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1. MANAGEMENTSAMENVATTING 

1.1 Inleiding 

De U10 behoort tot de wereldwijde top als het gaat om fietsgebruik. De fiets is een onmisbaar onderdeel van 
het mobiliteitssysteem in de regio. Door de groeiende druk op de openbare ruimte en de grotere aandacht voor 
duurzaamheid gaat deze rol in de toekomst alleen maar belangrijker worden. De populariteit van de fiets is iets 
om trots op te zijn, maar biedt ook uitdagingen. Om de groei van de regionale mobiliteit in goede banen te leiden 
is het van belang om een oplossing te bieden voor de ruimtelijke problematiek die ook bij de fiets ontstaat. Zo is 
er een grote belasting op Utrecht Centraal als overstappunt tussen openbaar vervoer en de fiets. Hier loopt de 
fiets tegen de grenzen van het ruimtegebruik aan. 
Om de regionale mobiliteitsvraagstukken een oplossing te bieden hebben de gemeenten van de U10 een 
gezamenlijke fietsvisie opgesteld waarin een eerste antwoord geformuleerd wordt op de uitdagingen van nu en 
de kansen van morgen. Deze visie formuleert de rol van de fiets in de regio en de doelen die de U10 zichzelf stelt 
als het gaat om toekomstige mobiliteit. Hierbij worden de regionale verschillen onderkend, maar ook de 
gezamenlijke kansen voor Gezond Stedelijk Leven geïdentificeerd. De regionale fietsvisie is een aanvulling op het 
lokale fietsbeleid van de gemeenten en geeft daarnaast een regionale invulling aan het provinciale fietsbeleid.  

1.2 Visie 

De U10 is ambitieus als het gaat om de rol van de fiets in de mobiliteit. Deze rol is groot, maar heeft nog veel 
groeipotentie. Om ervoor te zorgen dat de regio ook in de toekomst tot de wereldtop behoort qua leefbaarheid 
en economische vitaliteit heeft de regio zichzelf het volgende doel gesteld: 

In 2030 reist 60% van de mensen die woont of werkt in de U10, voor het woon-
werkverkeer per fiets, ov, of combinatie daarvan.  

Deze visie is een verfijning van de gezamenlijke doelstelling uit de fietsvisie 2013. De visie is ambitieus, en biedt 
kansen voor verschillende gemeenten om een eigen invulling te geven om deze doelstelling te behalen. Zo zullen 
sommige gemeenten zwaarder inzetten op het ov, terwijl anderen juist meer kansen zien voor het fietsverkeer. 
Voor veel gemeenten zal echter de combinatie van de twee modaliteiten een antwoord bieden op de 
mobiliteitsopgave. De effecten van deze visie en het inzetten op het bieden van alternatieven voor de auto in 
het woon-werkverkeer zal niet alleen de ochtend- en avondspits ontlasten. Hoe meer mensen voor woon-
werkverkeer de fiets of het openbaar vervoer gebruiken, hoe meer mensen de auto ook zullen laten staan voor 
reizen van recreatieve aard.  
 
De hoofdvisie is, op basis van ontwikkelingen op fietsgebied en de opgaven vanuit de U Ned studie opgedeeld in 
vijf opgaven, zoals weergegeven in Afbeelding 1. Door het inzetten op het faciliteren van ritten tot 15 km, het 
optimaal benutten van (bestaande) infrastructuur, het faciliteren van de fiets-ov keten, het verlichten van de 
druk op het centrum en het verbeteren van de (ervaren) veiligheid wordt bijgedragen aan het behalen van de 
doelstelling van 60% van de woon-werkritten per fiets-ov combinatie in 2030.  
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1.3 Uitwerking 

De regio U10 is ambitieus en wil het fietsgebruik een sterke impuls geven. Om de doelstelling uit de vorige 
paragraaf te behalen zijn de vijf opgaven vertaald in zowel “harde” maatregelen als “zachte” maatregelen. Bij 
harde maatregelen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld nieuwe fietspaden en het invoeren van 
deelfietssystemen. Bij zachte maatregelen gaat het voornamelijk om gedragsbeïnvloeding. Voor de harde 
maatregelen wordt een investering voorzien in de volgende typen infrastructuur: 

1. Snelfietsroutes 
Nieuwe snelfietsroutes tussen stad en regio (radiale verbindingen), maar ook tussen regionale gemeenten 
onderling (tangentiele verbindingen). Dit zorgt voor een verlaging van de druk op de binnenstad van 
Utrecht. Ook doorgaande fietsroutes (die door een minder intensief gebruik misschien niet kwalificeren 
voor het label “snelfietspad”) vallen hieronder. Deze worden aangeduid als doorfietsroutes. 

2. Nieuwe verbindingen over bestaande barrières  
Er zijn verschillende (natuurlijke) barrières in de regio U10 zoals snelwegen, vaarwegen en spoorbanen. 
Het slechten van de barrières kan bijdragen aan het ontsluiten van gebieden (en ov haltes) die tot nu toe 
per fiets niet goed bereikbaar waren en maakt de (elektrische) fiets aantrekkelijk voor meer reizen.  

3. Stallingen  
Om de druk op de centrale ov-terminal te verlichten en ketenmobiliteit optimaal te faciliteren wordt er 
een schaalsprong gemaakt in de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij NS stations en ov haltes in 
de regio. Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van de fietsinfrastructuur rondom stations en 
belangrijke ov haltes. Ook wordt hierbij actief gezocht naar manieren om waarde toe te voegen aan de 
overstap door het aanbieden van extra diensten (zoals bijvoorbeeld een ophaalpunt voor online bestelde 
pakketten). 

4. Deelfietsen  
De fiets wordt momenteel veel vaker in het voortransport dan in het natransport gebruikt. Om 
ketenmobiliteit beter te faciliteren zet de U10 zich in voor het aanbieden van een regiobreed 
deelfietssysteem bij alle belangrijke ov-haltes en op een aantal tactische locaties in de regio.  

 
 
 

60% fiets en/of ov 
gebruik in 2030

Faciliteren fietsritten 
tot 15 km

Optimaal benutten 
infrastructuur

Faciliteren fiets-ov 
keten

Verlichten druk op 
Utrecht Centrum

Veiligheid 
verbeteren

Afbeelding 1: Hoofdvisie en vijf regionale opgaven 
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Voor de zachte maatregelen wordt ingezet op de volgende speerpunten: 

1. Delen 
Door in te zetten op gedeelde voertuigen wordt de druk op de openbare ruimte minder hoog omdat er in 
totaal minder voertuigen nodig zijn. Ook wordt de keten vereenvoudigd omdat er niet alleen in het 
voortransport, maar ook in het natransport een (deel)fiets beschikbaar is. Daarnaast kun je door het overal 
beschikbaar maken van een fiets optimaal gebruik maken van het bestaande ov-netwerk. 

2. Werkgevers 
Door werkgevers te betrekken in het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer wordt er sneller 
voldaan aan een aantal basisbehoeften voor de mobiliteit. Zo kunnen werkgevers d.m.v. elektrische fiets 
(lease)plannen het aanschaffen van een elektrische fiets aantrekkelijk maken. Ook is het belangrijk dat 
werkgevers voldoende stallingsmogelijkheden en andere faciliteiten aanbieden om de fiets net dat beetje 
aantrekkelijker te maken. 

3. Fietsen op langere afstand 
Door het voor mensen mogelijk te maken om ook de fiets te nemen voor ritten van meer dan de nu 
gangbare 7,5 kilometer kunnen veel kortere autoritten vervangen worden. Hiermee kan met name de 
infrastructuur tussen plaatsen waar het over het algemeen nog niet zo druk is, beter worden benut. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen. Indien de 
faciliteiten op ov-knooppunten worden verbeterd (met name veilige, bewaakte stallingen) kan hiermee 
ook de ketenmobiliteit gestimuleerd worden. 

4. Mobility as a Service (MaaS) 
Door in te zetten op “Mobility as a Service” (MaaS) wordt het voor mensen gemakkelijker gemaakt om te 
reizen met meerdere modaliteiten of met voor hen nieuwe modaliteiten als deelfietsen en -auto’s. Dit kan 
bijvoorbeeld door het faciliteren van één applicatie waarbinnen een reis gepland, gereserveerd, en betaald 
kan worden. Dit maakt dat ketenmobiliteit een stuk aantrekkelijker wordt. Er is vanuit zowel de overheid 
als vanuit de markt veel aandacht voor dit concept. 

Door middel van dit pakket aan infrastructurele projecten, gecombineerd met een set doelgerichte 
gedragsmaatregelen blijft de U10 in de wereldtop als het gaat om fietsgebruik. De U10 draagt door middel van 
deze fietsvisie bij aan het verlichten van de druk op het centrum van Utrecht en zorgt voor zo veel mogelijk 
mobiliteitsopties voor haar inwoners en bezoekers. Hierdoor blijft de regio meedoen in de top van meest 
competitieve regio’s ter wereld. 
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2. INLEIDING 

2.1 Aanleiding  

De U10 is een competitief sterke regio. Op dit moment is de Provincie Utrecht na Londen zelfs de meest 
competitieve regio van Europa1. Mede hierdoor willen veel mensen wonen, werken, studeren en recreëren in de 
regio. De regio is dan ook sterk aan het groeien, zowel qua aantal inwoners als qua economische activiteit. De 
groei van de regio kan alleen gefaciliteerd worden als er een goed onderliggend mobiliteitsnetwerk aanwezig is 
dat in de mobiliteitsbehoefte van inwoners en bezoekers kan voorzien. Duidelijk is echter dat bij deze 
mobiliteitsopgaven keuzes gemaakt moeten worden; er is simpelweg geen ruimte om aan alle eisen en wensen 
van alle verkeersdeelnemers te voldoen. De U10 durft deze keuzes te maken en kiest voor de fiets. Binnen het 
overkoepelende thema van de koers ‘Gezond Stedelijk Leven’ met als onderliggende drieslag: Slim, Gezond en 
Groen, wil de U10 de fiets als vervoersmiddel voor haar inwoners sterk stimuleren. Een combinatie van een 
uitstekende, faciliterende infrastructuur en stimulerende gedragscampagnes zullen hiervoor gaan zorgen. 

2.2 Proces 

Deze fietsvisie is tot stand gekomen door middel van een interactief beleidsvormingsproces waarbij input is 
verzameld van onder andere bestuurders en beleidsambtenaren van de betrokken gemeenten, maar ook van 
grote werkgevers en gedragsbeïnvloedingsspecialisten. Dit is gebeurd tijdens drie interactieve werksessies: 

1. Tijdens de eerste werksessie is het kader voor deze fietsvisie afgestemd met betrokken bestuurders. 
Tijdens het overleg met de wethouders zijn de trends en ontwikkelingen en de urgentie van de fietsvisie 
uitgebreid aan bod gekomen. Ook is hier het ambitieniveau vastgesteld. 

2. Tijdens de tweede werksessie is met de betrokken beleidsambtenaren een hernieuwde doelstelling voor 
deze fietsvisie afgestemd en is een inventarisatie gemaakt van potentiele infrastructurele projecten die bij 
zouden dragen aan het behalen van die doelstelling. De resultaten van deze werksessie zijn te vinden in 
bijlage 1. 

3. Tijdens de derde werksessie is met een brede groep vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en 
specialisten op het gebied van gedragsverandering een brainstorm gehouden over succesfactoren van 
gedragsbeïnvloeding en waar de regio op zou moeten inzetten om een antwoord te vinden op de opgaven 
zoals gesteld in deze visie. Tijdens deze werksessie is met veel enthousiasme gewerkt aan potentiële 
gedragsveranderingsmaatregelen. De resultaten van deze werksessie zijn te vinden in bijlage 2. 

Door het betrekken van een brede groep vertegenwoordigers, bestuurders en specialisten is er een breed 
draagvlak ontstaan voor de voorliggende visie en het ambitieniveau wat hierin wordt voorgesteld. Na vaststelling 
van deze visie zullen de opgaven en conceptprojecten vertaald moeten worden in een concrete 
uitvoeringsagenda en zullen financieringsbronnen aangeboord moeten worden. Ook moet in de vervolgstappen 
de omgeving (waaronder de U15) intensief betrokken worden bij de plannen. In het bijzonder waar het gaat om 
gedragsveranderingsprojecten.  
 
                                                             

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf 
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2.3 Fietsvisie 1.0 

De basis voor deze fietsvisie 2.0 is gelegd in 2013, in de toen opgestelde fietsvisie. In de fietsvisie van 2013 
worden een aantal trends en ontwikkelingen in de regio gesignaleerd. 
• Groei van het fietsgebruik; 
• Ketenmobiliteit; 
• Opkomst van de elektrische fiets. 
De meeste van deze trends zijn doorgezet of zelfs versterkt. Daarnaast is er een aantal nieuwe ontwikkelingen, 
zoals de opkomst van deelfietsen, speed-pedelecs en Mobility as a Service (MaaS) die geen plek hebben 
gevonden in de fietsvisie 2013. Ook werd de component gedragsbeïnvloeding bewust niet opgenomen in 
fietsvisie 1.0. Met het oog op deze veranderende ontwikkelingen en de vernieuwde aandacht voor gedrag is de 
fietsvisie geactualiseerd om beter aan te sluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen en om de toegenomen urgentie 
van een ambitieuze fietsvisie te onderschrijven. 

2.4 Samenhang 

Deze regionale fietsvisie 2.0 bestaat náást het lokale fietsbeleid van de individuele gemeenten. De in deze 
fietsvisie gepresenteerde plannen en projecten zijn een aanvulling op de projecten die op lokale schaal spelen 
binnen de gemeenten. Het is van belang dat ook voor deze lokale projecten voldoende financiering beschikbaar 
is zodat regionale en lokale netwerken naadloos op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld verbindingen van en naar ov 
haltes binnen de gemeenten dragen bij aan het mogelijk maken van regionale trips. Deze fietsvisie geeft 
daarnaast ook een regionale invulling aan het provinciale fietsbeleid en sluit hier direct op aan. 
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3. ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO 

3.1 Grote groei van aantal woningen & banen in de regio 

Het aantal woningen en banen zal in de komende jaren verder stijgen. De gemeente Utrecht heeft een flinke 
woningbouwopgave die ingevuld moet worden om aan de groeiende vraag te voldoen. Mede hierdoor zijn er 
steeds meer mensen die buiten de stad gaan wonen2 maar nog wel dagelijks naar de stad reizen voor werk of 
andere activiteiten. Deze druk op de woningmarkt geldt niet alleen voor de gemeente Utrecht maar ook in de 
andere gemeenten van de U10 is de vraag hoog3. Er ligt tot 2040 een woningbouwopgave van 5.000 woningen 
per jaar in de regio rondom Utrecht (U16). Met deze groei zal ook de nu al sterke verbinding tussen Utrecht Stad 
en de regio alleen maar sterker worden. Om toekomstige mobiliteitsproblemen te voorkomen is het van belang 
dat fietsbereikbaarheid meeweegt in de locatiekeuze voor nieuwe woningbouw. In Afbeelding 2 zijn de 
belangrijkste bestaande fietsverbindingen tussen Utrecht en de omliggende gemeenten schematisch 
weergegeven. 

                                                             
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/45/veel-jonge-gezinnen-verlaten-de-grote-stad 

3 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717538/krapte-op-de-utrechtse-woningmarkt-ook-buiten-de-grote-stad.html 

Afbeelding 2: Fietsverbindingen tussen Utrecht Stad en de regiogemeenten (Bron: 
Regioatlas U10, 2015) 
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Naast woningen zal de komende jaren ook de economische activiteit toe blijven nemen. In 2016 groeide de 
economie in de provincie Utrecht met 2,5% (in vergelijking met 2,2% in heel Nederland)4. De verwachting is dat 
deze ontwikkeling zich ook de komende jaren doorzet en dat het aantal banen en bedrijven in de regio dus verder 
zal blijven groeien. 

3.2 Groeiende drukte in de stad 

Doordat het aantal woningen verder toeneemt, zal ook het verkeer in de stad en in de regio groeien. In het 
centrum zijn op dit moment al knelpunten met betrekking tot het fietsverkeer die -als er niets aan gedaan wordt- 
alleen nog maar erger zullen worden. Deze drukte levert met name problemen op rond Utrecht CS, in het 
centrum en op de routes tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park (USP). 
 

 
Niet alleen op fietspaden in de stad is de drukte te voelen. Ook op de verbindingen tussen de stad en de regio is 
de drukte groeiende. Dat geldt niet alleen voor de fiets, maar ook op de weg en in het openbaar vervoer. De ov-
terminal Utrecht Centraal (hierna OVT) is het grootste openbaar vervoersknooppunt van het land en zal de 
komende jaren verder doorgroeien in aantallen reizigers. ProRail verwacht zelfs dat het station in de nabije 
toekomst de grens van 100 miljoen reizigers per jaar zal overschrijden5. De OVT zal door de groei waarschijnlijk 
met capaciteitsproblemen te maken hebben. Dit uit zich in volle treinen, trams en bussen, maar ook een tekort 
aan fietsenstallingen rond de OVT.  

3.3 Opkomst en groei elektrische fiets 

Het gebruik van de elektrische fiets groeit sinds de introductiejaren in een gestaag tempo door. In 2016 was elke 
derde nieuwe fiets die verkocht werd in Nederland een elektrische fiets. In Afbeelding 4 wordt de ontwikkeling 

                                                             
4 https://research.economicboardutrecht.nl/barometer/regionale-economische-groei 

5 https://www.prorail.nl/projecten/utrecht 

Afbeelding 3: Uitsnede van fietsmodel BRUTUS van de Provincie Utrecht, waar niet alleen de drukte in de stad, maar ook de 
drukte op de stad-regio verbindingen goed te zien is (o.a. richting Zeist, Nieuwegein en Leidsche Rijn) 
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van de elektrische fiets weergegeven met per jaar het aandeel elektrische fietsen van alle nieuw verkochte 
fietsen in Nederland.  
 
Naast het toenemend aantal elektrische fietsen dat verkocht wordt, 
is ook de gemiddelde verkoopwaarde van nieuwe fietsen gestegen. 
In 2016 ligt de gemiddelde waarde van alle nieuw verkochte fietsen 
op 1.000 euro. Deze ontwikkeling betekent dat het niet alleen 
belangrijk is dat het netwerk optimaal is en de fietspaden 
comfortabel rijden, maar ook dat de stallingsvoorzieningen van 
voldoende kwaliteit en veiligheid moeten zijn om fietsendiefstal te 
voorkomen.  
 
De elektrische fiets is onder steeds meer gebruikers gemeengoed. 
De elektrische fiets zorgt ervoor dat je met minder 
lichaamsinspanning een langere afstand kunt afleggen dan met een 
‘normale’ fiets. Als variant op de elektrische fiets bestaat er ook een 
extra snelle variant, genaamd de speed-pedelec (een zeer snelle 
elektrische fiets). Dit vervoersmiddel werd tot 1 januari 2017 nog gezien als een (snor)fiets, maar de snelheid van 
deze ‘fiets’ ligt veel hoger dan een fiets of snorfiets en is vergelijkbaar met die van een brommer. De speed-
pedelec valt sinds 1 januari 2017 onder de categorie ‘bromfiets’ en mag maximaal 45 kilometer per uur. Voor de 
speed-pedelec gelden dus de verkeersregels zoals die voor bromfietsen geldt. Zo moet je minimaal 16 jaar oud 
zijn en in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs. Ook geldt er een helmplicht (bromfietshelm of goedgekeurde 
speed-pedelechelm). Het totaal aantal speed-pedelecs is nog relatief klein (minder dan 10.000 in Nederland), 
maar de verwachting is dat dit aantal wel snel zal groeien.  
 
Niet alleen elektrische fietsen zijn in opkomst. Ook verschijnen er steeds meer lichte elektrische 
(vracht)voertuigen in de stad. Deze emissieloze voertuigen zijn ruimte-efficiënt en stil, maar strijden met de fiets 
om de schaarse ruimte op het fietspad. Ook is het snelheidsverschil tussen deze voertuigen en normale fietsers 
vaak groot. In Afbeelding 5 vindt u twee voorbeelden van “lichte elektrische voertuigen”  
  

Afbeelding 4: Aandeel elektrische fiets van 
alle nieuw verkochte fietsen in Nederland 

Afbeelding 5: Voorbeelden van lichte elektrische voertuigen (Albert Heijn en DHL) 
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3.4 Groeiende verkeersonveiligheid 

Met de opkomst van andere vervoersmiddelen en snelheden op het fietspad zien we helaas dat de veiligheid van 
fietsers onder druk staat. Ook de drukte op de fietspaden en de vergrijzing (meer ouderen op de fiets) dragen 
hieraan bij. Hierbij gaat het dan voor een groot gedeelte over enkelzijdige ongevallen, waarbij een fietser 

verongelukt zonder dat er een andere partij bij betrokken is. De oplossing voor dit type ongevallen is niet 
eenvoudig te vinden, maar kan leiden tot nieuwe eisen aan het ontwerp van fietsinfrastructuur. 
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet in Nederland onderzoek naar de 
verkeersveiligheid. Zij hebben specifiek gekeken naar de verkeersveiligheid op het gebied van de fietser. In een 
gepubliceerde factsheet zegt de SWOV het volgende:  

“In 2016 overleden er in Nederland 189 fietsers in het verkeer. Dit is ongeveer 30% van het 
totaalaantal verkeersdoden. (…) Naar schatting ging het in 2015 om ruim 60% van het 

totaal aantal ernstig verkeersgewonden, wat zou overeenkomen met ruim 13 duizend.” 6 

De grote drukte en verkeersonveiligheid kan in extreme gevallen leiden tot het vermijden van bepaalde gebieden 
in de stad of het kiezen voor een ander vervoermiddel. Volgens onderzoek van het CROW kiest 10% van de 
fietsers er wel eens voor om niet per fiets te reizen vanwege te drukke fietspaden. Hierbij worden zowel snel 
rijdende wielrenners, langzame recreatieve fietsers of groepen scholieren als belangrijkste oorzaak voor de 
drukte genoemd.7 Dit betekent dat verkeersveiligheid voor de fietser als extra aandachtspunt en belangrijke 
basisvoorwaarde geldt bij alle infrastructurele-, maar ook nadrukkelijk bij de gedragsmaatregelen die uit de 
Regionale Fietsvisie 2.0 U10 naar voren komen.  

                                                             
6 Bron: SWOV (2017). Fietsers. SWOV-factsheet, juni 2017. SWOV, Den Haag. 

7 Bron: CROW Fietsberaad, Over drukte valt te twisten. September 2017, CROW, Ede 

Afbeelding 6: Aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland sinds 2006 (bron: SWOV) 
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3.5 Toenemende aandacht voor ketenmobiliteit 

Bij ketenmobiliteit wordt er gebruik gemaakt van diverse vervoermiddelen zoals het openbaar vervoer en de 
fiets om de reis van A naar B mogelijk te maken. Zo kan de fiets gebruikt worden als flexibel voor- en natransport 
over kortere afstanden, terwijl het openbaar vervoer juist aantrekkelijk is voor langere afstanden. Deze 
combinatie levert een efficiënt systeem op waarin de voordelen van beide modaliteiten niet alleen optimaal 
worden benut, maar elkaar versterken. De fiets vergroot bijvoorbeeld het bereik van ov-haltes waardoor het 
openbaar vervoer weer sneller en directer kan worden. Dit leidt tot aantrekkelijker openbaar vervoer en dus ook 
tot een aantrekkelijkere keten. 
 
Vanuit het openbaar vervoer is er de laatste jaren meer aandacht voor de fietsketen. Mede doordat budgetten 
onder druk staan. Een gevolg hiervan is dat (bus)lijnen “gestrekt” worden, met een grotere halte-afstand tot 
gevolg. Hiernaast zien we dat de OV-fiets ongekend populair is en dat deze populariteit nog steeds toeneemt. In 
mei 2017 is het gebruik zelfs met 35% gestegen ten opzichte van een jaar eerder8. Een gevolg van de toename 
van ketenmobiliteit is dat er een groeiende vraag is naar fietsparkeerplaatsen op ov-knooppunten. Dit geldt ook 
voor de U10. Zo is in 2017 in Utrecht een fietsenstalling geopend die met 12.500 stallingsplaatsen de grootste 
ter wereld zal zijn. Ondanks dit is de verwachting dat ook deze stalling al snel te klein zal zijn.  

3.6 Technologische ontwikkelingen 

Digitale platformen 
Technologie krijgt een steeds grotere impact op hoe mensen reizen. Er komt steeds meer data beschikbaar en 
door slimme toepassingen van deze data en de ontwikkeling van de smartphone kunnen we hier steeds meer 
mee. Zo is het tegenwoordig mogelijk om deelfietsen openen met een smartphone en is er in Utrecht een 
fietsparkeerverwijssysteem (FRIS) waarin fietsers worden voorzien van actuele informatie over beschikbare 
fietsparkeerplaatsen. Hiernaast zien we dat reisplanners steeds uitgebreider worden. Waar vroeger een 
reisplanner slechts voorzag in het plannen van een reis met één modaliteit zien we dat planners steeds meer 
modaliteiten - waaronder de (deel)fiets - en functies (plannen, boeken, betalen) bevatten. Deze ontwikkeling 
maakt dat het steeds minder belangrijk wordt om vervoersmiddelen te bezitten omdat het makkelijker wordt 
mobiliteit als dienst te consumeren. Deze ontwikkeling wordt daarom ook wel Mobility as a Service (MaaS) 
genoemd. 
 
Zelfrijdend vervoer 
Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de toekomst van zelfrijdend vervoer kan met zekerheid gezegd 
worden dat de ontwikkelingen op dit gebied zeer snel gaan. Er zijn verschillende marktpartijen bezig met het 
uitrollen van pilots, in zowel binnen- als buitenland. In hoeverre zelfrijdend vervoer wordt toegelaten in de 
Nederlandse (binnen)steden en in welke mate dit het aanbod van openbaar vervoer beïnvloedt is onzeker. 
Zelfrijdend vervoer is echter wel gebaat bij vrijliggende fietsinfrastructuur om (het gevoel van) onveiligheid voor 
de fiets te verminderen en de werking van het voertuig te vereenvoudigen. De ingezette lijn van het ontvlechten 
van fiets- en autonetwerken buiten de bebouwde kom sluit hier goed bij aan. In deze visie wordt aangeraden om 
bij nieuwe fietsinfrastructuur de combinatie van fiets en zelfrijdend vervoer mee te nemen in het ontwerp, 
waarbij vooral buiten de bebouwde kom de voorkeur uitgaat naar vrijliggende infrastructuur voor de fiets.  

                                                             
8 https://www.ad.nl/utrecht/ov-fiets-is-niet-aan-te-slepen~af126e8b9/ 
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4. URGENTIE 

De urgentie van de ruimtelijke druk is niet overal in de U10 even groot. Deze druk is voornamelijk lokaal op een 
beperkt aantal locaties in de binnenstad van Utrecht. Voor de oplossing van deze lokale problematiek is echter 
een regionale aanpak vereist. Vanwege het grote aantal mensen dat reist tussen de regionale gemeenten en de 
stad Utrecht moeten alle gemeenten betrokken zijn bij de oplossingsrichtingen. De urgentie van de druk in de 
stad zien wij dus als een gezamenlijk probleem waar de U10 een rol pakt om een bijdrage te leveren aan de 
oplossing.  
 
Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen van groeiende ruimtelijke druk, technologische veranderingen op 
het gebied van de fiets en een groeiende verkeersonveiligheid zijn er nog een aantal ontwikkelingen die leiden 
tot een urgente opgave om het fietsbeleid van de U10 te herzien.  

4.1 MIRT-studie U Ned 

In het kader van de MIRT-studie naar de bereikbaarheid van Utrecht (U Ned) is er in 2017 een modelstudie uit 
gevoerd om de mobiliteitsknelpunten voor de regio in kaart te brengen. Op basis van de Nationale Model 
Capaciteitsanalyse (NMCA) is in deze modelstudie is een mobiliteitsanalyse gemaakt met drie extreme 
mobiliteitsperspectieven. Op basis van deze perspectieven zijn de belangrijkste knelpunten en de balans tussen 
de modaliteiten in kaart gebracht. In Afbeelding 7 is het resultaat van deze studie weergegeven. Wat hieruit blijkt 
is dat alle grote transportassen aan- of over hun capaciteit zitten (in het rood) en hier dus vertraging optreedt. 
Voor de fiets is het van belang dat in alle drie de perspectieven naar voren komt dat de fiets een essentiële speler 
is in het bijdragen aan een oplossing voor de mobiliteitsknelpunten in de regio. Dit kan al dan niet in combinatie 
met slimme openbaar vervoer knooppunten en maatregelen voor de gedragsverandering. 

 
Afbeelding 7: Uitsnede uit U Ned studie regio Utrecht (Goudapel 
Coffeng, 2017) 
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Er is gewerkt met WLO-scenario 2040 Hoog als uitgangspunt (WLO staat voor Welvaart en Leefomgeving). Op 
alle modaliteiten is een forse groei te zien in het aantal ritten/reizigers. Dat geldt dus ook voor het fietsverkeer 
(inclusief elektrische fiets). Uit de regionale analyse blijkt dat op de belangrijke corridors van en naar het centrum 
van Utrecht een hoge groei van fietsverkeer te verwachten is, met name in relatie tot Leidsche Rijn, Merwede 
Kanaalzone en Utrecht Science Park (USP). Door de knelpunten binnen de ring, die veroorzaakt worden door het 
autoverkeer, ontstaan voor het langzaam verkeer vertragingen en mogelijk verkeersonveiligheid. Met name op 
kruispunten en belangrijke oversteeklocaties in en rond het centrum. Ook blijft een gebrek aan stallingscapaciteit 
rond het centraal station een aandachtspunt. 

In de U Ned studie is ook het aandeel van de verschillende modaliteiten in de vervoersstroom geanalyseerd. Uit 
deze analyse blijkt dat bij hoge groei in het autonome scenario de fiets in Utrecht stad een aandeel van 31% van 
de mobiliteit op zich neemt en het ov 19%. In alle geanalyseerde scenario’s stijgt dit percentage. Deze visie is 
dan ook mede geschreven als antwoord op de gesignaleerde ontwikkelingen in de U Ned studie. Veel trips van 
en naar het centrum van Utrecht hebben hun oorsprong in de regio. In deze visie geeft de regio aan hoe zij 
omgaat met de geïnventariseerde knelpunten en welk antwoord de fiets specifiek kan leveren voor de 
mobiliteitsvraagstukken van de regio.  

4.2 Hernieuwde aandacht Rijk 

Vanuit het Rijk is er vernieuwde aandacht voor de fiets in de mobiliteit. Dit uit zich op verschillende manieren: 

1. In het kader van Tour de Force is in 2017 de landelijke fietsagenda vastgesteld. Hierin wordt een nationale 
doelstelling voor de groei van het fietsgebruik vastgelegd. Tot 2027 moet het totaalaantal fietskilometers 
landelijk met 20% zijn gegroeid. Binnen de U10 is deze doelstelling echter als weinig ambitieus bestempeld 
omdat deze groei al behaald lijkt te worden door autonome groei. Binnen deze fietsvisie stelt de regio 
zichzelf een ambitieuzer doel. 

2. Het kabinet heeft in het regeerakkoord van 2017 een extra 100 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg 
van fietsenstallingen bij stations en snelfietsroutes.  Hierbij wordt expliciet naar de regio’s en provincies 

Afbeelding 8: Modal split in 2040 voor de gemeente Utrecht bij hoge groei 
(links) en bij inzet op gedragsverandering (scenario P1, rechts) 
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gekeken als faciliterende schakel tussen gemeenten en het Rijk. Deze visie draagt bij aan het antwoord op 
deze vraag vanuit het Rijk. 

3. Binnen het MIRT komt meer aandacht voor de rol van de fiets. Zoals hierboven uiteen is gezet wordt de rol 
van de fiets in de oplossing van mobiliteitsknelpunten in de stedelijke omgeving steeds groter. Dit uit zich 
niet alleen in het project U Ned, maar ook in andere MIRT-projecten zoals onder andere het onderzoek 
naar de stedelijke bereikbaarheid van Amsterdam. 

4. Er is veel ervaring opgedaan bij fietsstimuleringsprogramma’s binnen het landelijke programma ‘Beter 
Benutten’ (BB) en ‘Beter Benutten Vervolg’ (BBV). De fiets is vaak een belangrijk onderdeel in een Beter 
Benutten maatregel om de doelstelling te kunnen halen. Om de mobilist de overstap te laten maken van 
de auto naar de fiets worden gedragsmaatregelen uitgevoerd. Uit de ervaring die opgedaan is, kunnen de 
best-practices een bijdrage leveren aan de Regionale Fietsvisie 2.0 U10. 

4.3 Geplande projecten 

Binnen de regio Utrecht zijn er verschillende infrastructurele projecten gaande of in de planning. Onder andere 
de verschillende bouwprojecten rondom en aan het centraal station leidt tot veel bouwverkeer en een tijdelijk 
verslechterde bereikbaarheid van de binnenstad. Groot aandachtspunt is hierbij ook de verbreding van de A12 
en de A27. Door dit project, met een geplande startdatum van 2020, zal de (auto)bereikbaarheid van stad en 
regio verder onder druk komen te staan. Het is van belang dat de fietsbereikbaarheid verbeterd wordt zodat de 
fiets een gezond en prettig alternatief kan bieden voor de auto, zowel tijdens- als ná de bouwwerkzaamheden. 
Hierdoor kan een tijdelijke verslechtering van autobereikbaarheid dienen als aanjager van duurzame 
gedragsverandering. 
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5. VISIE OP DE FIETS 

5.1 Hoofdvisie 

In de U10 fietsvisie van 2013 stelt de regio zich als doel dat in 2030 iedereen die binnen een straal van 15 km 
rond zijn of haar werk woont per fiets van- en naar het werk zal reizen. Dit ambitieuze doel vormde het 
uitgangspunt voor het opstellen van deze vernieuwde fietsvisie 2.0. Tijdens de werksessies is vastgesteld dat dit 
doel in de praktijk onhaalbaar is. De verschillen tussen de gemeenten zijn dusdanig dat niet iedere gemeente kan 
inzetten op 60% fietsgebruik. De trends die geformuleerd zijn in fietsvisie 1.0 zijn echter wel allemaal doorgezet.  
 
Om beter aan te sluiten bij de regionale verschillen tussen de gemeenten, is de visie bijgesteld om ook het 
openbaar vervoer te betrekken in de doelstelling. Hierdoor krijgen de gemeenten de vrijheid om hun eigen 
prioriteiten te stellen en zelf te kiezen voor inzet op voornamelijk fiets, voornamelijk ov of een combinatie 
daarvan. De nieuwe doelstelling voor deze fietsvisie is als volgt geformuleerd: 

In 2030 reist 60% van de mensen die woont of werkt in de U10 per fiets, per openbaar 
vervoer óf een combinatie van de twee van- en naar het werk.  

Zoals in paragraaf 4.1 is besproken wordt verwacht dat in 2040 het percentage ritten dat per fiets en/of ov 
gemaakt wordt op 50% ligt. Door in te zetten op een aandeel van 60% in 2030 levert de U10 een extra bijdrage 
aan het voorkomen van het vastlopen van de mobiliteit in de regio Utrecht. Ook draagt de U10 hiermee extra bij 
aan het behalen van de landelijke doelstelling van 20% meer fietskilometers in 2027. Er liggen in de regio veel 
kansen voor de fiets, maar gezien de grote ruimtelijke, sociaal-demografische verschillen tussen de gemeenten 
onderling wordt het waardevol geacht om een fietsvisie neer te leggen waar iedere gemeente op haar eigen 
manier aan kan bijdragen.  
 
Om deze ambitieuze visie verder te concretiseren zijn er vijf opgaven geformuleerd. Deze opgaven sluiten aan 
op de hiervoor geschetste algemene ontwikkelingen rondom de regio en de fiets, maar ook op de opgave zoals 
geïdentificeerd in de U Ned studie. Door het inzetten op deze vijf opgaven wordt het mogelijk om de visie zoals 
hierboven beschreven ook daadwerkelijk te realiseren. 
  

Afbeelding 9: Hoofddoelstelling en vijf opgaven 

60% fiets en/of ov 
gebruik in 2030

Faciliteren fietsritten 
tot 15 km

Optimaal benutten 
infrastructuur

Faciliteren fiets-ov 
keten

Verlichten druk op 
Utrecht Centrum

Veiligheid 
verbeteren
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5.2 Vijf opgaven 

5.2.1 Opgave 1: Hoe kunnen we het gebruik van elektrische fietsen op afstanden van 7,5 tot 15 km 
stimuleren? 

In de U10 ligt een hoogwaardig en fijnmazig fietsnetwerk. Zeker voor afstanden tot 7,5 km is het fietsaandeel 
daardoor al zeer groot. Door de groei van het aantal elektrische fietsen en de opkomst van de speed-pedelec 
wordt de fiets echter een steeds interessanter vervoermiddel voor reizen tot 15 km. Hierdoor verandert niet 
alleen het mobiliteitsbeeld, maar ook de eisen aan het fietsnetwerk. Door het wegnemen van barrières en het 
aanleggen van nieuwe infrastructuur kan de langeafstandsfietser beter gefaciliteerd worden. Dit levert voor de 
regio veel winst op, zowel op het gebied van volksgezondheid als mobiliteit.  Hierbij kan gedacht worden aan het 
aanleggen van fietssnelwegen, maar ook aan het verbeteren van de doorstroming op bestaande 
fietsverbindingen, bijvoorbeeld door het wegnemen van vertragingspunten of het aanleggen van nieuwe 
(oever)verbindingen.  

5.2.2 Opgave 2: Hoe kunnen we (nieuwe) infra optimaal benutten? 

Uit de studie van U Ned blijkt dat de rol van de fiets in het mobiliteitsbeeld steeds belangrijker wordt. In 
tegenstelling tot de snelwegen en in het openbaar vervoer zit er nog veel potentiele groei in het fietsnetwerk, 
en kunnen er dus op de meeste plekken in de regio nog veel meer mensen op de fiets zonder dat dit tot 
capaciteitsproblemen leidt.  
 

Afbeelding 10: 7,5 en 15 km fietsafstand rond Utrecht Centrum en een aantal grote  kernen rondom de regio Utrecht 
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Het beter gebruik maken van fietsinfrastructuur op verschillende manieren. Zo is het mogelijk om door relatief 
kleine ingrepen de doorstroming of het fietscomfort op bepaalde fietspaden te verhogen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het beter afstellen van verkeerslichten, maar ook het verbeteren van de bewegwijzering, ingesteld 
op snelle lange-afstandsfietsers.  
 
De U10 ziet op dit vlak ook een belangrijke rol weggelegd voor gedragsbeïnvloedingscampagnes. Uit ervaring is 
gebleken dat het uitnodigen van mensen tot het gebruik van de fiets effectief kan zijn in het verlichten van de 
drukte in de spits. De U10 trekt haar lessen uit deze programma’s en zet in op het faciliteren en stimuleren van 
het gebruik van nieuwe én bestaande infrastructuur. Waar mogelijk wordt dit gekoppeld aan verbeteringen aan 
desbetreffende infrastructuur. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

5.2.3 Opgave 3: Hoe kan het gebruik van de combinatie ov-fiets op de (middel)lange afstanden worden 
gestimuleerd? 

Hoewel de fiets voor ritten tot 15 km een realistische optie is werkt 40% van de bevolking op een grotere afstand 
van huis. Ook zijn veel mensen door verschillende omstandigheden niet in staat om de hele reis per fiets af te 
leggen. Voor deze doelgroep wordt er ingezet op het gebruik van een combinatie van fiets en openbaar vervoer. 
Zogenaamd ketenvervoer valt of staat bij de kwaliteit van de overstapmomenten. Wanneer deze 
overstapmomenten zo naadloos mogelijk zijn georganiseerd óf wanneer het overstapmoment waarde toevoegt 
aan de reis zal de keten een aantrekkelijke optie worden ten opzichte van de auto.  
 
Eén van de belangrijkste aspecten is een veilige, comfortabele en goed toegankelijke stallingsplek voor de fiets 
bij zowel treinstations als bus- en tramhaltes. Door de populariteit van de elektrische fiets is het belangrijk te 
onderzoeken hoe groot het belang is van het installeren van fietskuizen voor het veilig stallen van de elektrische 
fiets en de speed-pedelec. Ook kan het op sommige overstappunten interessant zijn om functionaliteit aan de 
overstap toe te voegen, bijvoorbeeld door het installeren van kluizen waar mensen online bestellingen kunnen 
afhalen of een kopje koffie kunnen drinken. Zeker voor regiostations is dit een waardevolle kans. 

5.2.4 Opgave 4: Hoe kan de druk op fietspaden/OVT in de stad worden verlicht? 

Uit de analyse die gemaakt is vanuit U Ned blijkt dat het centrum van Utrecht en vooral de centrale ov-terminal 
een belangrijk knelpunt kan worden bij een hoge groei van de bevolking. De fietsvisie van de U10 speelt op twee 
manieren een rol bij het verlichten van deze druk. Ten eerste wordt er ruimte gecreëerd door het kiezen van 
ruimte-efficiëntere vervoermiddelen. Zowel de fiets als het ov nemen tijdens de reis, maar ook tijdens het  
parkeren een stuk minder ruimte in dan de auto. Door het fietsverkeer van en naar Utrecht (verder) te stimuleren 
kunnen er meer mensen gebruik maken van dezelfde ruimte.  



 

 
Pagina 23 van 47 

 

Regionale Fietsvisie 2.0 U10 

Ten tweede kan de regio bijdragen aan het verlichten van de druk door alternatieve routes te bieden. Veel 
reizigers zijn nu vrijwel genoodzaakt via Utrecht Centraal of Utrecht Centrum te reizen. Voor een aantal 
bestemmingen kunnen nieuwe directe verbindingen tussen gemeenten in de regio hiervoor een uitkomst 
bieden. Hierbij wordt specifiek gedacht aan fietsroutes die het centrum van Utrecht vermijden en gebruik maken 
van de ring. 

5.2.5 Opgave 5: Hoe kan subjectieve en objectieve veiligheid in zowel stedelijk als landelijk gebied 
worden verbeterd? 

Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde voor alle opgaven in deze fietsvisie. Om meer mensen te verleiden 
gebruik te maken van de fiets is het van belang dat zowel de subjectieve als de objectieve veiligheid hoog is. Na 
jaren van dalende ongevallencijfers is het aantal doden en gewonden in het verkeer recentelijk weer aan het 
toenemen. Ook staat de perceptie van veiligheid onder druk door de toenemende drukte. Om ervoor te zorgen 
dat de negatieve trend niet doorzet is een nieuwe schaalsprong te maken op het gebied van veiligheid. Hierbij is 
er speciale aandacht voor de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur, waardoor eenzijdige ongevallen 
voorkomen kunnen worden. Ook is hierbij aandacht nodig voor sociale veiligheid en de veiligheid van ouderen 
op de fiets. 

Afbeelding 11: Drukte op de fietspaden in Utrecht Centrum (bron: BRUTUS Fietsmodel, Provincie Utrecht). Hoe dikker de 
lijn, hoe drukker. De kleur is gerelateerd aan de kwaliteit van de route voor fietsers. 
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6. INFRASTRUCTUUR EN FIETSVOORZIENINGEN 

6.1 Inleiding 

Voor het stimuleren van fiets/ov-reizen is het van belang dat de infrastructuur op orde is. Om mensen over te 
halen tot het reizen per fiets moet de reis concurrerend zijn met de auto. Hierbij gaat het dan niet alleen om 
reistijd, maar ook bijvoorbeeld om comfort, prijs en beleving. Een stevige impuls in de regionale 
fietsinfrastructuur is daarvoor van belang. Het verbeteren van de infrastructuur draagt bij aan alle vijf opgaven 
zoals geformuleerd in paragraaf 5.2. In samenwerking met de ambtenaren van de betrokken gemeenten is er 
een inventarisatie gemaakt van potentiele projecten. Deze inventarisatie is te vinden in bijlage 1. 

6.2 Snelfietspaden 

Door de geschetste ontwikkelingen op het gebied van de elektrische fiets en speed-pedelec wordt de afstand die 
mensen bereid zijn te fietsen steeds groter. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een speed-pedelec gemiddeld 
21 kilometer fietsen naar hun werk9. 60% van de gebruikers gebruikt nu de speed-pedelec in plaats van de auto 
voor deze reizen. Hoewel het aantal speed-pedelecs zeer klein is in vergelijking tot normale fietsen en elektrische 
fietsen, moet het fietsnetwerk op den duur wel zijn ingesteld op dit soort afstanden, en snelheden. De U10 zet 
zich daarom in voor de aanleg van een netwerk van comfortabele fietspaden, waarmee de verbinding wordt 
gelegd van- en naar Utrecht, maar ook tussen de regionale kernen van de U10, en overige gemeenten in de 
omgeving. Door het inzetten op zowel radiale fietspaden naar Utrecht, als tangentiele fietspaden tussen de 
kernen onderling krijgen bijvoorbeeld ook inwoners van de U10 die niet in de stad werken de mogelijkheid om 
met de fiets te reizen. Dit draagt bij aan het verlichten van de druk op Utrecht Centrum en de OVT. De precieze 
uitvoering van deze nieuwe verbindingen hangt af van het verwachte gebruik. Voor de belangrijkste routes zal 
gekozen moeten worden voor een snelfietsroute (met zo min mogelijk gelijkvloerse kruisingen), voor andere 
routes kan volstaan worden met het opwaarderen tot een comfortabelere doorfietsroute met bijvoorbeeld meer 
groen bij de verkeerslichten, maar niet per se ongelijkvloerse kruisingen. 
 

                                                             
9CROW (2016), Revolutie of risico? Een onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van de speed pedelec, CROW, Ede 

Voorbeeldproject:  
Inventarisatie snelfietsroutes Provincie Utrecht. 
 
In 2017 is er door de Provincie Utrecht een inventarisatie gemaakt van kansrijke snelfietsroutes. Hier werd 
geconcludeerd dat de volgende twee routes binnen de U10 in de top 5 van meest kansrijke snelfietsroutes 
staan: 
• Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein 
• Utrecht – Harmelen – Woerden 
 
Over het algemeen kwam uit deze inventarisatie dat snelfietsroutes met name kansrijk zijn tussen plaatsen 
waarbij er het liefst sprake is van een serie plaatsen op korte afstanden van elkaar die door de snelfietsroutes 
met elkaar worden verbonden. 
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Bij de routekeuze voor het regionale fietsnetwerk blijven de ov-knooppunten van groot belang. Het koppelen 
van comfortabele fietsroutes aan kwalitatief hoogwaardige ov haltes zorgt ervoor dat ook mensen met langere 
reis dan 15 km efficiënt met een combinatie van fiets en ov op hun bestemming kunnen komen. 
 
Tweede aandachtspunt is ervoor te zorgen dat het regionale fietsnetwerk het centrum van Utrecht waar mogelijk 
ontziet. Gezien de groter wordende ruimtelijke druk is het van belang dat fietsers die geen bestemming in het 
centrum hebben ook de mogelijkheid hebben om rond het centrum te fietsen, bijvoorbeeld via de centrumring. 
Ook wordt er ingezet op het verbeteren van niet alleen de radiale verbindingen (weergegeven in donkerrood), 
maar ook in de tangentiele verbindingen (in groen). Hierdoor worden gebieden (en ov haltes) buiten het centrum 
van Utrecht rechtstreeks met elkaar verbonden in plaats van via de stad. Speciaal aandachtspunt hierbij is de 
noodzaak om nieuwe verbindingen onder of over de spoorlijnen te maken.  
 

 

Tijdens het opstellen van deze visie is een inventarisatie gemaakt van bestaande, maar nog niet 
geprogrammeerde infrastructuurprojecten die bij zouden kunnen dragen aan het behalen van de doelen uit 
deze visie. De opgehaalde infrastructuurprojecten zijn ingedeeld in (snel)fietspaden en nieuwe verbindingen. 
In Afbeelding 13 zijn de gewenste nieuwe en opgewaardeerde fietsroutes te vinden. In Afbeelding 14 zijn de 
gewenste nieuwe verbindingen (bruggen, tunnels) en deelfietspunten weergegeven. 

Afbeelding 12: Links de bestaande situatie waarbij alle reizigers via Utrecht Centrum reizen, rechts de doelstelling voor nieuwe 
infrastructuur. Hier wordt het centrum voor bepaalde reizigers vermeden. 

NU      2030 
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Afbeelding 13: geïnventariseerde nieuwe of verbeterde fietsverbindingen 
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Het aanleggen van snelle, veilig en comfortabele regionale fietsroutes draagt bij aan de aantrekkelijkheid van 
de (elektrische) fiets als vervoermiddel. Daarnaast wordt door het aanleggen van tangentiele verbindingen de 
druk op het centrum van Utrecht verlicht, bijvoorbeeld door goede directe verbindingen met het USP. Ook 
draagt deze actie bij aan de (perceptie van) veiligheid, omdat snelfietspaden hoogwaardige, veilige routes zijn. 
 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 

OPGAVE 3: 

Ketenmobiliteit 

OPGAVE 4: 

Druk op het centrum 

OPGAVE 5: 

Verbeteren veiligheid 

þ ý þ þ þ 

  

Afbeelding 14: Gewenste nieuwe verbindingen en deelfietspunten 
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6.3 Nieuwe verbindingen 

Het bestaande fietsnetwerk van de regio is fijnmazig en voor het grootste deel van relatief hoge kwaliteit. Uit 
het fietsmodel BRUTUS blijkt dat het opwaarderen van bestaande verbindingen een flinke groei in het 
fietsgebruik kan bewerkstelligen. Uit een studie van het College van Rijksadviseurs blijkt dat het verbreden van 
alle fietspaden een effectieve manier zou zijn om het fietsgebruik te laten groeien10. Om de fiets een aantrekkelijk 
alternatief te maken voor een nieuwe groep mensen zijn nieuwe verbindingen essentieel. Hierbij gaat het dan 
vaak om nieuwe oeververbindingen of andere barrière doorsnijdingen, bijvoorbeeld een fietstunnel onder een 
rijks- of provinciale weg. Voor het oplossen van deze knelpunten is goed contact nodig met de desbetreffende 
wegbeheerder.  
 
Bij het opstellen van deze visie is een inventarisatie gemaakt van potentiele nieuwe verbindingen. Hierbij zijn 
vooral de Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en het snelwegennetwerk als obstakels geïdentificeerd. In bijlage 1 zijn 
de potentiele projecten in kaart gebracht. Bij het ontsluiten van nieuwe gebieden is het van groot belang dat de 
investering in infrastructuur vergezeld wordt door een gedragsbeïnvloedingscampagne. Hier wordt verder op 
ingegaan in hoofdstuk 7. 
 

Het aanleggen van nieuwe verbindingen maakt nieuwe reizen per (elektrische) fiets mogelijk. Daarnaast 
verhoogt het de utiliteit van het bestaande netwerk en kunnen er nieuwe overstapmogelijkheden op het ov 
ontstaan. Door het focussen op tangentiele verbindingen die dus het centrum vermijden kan de drukte op het 
stadscentrum verlicht worden. 
 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 

OPGAVE 3: 

Ketenmobiliteit 

OPGAVE 4: 

Druk op het centrum 

OPGAVE 5: 

Verbeteren veiligheid 
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6.4 Stallingen 

Voor het stimuleren van ketenmobiliteit, waarbij de fiets in het voor- en natransport van het openbaar vervoer 
gebruikt wordt, zijn goede stallingsfaciliteiten van groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om stallingen bij 
treinstations, maar ook bij hoogfrequente bushaltes en (nieuwe) lightrail verbindingen. Het opwaarderen van 
stallingslocaties draagt bij aan het faciliteren van een naadloze overstap tussen fiets en ov.  
 
Bij het verbeteren van stallingslocaties wordt specifiek gekeken naar regiostations. Bij veel van deze stations is 
er minder ruimtelijke druk op de omgeving, meer ruimte voor groei en vaak een lagere overstaptijd. Het 
aantrekkelijker maken van regionale stations levert niet alleen winst op voor de reiziger, maar kan ook het 
gebruik van de bedienende lijnen van deze stations verbeteren. Van belang is wel dat de kwaliteit van het ov op 
deze stations nu al van genoeg kwaliteit moet zijn om mensen een comfortabele en snelle reis te kunnen bieden 
met zo min mogelijk verliestijd. Hier ligt niet alleen een rol voor de lokale overheden, maar ook voor ProRail, NS 
en de Provincie (als concessiebeheerder).  
 
                                                             
10 Artgineering, CRA (2016), Meer fiets, meer stad. Artgineering, 2016 
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Ten tweede is het van belang dat de informatievoorziening op peil is. Voor veel reizigers zal het niet direct 
duidelijk zijn dat het gebruik van een regiostation tijdswinst kan bieden. Investeren in ov knooppunten in de 
regio draagt bij aan het ontlasten van het stadscentrum en het centraal station. Hier sluit de fietsvisie aan op de 
knooppuntenstudie van de provincie Utrecht en kan deze visie handvatten bieden voor prioritering in de aanpak 
van ov knooppunten in de regio. 
 

Door het verbeteren van de overstapmogelijkheden op voornamelijk regionale stations en ov knooppunten 
kan er beter gebruik gemaakt worden van bestaande ov lijnen met restcapaciteit. Ook wordt hierdoor het 
reizen per fiets+ov aangemoedigd en wordt de druk op Utrecht Centraal en het centrum verlicht. 
 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 

OPGAVE 3: 

Ketenmobiliteit 

OPGAVE 4: 

Druk op het centrum 

OPGAVE 5: 

Verbeteren veiligheid 

ý þ þ þ ý 

 
  

Voorbeeldproject:  
Rol regiostations bij bereikbaarheid USP 
 
In 2017 is er door de Provincie Utrecht gekeken naar 
de rol die regiostations kunnen spelen in de 
bereikbaarheid van het Utrecht Science Park. Uit 
deze studie kwam naar voren dat duizenden meer 
reizigers naar het USP gebruik zouden kunnen maken 
van de onderzochte regiostations indien er wordt 
ingezet op het verbeteren van de verbindingen 
tussen de regiostations en het USP. Hierbij speelt ook 
het aanbod van deelfietsen, bewegwijzering en 
stallingen een grote rol.  
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6.5 Deelfietsen 

Voor het optimaal faciliteren van ketenmobiliteit is het van belang dat er ook aan de bestemmingszijde een fiets 
beschikbaar is. Op het moment wordt de fiets gebruikt voor bijna 50% van de reizen náár het station, maar 
slechts 11% van de reizen van het station.  

 
 
Om de fiets-ov keten te verbeteren ligt er dus een vooral grote kans in het natransport. De huidige ov-fiets 
formule draagt bij aan het vergroten van het fietsaandeel in het natransport, maar is moeilijk schaalbaar, en niet 
beschikbaar bij bijvoorbeeld bushaltes. Vandaag de dag wordt de ov-fiets in minder dan 1% van de reizen 
gebruikt in het natransport. Om voor meer reizigers een fiets in het natransport beschikbaar te maken zet de 
U10 zich in voor een regionaal beschikbaar deelfietssysteem.  De mogelijkheden voor het aanbieden van 
deelfietsen bij zowel regionale trein- als busstations wordt onderzocht, alsmede de kansen om het aantal 
geparkeerde fietsen bij stations te verminderen door het aanbieden van deelfietsen.  
 

Door het aanbieden van een regionaal beschikbaar deelfietsensysteem wordt het gebruik van de fiets-ov 
keten aantrekkelijker. De U10 zet zich in voor een deelfietssysteem dat in de hele regio opereert en zo 
bijdraagt aan een verlaging van de fietsparkeerdruk bij ov knooppunten. 
 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 
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ý þ þ ý ý 

 

Afbeelding 15: Aandeel per vervoermiddel  in zowel het  voortransport (links) als natransport (rechts) naar grote stations. 
Bron: NS, bewerking KiM. Btm staat voor Bus/Tram/Metro 
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7. GEDRAGSBEÏNVLOEDING 

7.1 Inleiding 

Naast ingrepen in de infrastructuur en fietsvoorzieningen zien wij een belangrijke rol voor maatregelen die 
mensen prikkelen om te gaan fietsen zonder hiervoor aanpassingen te doen in de fysieke ruimte. Deze 
maatregelen zijn gericht op het veranderen van het (reis)gedrag van mensen en daarom noemen we dit 
‘gedragsmaatregelen’. Wij zien gedragsmaatregelen als onmisbare sleutel in het behalen van ons doel: 

In 2030 reist 60% van de mensen die woont of werkt in de U10 per fiets, per openbaar 
vervoer óf een combinatie van de twee van- en naar het werk.  

Gedragsmaatregelen zijn niet nieuw voor de U10. Zo zijn er onder andere door het programma “Goedopweg” al 
allerlei soorten acties opgezet waaronder acties die het fietsgebruik stimuleren. Als gevolg van de acties van 
Goedopweg zijn er momenteel al 7.000 dagelijkse spitsmijdingen11. Genoeg reden om te weten dat 
gedragsmaatregelen een significant verschil kunnen maken. Dankzij deze schat aan ervaring is er veel kennis in 
de regio over welke maatregelen aansluiten op de behoeften van verschillende doelgroepen in verschillende 
situaties. Enerzijds kunnen bestaande maatregelen worden uitgebreid naar nieuwe plaatsen en doelgroepen en 
anderzijds hebben de maatregelen ons kennis opgeleverd die ons helpt bij het ontwikkelen van effectieve nieuwe 
maatregelen12. 

 

                                                             
11 http://resultaten.goedopweg.nl 

12 http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Fietsstimulering_ebook_2016_def.pdf 

Afbeelding 16: Een selectie van de bestaande fietsstimuleringsmaatregelen in de U10 
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7.2 Typen gedragsbeïnvloeding 

Binnen de gedragsmaatregelen onderscheiden we vier manieren om fietsgedrag te beïnvloeden: informeren, 
educatie, proberen en belonen. Afhankelijk van de situatie zetten wij deze typen gedragsmaatregelen in om onze 
doelen te behalen. 

7.2.1 Informeren 

Reizen is in veel gevallen gewoontegedrag. Mensen volgen vaste patronen zonder altijd bewust te zijn van de 
alternatieven en hun voordelen. Mensen zullen vaker voor de fiets gaan kiezen als ze zich ervan bewust zijn dat: 
• fietsen gezond, duurzaam en leuk is. Dit sluit direct aan op de koers van de U10 “Gezond Stedelijk Leven”  
• elektrische fietsen niet alleen voor ouderen zijn. Het verbeteren van het imago van de elektrische fiets zorgt 

ervoor dat meer mensen dit als realistische optie gaan zien. 
• het combineren van de fiets met het ov een makkelijke en prettige manier is om van a naar b te reizen. Veel 

mensen hebben waarschijnlijk nog niet gedacht aan de combinatie fiets-ov als realistische reisoptie. Zeker 
door het benadrukken van de tijdswinst en het comfort die deze combinatie kan opleveren is er winst te 
behalen. 

Hiernaast kan informeren bijdragen aan het stimuleren van gewenst fietsgedrag door fietsers te voorzien van 
(actuele) informatie over routes en parkeerplaatsen. 

7.2.2 Educatie 

Educatie gaat net een stap verder dan informeren. Bij educatie gaat het om het aanleren van nieuwe 
vaardigheden. Fietsstimuleren door educatie kan onder andere door: 
• specifieke doelgroepen (die niet kunnen fietsen) te leren fietsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen, 

en internationale studenten, maar ook veel volwassenen kunnen niet fietsen of zijn niet zelfverzekerd 
genoeg om te fietsen in de drukke stad.  

• mensen om te leren gaan met een elektrische fiets of speed-pedelec. Vooral voor ouderen is de elektrische 
fiets een nieuw vervoermiddel waarbij het nuttig kan zijn om een cursus te volgen zodat ze beter kunnen 
omgaan met de functionaliteit van de fiets.  

• mensen veilig en sociaal gedrag in het verkeer aan te leren. Dit kan ook veel invloed hebben op de de 
subjectieve veiligheid van mensen op de fiets. 

7.2.3 Proberen 

Vaak hebben mensen wel de mogelijkheid om hun reisgedrag te veranderen, maar is de drempel te hoog. Door 
ze kennis te laten maken met deze mogelijkheden kan deze drempel verlaagd worden. Denk hierbij aan: 
• het (gratis) uitproberen van een elektrische fiets. De elektrische fiets heeft een hoge aanschafprijs. Door 

mensen de elektrische fiets kosteloos te laten uitproberen kunnen mensen laagdrempelig testen of het een 
goede optie voor hen is. 

• het (gratis) proberen van het openbaar vervoer. Zeker bij grote verstoringen door bijvoorbeeld grote 
bouwprojecten kan het lonen om mensen actief uit te nodigen tot het proberen van het openbaar vervoer. 
Hierdoor kan ook langdurige gedragsverandering tot stand komen. 
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• het (gratis) proberen van een deelfiets. Voor veel mensen is de deelfiets een nieuw concept. Door mensen 
actief te benaderen voor het proberen van een deelfiets kan de deelfiets sneller geaccepteerd worden als 
nuttige toevoeging aan de mobiliteitsmix.  

7.2.4 Belonen 

Door gewenst gedrag te belonen worden mensen aangespoord dit gedrag te vertonen. Belonen kan op 
verschillende manieren, zoals: 
• belonen door reisgedrag te monitoren en beloningen (geld/kado’s) te geven bij gewenst reisgedrag. Dit kan 

vooral een aanjagende werking hebben voor gedragsverandering. Op de lange termijn zal de 
gedragsverandering ook zonder beloning mogelijk in stand moeten blijven. 

• belonen door kortingen te geven op bijvoorbeeld elektrische fiets/nieuwe fietsen. Door mensen een directe 
korting aan te bieden op een elektrische fiets wordt de drempel er een aan te schaffen lager. Dit kan vanuit 
de werkgever gestimuleerd worden. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeenten van de U10 zelf ook 
werkgevers zijn en op dit vlak het geode voorbeeld zullen geven. 

• belonen door waardering te uiten voor mensen die fietsen. Door op kleine schaal gedrag te belonen 
(nudging) kunnen mensen net over de streep getrokken worden om toch de fiets te pakken. Denk hierbij 
aan het aanbieden van een gratis kopje koffie of zelfs een app die je aanmoedigt om meer te fietsen. 

Belonen kan een effectieve manier zijn om nieuw gedrag aan te moedigen, maar op de lange termijn moet dit 
gedrag zichzelf in stand kunnen houden zodat de beloning afgebouwd kan worden. 
 

7.3 Speerpunten 

Hoewel gedragsmaatregelen invloed kunnen hebben op alle facetten van het fietsen zien wij een aantal 
speerpunten. Deze speerpunten dragen sterk bij aan ons doel en gedragsmaatregelen zijn onmisbaar bij het 
realiseren van deze speerpunten. Tijdens een werksessie met de gemeenten en grote werkgevers binnen de U10 
zijn kansrijke gedragsmaatregelen in kaart gebracht. Deze zijn gedestilleerd in vier speerpunten: 
• delen; 
• werkgevers; 
• elektrische fiets; 
• Mobility as a Service (MaaS). 

7.3.1 Delen 

We zien grote kansen voor het delen van voertuigen in het algemeen en het delen van fietsen in het bijzonder. 
Door fietsen te delen: 
• zijn er minder stallingsplekken nodig; 
• kan de fiets eenvoudig gebruikt worden in het natransport; 
• kan de fiets gebruikt worden als er geen eigen fiets beschikbaar is. 
Naast fietsdelen zorgt autodelen ervoor dat de noodzaak om een auto te bezitten kleiner wordt. Als mensen 
eenmaal een auto bezitten is het verleidelijk om deze te gebruiken en daarom levert ook autodelen een bijdrage 
aan het fietsen. 
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Technologische ontwikkelingen maken dat het delen van voertuigen steeds makkelijker wordt. Hiernaast wordt 
bezit steeds minder belangrijk en hiermee wordt delen voor steeds meer mensen de standaard. Platformen als 
Peerby en Airbnb laten dit al zien maar ook in de mobiliteit zien we dat delen steeds makkelijker en normaler 
wordt. Om deze cultuurverandering te stimuleren zetten wij dan ook in op gedragsmaatregelen, van informeren 
en educatie tot belonen en proberen. 
 

Door in te zetten op gedeelde voertuigen wordt de druk op de openbare ruimte minder hoog omdat er in 
totaal minder voertuigen nodig zijn. Ook wordt de keten vereenvoudigd omdat er niet alleen in het 
voortransport, maar ook in het natransport een (deel)fiets beschikbaar is. Daarnaast kun je door het overal 
beschikbaar maken van een fiets optimaal gebruik maken van het bestaande ov-netwerk. 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 

OPGAVE 3: 

Ketenmobiliteit 

OPGAVE 4: 

Druk op het centrum 

OPGAVE 5: 

Verbeteren veiligheid 
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7.3.2 Werkgevers 

Veel van de reizen in de spits zijn reizen van en naar het werk. Dit maakt dat woon-werk verkeer een grote impact 
heeft op onze mobiliteit en mede hierdoor richten we ons primair op deze werkenden. De werkgevers hebben 
veel invloed op het reisgedrag van hun medewerkers en daarom zien wij samenwerking met werkgevers in de 
regio als belangrijk speerpunt in het realiseren van gedragsverandering. Netwerken als de U15 laten al zien hoe 
belangrijk de rol van werkgevers kan zijn in het beïnvloeden van reisgedrag. Ook de gemeenten van de U10 zelf 
zijn grote werkgevers in de regio. Het is daarom van belang dat zij waar mogelijk zelf het goede voorbeeld geven. 

Werkgevers kunnen een bijdrage leveren aan wenselijk reisgedrag door middel van: 
• verzorgen van goede stallingsvoorzieningen (goed vindbaar, dichtbij ingang, droog- en omkleedruimtes); 
• voordelige regelingen voor de fiets in de reiskostenvergoeding (promoten elektrische fietsen); 
• positieve houding ten opzichte van de fiets promoten. 
 

Door werkgevers te betrekken in het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer wordt er sneller voldaan 
aan een aantal basisbehoeften voor de mobiliteit. Zo kunnen werkgevers d.m.v. elektrische fiets 
(lease)plannen het aanschaffen van een elektrische fiets aantrekkelijk maken. Ook is het belangrijk dat 
werkgevers voldoende stallingsmogelijkheden en andere faciliteiten aanbieden om de fiets net dat beetje 
extra aantrekkelijk te maken. 
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7.3.3 Elektrische fiets 

Op afstanden tot 7,5 kilometer is de fiets een populair vervoersmiddel. Bij afstanden die langer zijn dan 7,5 
kilometer is dit voor veel mensen te ver om te fietsen. De elektrische fiets en de speed-pedelec zorgen ervoor 
dat mensen sneller en langer kunnen fietsen waardoor het aantrekkelijker wordt om ook langere afstanden (7,5-
15 kilometer) te fietsen. Hiermee wordt het bereik van de fiets behoorlijk vergroot, zoals te zien is in de volgende 
afbeelding: 

 
Wij zien dan ook grote kansen voor de elektrische fiets in het bereiken van ons doel, met name voor mensen die 
wonen in de ene plaats in de U10 en werken in een andere plaats in de U10 of voor mensen die naar de U10 
reizen voor hun werk. De elektrische fiets is echter relatief duur en sommigen hebben het beeld dat de 
elektrische fiets uitsluitend voor ouderen is. Wij willen drempels wegnemen en het onterechte beeld van mensen 
doorbreken door: 
 
• mensen de elektrische fiets te laten proberen; 
• de drempel een elektrische fiets te gaan gebruiken te verlagen door aanschafregelingen en 

leaseconstructies; 
• in de communicatie duidelijk te maken dat elektrische fiets voor veel doelgroepen aantrekkelijk zijn, 

waaronder voor forenzen. 
 
 

Afbeelding 18: 7,5 en 15 km fietsafstand rond Utrecht Centrum 

Afbeelding 17: 7,5 en 15 km fiets iso-afstandslijnen vanuit verschillende kernen in en rond Utrecht 
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Door in te zetten op de elektrische fiets wordt voor veel mensen die nu de auto gebruiken een aantrekkelijk 
alternatief geboden op de afstanden van 7,5 tot 15 kilometer. Hiermee kan met name de infrastructuur tussen 
plaatsen (waar het over het algemeen nog niet zo druk is) beter worden benut. Indien de faciliteiten op ov-
knooppunten worden verbeterd (met name veilige, bewaakte stallingen) kan hiermee ook de ketenmobiliteit 
gestimuleerd worden. 
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7.3.4 Mobility as a Service (MaaS) 

Binnen deze visie geven wij aan in te zetten op die fiets-ov keten. Uit onderzoek is gebleken dat met name de 
overstappen en de voorbereiding bij een ketenreis voor stress kan zorgen13. Dit komt met name doordat mensen 
zich zorgen maken over of de reis wel goed zal verlopen (bijvoorbeeld over het wel of niet halen van een 
overstap). Dankzij MaaS kan de reiziger de reis direct plannen, boeken en betalen en krijgt de reiziger actuele 
informatie over mogelijke veranderingen van de planning gedurende de reis. Hiermee kan de ketenreis 
aangenamer en eenvoudiger worden gemaakt en daarmee ook aantrekkelijker. 
 
Dankzij MaaS zullen steeds meer modaliteiten via één enkele website of app toegankelijk zijn waardoor de keten 
niet langer zal bestaan uit verschillende vervoersmogelijkheden die versnipperd aanvoelen. Naast de (deel)fiets 
zullen ook het openbaar vervoer, taxi’s en deelauto’s onderdeel gaan vormen van het aanbod. Naast vervoer 
kunnen steeds meer functies hieraan gekoppeld worden. Zo kan de weerverwachting worden gekoppeld aan het 
reisadvies als je niet wilt fietsen in de regen. Ook kunnen beloningsmaatregelen worden gekoppeld aan de MaaS-
apps. 
 
Al met al zien wij grote kansen voor informatietechnologieën in de brede zin en MaaS in het bijzonder om de 
ketenreis aangenamer en aantrekkelijker te maken. Als U10 omarmen we dan ook de ontwikkeling van MaaS. 
Als regio zien wij echter geen rol als trekker van een MaaS concept. Wij zullen daarom initiatieven van andere 
overheden en marktpartijen faciliteren en hier actief aansluiting bij zoeken. Waar mogelijk zullen wij dit 
combineren met andere gedragsmaatregelen zoals het belonen en informeren van fietsers. 
 

Door in te zetten op MaaS wordt het voor mensen gemakkelijker gemaakt om te reizen met meerdere 
modaliteiten of met voor hun nieuwe modaliteiten als deelfietsen en -auto’s. Dit maakt dat ketenmobiliteit 
een stuk aantrekkelijker wordt. 
 

OPGAVE 1: 

E-fiets stimuleren 

OPGAVE 2: 

Optimaal benutten 

OPGAVE 3: 

Ketenmobiliteit 

OPGAVE 4: 

Druk op het centrum 

OPGAVE 5: 

Verbeteren veiligheid 

ý þ þ ý ý 

 

                                                             
13 https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_051.pdf 
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8. UITKOMST 

8.1 Verwachte uitkomst 

In 2030 is het voor iedereen die binnen de U10 woont of werkt eenvoudig en comfortabel om zich per fiets en/of 
openbaar vervoer te verplaatsen. Er ligt een duidelijk netwerk van fietspaden waar het lekker doortrappen is en 
niet te druk. Waar verkeerslichten nog nodig zijn is de wachttijd voor fietsers altijd geminimaliseerd. Werknemers 
worden door hun werkgever aangespoord om per fiets en openbaar vervoer naar het werk te komen. Dat scheelt 
in het aantal benodigde parkeerplaatsen bij grote werklocaties, maar levert ook grote gezondheidswinst en dus 
een verminderd arbeidsverzuim op.  
De koppeling tussen fiets en ov is vrijwel naadloos. Doordat veel mensen een abonnement op een deelfiets 
hebben die overdag door anderen gebruikt kan worden is er altijd ruimte in de fietsenstalling. Niet alleen bij de 
treinstations, maar ook bij de lightrail haltes.  
In de vrije tijd bewegen inwoners van de U10 zich ook steeds vaker per fiets van- en naar recreatiegebieden, 
winkelcentra en de sportvelden. Door het aanbieden van een breed scala aan transportoplossingen, zoals 
elektrische bakfietsen en fietsaanhangers, kan de fiets voor meer typen trips beter concurreren met de auto. 

8.2 Investeringsprogramma 

8.2.1 Nieuwe infrastructuur 

De projectenlijst zoals weergegeven in bijlage 1 is een eerste inventarisatie op basis van de wensen van de 
deelnemende gemeenten. Binnen deze fietsvisie is de haalbaarheid van deze projecten niet geïnventariseerd. 
De visie op snelfietsroutes is mede gebaseerd op deze inventarisatie.  

 Afbeelding 19: Inventarisatie infrastructuurprojecten 
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8.2.2 Gedragsbeïnvloeding 

Gedragsmaatregelen zijn een belangrijke sleutel in het bereiken van onze fietsdoelen. Door gepaste 
gedragsmaatregelen in te zetten bij verschillende opgaves, kansen en doelgroepen maken wij optimaal gebruik 
van de infrastructuur, fietsvoorzieningen en de gemeentelijke en provinciale financiële middelen. Waar mogelijk 
bouwen we verder op bestaande maatregelen van binnen en buiten de regio en benutten we de kennis die bij 
deze eerdere maatregelen is opgedaan. Gedragsmaatregelen kunnen bij vrijwel elke opgave een bijdrage leveren 
maar wij zien bovenal kansen voor elektrische fietsen, maatregelen via werkgevers, delen (van fietsen en auto’s) 
en MaaS. 
 
In bijlage 2 is een overzicht weergeven van ideeën van de U10-gemeenten, de provincie en U15/Goedopweg 
voor gedragsmaatregelen die passen bij de vijf opgaves binnen de visie.  Spoedig zal de korte-termijn-aanpak 
(KTA) van Goedopweg beginnen. Dit is het vervolg van Beter Benutten Midden-Nederland en hierbij zullen 
verschillende gedragscampagnes gestart worden. Waar mogelijk en nuttig zullen de U10-gemeenten hierop 
aanhaken en op verder bouwen.  

8.3 Vervolgstappen 

8.3.1 Uitvoeringsagenda 

Na het vaststellen van deze visie is het van belang de geïnventariseerde projecten te prioriteren en uit te werken 
in een investeringsagenda fiets. Aan de hand van de geprioriteerde lijst aan projecten en gedragsmaatregelen 
zal er contact gelegd moeten worden met de betrokken partijen. Hierbij kan het gaan om onder andere het Rijk, 
de provincie Utrecht en de desbetreffende gemeenten. Ook zal er in een vroeg stadium contact gelegd moeten 
worden met ProRail en Rijkswaterstaat wanneer een (snel)fietsroute een spoorweg, snelweg of vaarweg 
oversteekt of passeert.  

8.3.2 Financiering 

Voor het uitvoeren van de in deze visie opgenomen infrastructurele- en gedragsveranderingsprojecten is een 
significante investering nodig. Voor veel gemeenten zal deze investering niet volledig zelf gedragen kunnen 
worden. Voor het uitvoeren van deze projecten zijn echter verschillende co-financieringsbronnen in kaart 
gebracht: 
 
• Provincie Utrecht 
• Rijksoverheid (MIRT, Beter Benutten, IenW) 
• Rijkswaterstaat 
• ProRail 
• Gemeenten 
• Waterschappen/Hoogheemraadschappen 
• Europese subsidies (INTERREG) 
 
Binnen het kader van deze visie zijn de financieringsbronnen niet verder uitgediept. Dit moet op projectniveau 
verder in kaart worden gebracht. 
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8.3.3 Monitoring 

Om de voortgang in de nieuwe doelstelling in kaart te brengen is het belangrijk om goede data te verzamelen. 
Deze data is op het moment vaak nog afwezig. Een consistent dataverzamelingsprogramma met een jaarlijkse 
rapportage draagt bij aan de transparantie van de voortgang van de U10 als regio. In het jaarlijkse 
monitoringsrapport zal de voortgang van de U10 als regio getoetst worden aan het behaalde succes op de vijf 
opgaven. Hierbij wordt er een actuele inventarisatie gemaakt van uitgevoerde projecten, hun resultaat en het 
algemene mobiliteitsbeeld. Dit zal indien noodzakelijk ondersteund worden door jaarlijkse tellingen en enquêtes 
uit te voeren. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Projectinventarisatie infrastructurele projecten 

Tijdens de eerste workshop is een inventarisatie gemaakt van gewenste infrastructurele projecten die bijdragen 
aan de vijf opgaven die in deze visie zijn geformuleerd. Deze werksessie is bijgewoond door de volgende mensen:  
• Herbert Tiemens, Provincie Utrecht 
• Arnoud Egbers, IJsselstein 
• Wouter Lefevefre, De Bilt 
• Hans Bomers, Vianen 
• Jan Kippers, Vianen 
• Liselot Meijer, Houten 
• Kees- Jan Arens, Stichtse Vecht 
• Theo van den Hurk, Bunnik 
• Tom Zee, Rijkswaterstaat 
• Bastian Jansen, gemeente Utrecht / U10 
• Jim Moolhuijsen, U10 
 
Op de volgende pagina’s is de opbrengst van deze werksessie weergegeven op de kaart. 
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Bijlage 2: Projectinventarisatie potentiele gedragsmaatregelen  

Tijdens de derde werksessie is er door een gezelschap aan professionals van verschillende disciplines, uit zowel 
de publieke- als de private sector gebrainstormd over potentiele gedragsmaatregelen. De uitkomst van deze 
brainstorm is opgenomen in de volgende woordwolken. Ieder van de woordwolken vertegenwoordigt potentiele 
projecten/campagnes die bijdragen aan de vijf opgaven zoals geformuleerd in de visie. 
 
De tweede werksessie is bijgewoond door de volgende personen: 
 
• Jan Kippers, gemeente Vianen 
• Femke van Hamersveld, U10 
• Liselot Meijer, gemeente Houten 
• Ruud Bijl, gemeente Nieuwegein 
• Arnoud Egbers, gemeente IJsselstein 
• Steven Lee, gemeente Woerden 
• Wouter Lefevre, gemeente de Bilt 
• Herbert Tiemens, provincie Utrecht 
• Jos Smulders, provincie Utrecht 
• Ruud Ditewig, gemeente Utrecht 
• Bastian Jansen, U10 
• Ruud van Rossen, Universiteit Utrecht 
• Marjolein van der Stok, Enmorgen 
• Mieke de Bruin, Utrecht Science Park 
• Niek Verlaan, gemeente Utrecht 
• Jos Spriel, gemeente Zeist 
• Rick Knoops, gemeente Stichtse Vecht 
• Hans Bomers, gemeente Vianen 
• Ron de Bruijn, Sweco (U15) 
• Mieke Span, gemeente Utrecht 
• Rob Tiemersma, gemeente Utrecht 
• Jiska Weggeman, Goedopweg 
• Jim Moolhuijsen, U10 
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