 

fietspad mogen, van het fietspad geweerd moeten worden. Waar dat niet kan, deze alleen 
met een snelheidsbeperking op het fietspad. Dit zou dan synchroon lopen met de andere 
drie grote steden, waar men de snorscooter overal van het fietspad af wil en men zelfs deze 
categorie van langzaam verkeer wil afschaffen. Dit brengt wel met zich mee dat we binnen 
de bebouwde kom afmoeten van de gecombineerde fiets/brommerpaden en er voor 
snorscooterrijders een helmplicht en een snelheidsaanpassing vereist wordt. 

 
Deze aanbeveling is eigenlijk iets voor het landelijk beleid. De gemeente zou hier dan ook bij 
de overheid blijvend moeten aandringen voor de aanpassing daarvan (t.a.v. het landelijk 
beleid zie de bijlage op blz. 35 en de links op blz. 40). 
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Wij ondersteunen dan ook de petitie van GroenLinks in Amsterdam tegen scooters op het 
fietspad (zie de bijlage op blz. 22). 

 
5. Het is wenselijk dat er voor de aannemerij richtlijnen opgesteld worden om bij 

wegwerkzaamheden het fietsverkeer onbelemmerd doorgang te geven. Ook de controle op 
het tempo waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, vraagt om blijvende aandacht. 

 
6. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het onderricht in het veilig gebruiken van de fiets in het 

verkeer op alle basisscholen verplicht moet worden gesteld. 
 

7. Om onveilige situaties in parken en natuurgebieden te verkomen, is het aanbrengen van 
verlichting langs, of lichtgevende lijnen (z.g. ‘glowing lines’, zie de bijlage op blz. 36 t/m 38) 
op de fietspaden, onontbeerlijk. 

 
8. Ook bij sportfietsers een bel verplichten en een betere voorlichting geven t.a.v. van de 

gevaren. Daar waar de situatie dit verlangt (bijvoorbeeld onoverzichtelijke kruispunten), 
een snelheidsmatiging adviseren aan de sportfietsers. 
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VV      FFIIEETTSSWWRRAAKKKKEENN,,  WWEEEESSFFIIEETTSSEENN  EENN  FFIIEETTSSPPUUNNTT  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Middels stickeren van fietswrakken door Stadstoezicht en het enkele weken later weghalen van de 
wrakken door de Roteb wordt de verstoring van het straatbeeld en de overlast door dit soort 
fietsen aangepakt. 
 
Weesfietsen zijn fietsen die weken tot maanden in de buitenruimte (minstens 4 weken onbeheerd 
achtergelaten) staan en zichtbaar niet gebruikt worden. Ook deze fietsen worden op grond van het 
in 2010 door de deelgemeente genomen aanwijzingsbesluit verwijderd. 
 
Dit beleid zal vooral geïntensiveerd worden rondom het Centraal Station zodra daar de nieuwe 
fietsenstallingen aan beide zijden van het station in gebruik worden genomen. 
 
De regels en wetten over het stallen van fietsen kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Het stallen van uw fiets is aan bepaalde regels gebonden, zoals Artikel 5:12 
‘Overlastgevend stallen en hinderlijk parkeren van (brom)fietsen, fietswrakken.’. 
 
Verwijderde fietsen gaan altijd naar de bewaarlocatie van ‘Fietspunt’. Hierdoor is het makkelijker 
om weggehaalde fietsen terug te vinden. Via de website www.rotterdam.nl/fietspunt kan de fiets 
worden teruggevonden. Iedere verwijderde fiets wordt gefotografeerd op datum van 
binnenkomst. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Hoe kan het probleem van de fietswrakken, weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen 
teruggedrongen worden? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 
Rotterdam wil de stad schoon houden en ervoor zorgen dat alle voorzieningen goed bereikbaar 
zijn. Dit betekent, dat op jaarbasis zo’n 10.000 fietswrakken, weesfietsen, verkeerd en hinderlijk 
geparkeerde fietsen uit de stad worden verwijderd en op de Fietspunt-locaties worden achter 
gelaten. Dit gebeurt eerst na een waarschuwing die aan de fiets bevestigd wordt. Echter als een 
fiets zò hinderlijk geparkeerd staat dat deze de doorgang van b.v. voetgangers blokkeert, dan kan 
het zijn dat de fiets al gelijk zonder waarschuwing verwijderd wordt (zie de bijlage op blz. 39). 
 
Volgens de gemeente zal het beleid t.a.v. de fietswrakken en weesfietsen in de nabijheid van het 
Centraal Station verscherpt worden. Maar hoe is dat elders in de stad? Het is namelijk zo, dat bij 
onze schouwingen bij de metrostations we regelmatig fietswrakken en weesfietsen aantreffen die 
daar al heel lang staan. 
 
 

http://www.rotterdam.nl/fietspunt
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4. Voorbeelden van knelpunten 
 

KRANTENKNIPSELS ‘FIETSWRAKKEN, WEESFIETSEN EN FIETSPUNT’ (bijlage) 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

09 AD 21-11 Stadsbeheer ruimt honderden fietsen bij CS 27 

 
5. Aanbevelingen 
 
Fietswrakken, weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen zijn vaak het gevolg van het niet 
kunnen parkeren in fietsbeugels of aan nietjes op drukke locaties. Daarom adviseren wij dat deze 
voorzieningen voortdurend op aantal worden bijgehouden (zie: ‘I FIETSPARKEERVOORZIENINGEN’). 
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VVII      OOPPLLAAAADDPPUUNNTTEENN  VVOOOORR  EE--BBIIKKEESS  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Rotterdam stimuleert het e-fietsen met oplaadpunten op groene stroom. De nieuwe generatie 
oplaadpunten leveren Ecostroom van Eneco en gebruikers kunnen hun auto, e-bike of e-scooter 
opladen met de OV-chip, die is ontwikkeld samen met de R.E.T.. De gemeente vindt het belangrijk 
om het aantal oplaadpunten in bewaakte fietsenstallingen snel uit te breiden om zo een 
grootschalig gebruik van e-bikes en e-scooters te stimuleren. Naast het oplaadpunt bij de Meent is 
in 2009 een tweede in gebruik genomen bij de bewaakte fietsenstalling bij het metrostation 
Capelsebrug. In september van dat jaar volgden nog twee openbare oplaadpunten. 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Zijn er voldoende oplaadpunten voor e-bikes in Rotterdam? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 
Vooral de laatste 1½ à 2 jaar constateren wij een gestage groei van het aantal e-bikes op de weg. 
 
4. Voorbeelden van knelpunten 
 
Geen. 
 
5. Aanbevelingen 
 
Het aantal oplaadpunten in gelijke tred laten meegroeien met het aantal e-bikes op de weg. 
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VVIIII      IIMMAAGGOO  EENN  PPOOPPUULLAARRIITTEEIITT  FFIIEETTSS  

 
1. Fietsbeleid Gemeente Rotterdam 
 
Uit onderzoek is gebleken dat zeker zo’n 76% van de Rotterdammers in het bezit is van een fiets en 
rijden er 21% meer fietsers dan 4 jaar geleden. De gemeente Rotterdam moedigt het fietsgebruik 
verder aan en wil zich zodoende profileren als een echte fietsstad. Tegenstrijdig is wel dat dit jaar 
toch zo’n € 500.000,- op het onderhoud van de fietspaden wordt bezuinigd (AD van 2-11-2013). 
 
2. Probleem- en/of vraagstelling 
 
Kan ondanks de voorgenomen bezuinigingen het imago en de populariteit van de fiets toch 
verhoogd worden? 
 
3. Resultaten onderzoek 
 
Ondanks de groeiende populariteit van de fiets zijn er nog steeds veel Rotterdammers die niet 
kunnen fietsen; dit betreft vooral de oudere allochtonen van de 1ste generatie. Wel zijn er sinds 
2008 in opdracht van de gemeente 32 vrijwillige ‘fietsdocenten’ aangesteld om allochtone 
vrouwen te leren fietsen. 
 
4. Voorbeelden van knelpunten 
 

KRANTENKNIPSELS ‘IMAGO EN POPULARITEIT FIETS’ (bijlage) 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

02 AD 11-10 GroenLinks wil meer fietsers voor korte rit 25 

 
5. Aanbevelingen 
 
Proactief stichtingen en verenigingen van allochtonen benaderen, om alle voordelen van de fiets 
te promoten. Verder spreekt het vanzelf dat een goed fietsbeleid bijdraagt aan een goed 
fietsimago. Want een proactief fietsbeleid voeren is ook: 
 

 Alert zijn op de signalen die aangereikt worden door de gemeenschap; 
 Open staan voor inventieve en op maat gesneden oplossingen; 
 Rekenschap houden met het feit dat geen situatie het zelfde is en elk knelpunt op zichzelf 

staat.  
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Stichting BeVeR 
Grote Kerkplein 5 
3011 GC Rotterdam 

Stichting BurgerPanelRotterdam 
Postbus 3226 
3003 AE Rotterdam 

INTENTIEVERKLARING 

Hierbij verklaren de Stichting BeVeR en de Stichting BurgerPanel te Rotterdam 
voornemens te zijn een samenwerking aan te gaan. 

Het hoofddoel van beide organisaties is nagenoeg hetzelfde: een positieve bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de dienstverlening en 'Schoon, Heel en Veilig' van de 
gemeente Rotterdam door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het 
college van B & W en de (staf)diensten van de gemeente Rotterdam. Door de krachten 
te bundelen kan de kwaliteit van de adviezen worden versterkt. 

De samenwerking wordt gestart met een proeftraject. BeVeR en het 
BurgerPanelRotterdam hebben beide de aandachtsgebieden Wonen, Ruimtelijke 
ordening en Verkeer. Voorgesteld wordt een aantal leden van BeVeR en BPR 
gezamenlijk een onderwerp te laten kiezen (juni 2013) en uit te werken. In december 
2013 wordt geëvalueerd hoe deze samenwerking is verlopen en of dat tot een 
beter/concreter advies heeft geleid of zal leiden. Na afronding van deze evaluatie 
wordt gekeken of er voldoende mogelijkheden zijn om de samenwerking al dan niet te 
continueren. 

Opgemaakt en ondertekend op 18 juni 2013 te Rotterdam, 

 

namens Stg BurgerPanel te Rotterdam 

 

            
 

    Guus Smit,  

 

 
 
 

    Frans Helleman,                         Ans Olie, 

        secretaris/penningmeester       adviseur bestuur 
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GroenLinks start petitie tegen scooters op het fietspad 
 

Vrijdag 8 november 2013, 14:48 uur - Rutger Groot Wassink over scooters op het fietspad. 
 
Scooters zijn gevaarlijk en ongezond. Daarom wil GroenLinks in Amsterdam dat scooters van het 
fietspad verdwijnen en op de rijbaan gaan rijden. Daarmee wordt in een klap de verkeersveiligheid 
verbeterd en worden fietsers niet meer blootgesteld aan de uitlaatgassen. De komende weken 
verzamelt GroenLinks zoveel mogelijk handtekeningen om de Amsterdamse politiek te laten zien 
dat de Amsterdammer ook genoeg heeft van scooters op het fietspad. Dat doet GroenLinks door 
huis aan huis handtekeningen op te halen en via de website www.fietspadscootervrij.nl. 
 
Lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Elke Amsterdammer kent het: Je fietst naar je werk, of met je 
kinderen naar school en je wordt afgesneden door scooters, met of zonder helm. Bij een stoplicht 
sta je te kuchen achter de uitlaatgassen. Als we in Amsterdam echt kiezen voor de fiets en als we 
de Amsterdamse fietsers de ruimte willen geven, moeten we die ondingen van het fietspad halen! 
 
Scooters maken één procent uit van de verkeersdeelnemers, maar zijn verantwoordelijk voor 16 
procent van de ongelukken. Ze stoten enorme hoeveelheden fijnstof uit, die direct in de longen 
van Amsterdammers terechtkomen. Naast het verbannen naar de rijbaan van scooters, wil 
GroenLinks nog meer doen om de vervuilende scooters en snorfietsen tegen te gaan. Zo 
initieerden we al Groene lopers voor de fiets en willen we elektrische scooters om Amsterdam 
groener, schoner en veiliger te maken!”. 
 
 
 

 

  

http://www.fietspadscootervrij.nl/
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KRANTENKNIPSELS 

Nr. Krant 
Datum 

(in 2013) 
Titel van het artikel Pagina 

01 AD 09-09 Groene golf voor fietsers 24 

02 AD 11-10 GroenLinks wil meer fietsers voor korte rit 25 

03 AD 01-11 Scooterrijder knalt tegen fietser 25 

04 AD 01-11 Zwaargewond na botsing op zebra 25 

05 AD 15-11 Geen bekeuring, wel fiets maken 25 

06 Havenloods 
(dichtbij) 

23-10 Uitvoering verkeersmaatregel ‘Bromfiets op rijbaan’ 
Grindweg en Bergweg-Zuid 

 
26 

07 AD 26-10 Blinden klagen over zebra’s 26 

08 AD 11-10 Fietsers kunnen fluiten naar altijd groen bij verkeerslicht 27 

09 AD 21-11 Stadsbeheer ruimt honderden fietsen bij CS 27 

10 AD 31-10 Fietsen gevaarlijker 28 

11 AD 08-11 Rotterdammer vaker op de fiets 29 

12 AD 19-11 Fiets parkeren is ‘ramp’ 30 

13 AD 19-11 Rammen op fietsstalling 31 

14 AD 20-11 Bocht naar links riskant voor oudere fietsers 31 

15 trouw.nl 10-12 Grote steden willen snorscooters in de tang nemen 32 

16 AD 20-02-‘14 Pleidooi voor fietshelm 34 
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Grote steden willen snorscooters 
in de tang nemen 

Daphne van Breemen −10/12/13, 09:00 

 

 

 
 

© anp. Fietsen en scooters staan her en der op de stoep geparkeerd in de 
Korte Leidsedwarsstraat te Amsterdam. 

 

 

Door het dragen van een helm te verplichten en snorscooters op het fietspad te verbieden denken 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de verkeersproblemen met deze scooters stevig aan te 
kunnen pakken. De vier grote steden hebben een brief met hun wensen gestuurd aan de twee 
betrokken ministers, Schultz (verkeer) en Opstelten (veiligheid en justitie). 
 

Nu mogen snorscooters alleen nog op fietspaden rijden, maar daar brengen ze vanwege hun breedte 

veelvuldig fietsers in gevaar. 

Als de snorscooters verbannen worden naar de rijweg scheelt dat in Amsterdam jaarlijks 260 slachtoffers 

die in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp belanden. Dat betekent een daling van het aantal 

gewonden met 30 procent, aldus onderzoekers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid die de effecten van de maatregel hebben berekend. 

Over heel 2012 waren 689 mensen het slachtoffer van snorscooterongevallen. Nog een cijfer: in Amsterdam 

was dit jaar bijna de helft van de verkeersdoden een snorfietser. 

De vier grote steden vragen in hun brief aan de twee bewindspersonen ook of ze snelheidsovertreders op 

snorscooters harder mogen aanpakken. Ze schrijven dat 77 procent van de snorscooterrijders harder rijdt 

dan de toegestane 25 kilometer per uur. 

Ook willen de stadsbesturen dat hun agenten de mogelijkheid krijgen om het kentekenbewijs in te nemen op 

basis van snelheidsmetingen met radar- of laserapparatuur. Nu is intrekking alleen mogelijk na een 

rollerbankmeting. >> 
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 Eric van Keller (57), makelaar, rijdt op een Piaggio. 

 "Eén procent van de weggebruikers in Nederland bestaat uit 

snorscooters en bij zestien procent van alle landelijke 

verkeersongevallen is een snorscooter betrokken. Dat heb ik 

gehoord, maar ik heb niets met getallen. Ik rijd gewoon 

voorzichtig. Ik hoop dan ook niet dat snorfietsers straks 

verplicht een helm op moeten. Die snorscooter heb ik niet voor 

niets. Het voordeel daarvan is dat een helm niet verplicht is. 

Het zijn niet alleen scooterrijders die uit moeten kijken. Voor 

fietsers geldt dat ook. Je bent met z'n allen in de stad, dus we 

moeten daar samen mee omgaan." 

© Trouw. Eric van Keller 

Gina Kater (17) gymnasiast, rijdt op een Capri. 

"Mensen ergeren zich aan scooterrijders op het fietspad. Ze vinden dat de meesten zich niet kunnen 

gedragen, omdat ze zo veel toeteren. Mij valt het op dat veel mensen te hard rijden en door rood gaan. 

Maar je kunt wel van alles over snorscooters zeggen, maar grote bakfietsen op de weg zijn ook irritant. Het 

voordeel van het fietspad is juist dat je minder hard gaat. Op de grote weg wordt sneller gereden. Iedereen 

moet zich aanpassen, dat zou al veel ongelukken schelen. Een vriendin van mij is helaas zelf verongelukt 

op het fietspad toen ze op haar snorscooter reed." 

Ruben Böhm (17), havist, rijdt op een Derby Boulevard. 

"Fietsers die niet aan de kant gaan, daar erger ik me het meest aan. Ze blijven dan met zijn tweeën of 

drieën naast elkaar fietsen, waardoor ik er niet langs kan. Daar zouden ze eens mee op moeten houden. De 

gemeente kan een helm wel verplichten of snelheidsmaatregelen nemen, maar ik vraag me af of er dan 

minder ongelukken gebeuren. Ik denk niet dat ik mijn rijgedrag ineens ga aanpassen nu ik weet dat bijna de 

helft van de verkeersdoden in Amsterdam een snorfietser is. 

Hoe ik zelf rijd? Nou, een beetje tussen oplettend en roekeloos 

in." 

Noumy van Willigen (19), student, rijdt op een Vespa S. 

"Veel fietsers weten niet dat snorscooters op het fietspad 

mogen rijden. Maar dit geldt ook voor automobilisten. Die 

verwachten geen scooters als ze bijvoorbeeld uit een uitrit 

komen rijden. Iedereen in het verkeer moet voorspellen wat de 

ander doet. Ik reed zelf een keer over een kruispunt toen er 

een auto van rechts kwam. Bij de automobilist stonden 

haaientanden, maar omdat hij mij als scooterrijder niet op het 

fietspad verwachtte - en dus dacht dat er niets aan kwam - 

reed hij door. Ik moest toen noodgedwongen met hem mee 

naar rechts. Hij merkte het niet eens."  

 

  15. 
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Reactie Landelijke Fietsersbond op de zaak Ruud Schurmann t.a.v. het knipbeleid 
 
Van:    Jaap Kamminga [mailto:j.kamminga@Fietsersbond.nl] 
Verzonden:   Tuesday, November 05, 2013 12:12 PM 
Aan:    'rfschurmann@xs4all.nl' 
Onderwerp:   RE: knipbeleid 
 
Beste Ruud Schurmann, 
 
De zaak in Utrecht wordt door jou redelijk kernachtig samengevat. Wat je er echter niet bij vermeldt is dat 
het in Utrecht ook deels veroorzaakt werd door een fout in de APV, deze fout is hersteld, waardoor men nu 
meer kan. Voor alle zekerheid hierbij een korte samenvatting van de zaak: 
 
Uitspraak ECLI:NL:RBUTR:2011:BR3500 
LJN BR3500, Rechtbank Utrecht, SBR 10/1722 
Datum uitspraak: 15-07-2011 
Datum publicatie: 29-07-2011 
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig 
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig 
Zaaknummers: SBR 10/1722 
Inhoudsindicatie: 
Parkeerverbod fiets, bestuursdwang, beroep gegrond. Verweerder heeft eigen beleid verkeerd toegepast 
en de fiets voortijdig verwijderd. 
 
Procesverloop 
Overwegingen 
Conclusie 
 
Landelijk gezien is helaas wegknippen nog steeds vrij veel beleid. De manier waarop is echter zeker niet 
altijd correct. Als jullie hiertegen in actie willen komen raad ik jullie aan om ook contact op te nemen met 
de Fietsersbond afdeling in Rotterdam (Rotterdam@fietsersbond.nl). Verder heb ik hier inderdaad wel een 
archiefje van wegknipzaken, maar is dit archiefje tegelijkertijd niet heel groot, de meeste zaken worden 
toch afgedaan in de bezwaarfase i.p.v. voor de rechtbank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap Kamminga 
Fiets en Recht 
(werkdagen: di, do, vr) 
Fietsersbond 
Kanaalweg 50 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
T 030 – 2918166 
[E] j.kamminga@fietsersbond.nl 
[W] http://fietsersbond.nl 
[T] http://twitter.com/fietsersbond 
 
De Fietsersbond is de belangenbehartiger voor fietsers in Nederland, met 35.000 leden en meer dan 1000 
vrijwilligers. Met meer leden kunnen we meer voor fietsers bereiken. Nog geen lid? Ga naar 
http://www.fietsersbond.nl/lid 

http://www.fietsersbond.nl/lid
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DOOR BURGERPANELROTTERDAM EN BEVER 
REEDS EERDER UITGEBRACHTE ADVIEZEN T.A.V. DE FIETS 

Nr. 
Uitge- 

bracht in 
Door Onderwerp In opdracht van 

     

03 2004 BeVer Bewaakte fietsenstallingen en 
reparatie 

Directie Gemeentewerken 

     

13 2006 BeVer Defecte, lang geparkeerde fietsen Directie Stadstoezicht 

     

- 2007 BPanel Fietsenstallingen Directie Economie, Verkeer en 
Vervoer 

     

19 2008 BeVer Fietsenstallingmogelijkheden 
Delfshaven 

Deelgemeente Delfshaven 

     

20 2008 BeVer Fietsenstallingmogelijkheden 
Feijenoord 

Deelgemeente Feijenoord 

     

21 2008 BeVer Fietsenstallingmogelijkheden 
Noord 

Deelgemeente Noord 

     

22 2008 
BeVer 

Fietsenstallingmogelijkheden 
Alexander 

Deelgemeente Alexander 

     

33 2011 BeVer Fietsverkeer Wethouder Baljeu, Directie 
Ds+V, e.a. 

 
 

 
 
Belangrijke links 
 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-
mijn-bromfiets-brommer-scooter-of-snorfiets-op-het-fietspad-rijden.html 

 
 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2007/11/23/maximumsnelheid-van-bromfiets-op-de-

rijbaan-wordt-45-km-uur.html 
 

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Scooter_(vervoermiddel) 
 
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-bromfiets-brommer-scooter-of-snorfiets-op-het-fietspad-rijden.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-bromfiets-brommer-scooter-of-snorfiets-op-het-fietspad-rijden.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2007/11/23/maximumsnelheid-van-bromfiets-op-de-rijbaan-wordt-45-km-uur.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2007/11/23/maximumsnelheid-van-bromfiets-op-de-rijbaan-wordt-45-km-uur.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scooter_(vervoermiddel)
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