
Onderweg - fietsveiligheid

en van de conclusies uit de en-

quête: ANWB-leden gebruiken 

de fiets graag als ze naar het cen-

trum moeten. Maar per gemeen-

te zijn er grote verschillen in hoe 

veilig fietsende leden zich voelen. Daar zit 

ruimte voor verbetering. ‘Het is goed nieuws 

dat zoveel mensen aangeven graag de fiets 

te gebruiken als ze de stad in gaan. Het is 

een duurzaam en voordelig alternatief voor 

de auto en dat is goed voor de leefbaarheid 

van de stad’, zegt Roxy Tacq, ANWB-expert 

fietsveiligheid. ‘Maar we zitten elkaar soms 

in de weg op het fietspad. Studenten, ouders 

met kinderen, senioren, bestuurders van 

e-bikes en snorfietsen; ze gebruiken allemaal 
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De fiets is populair als snel, goedkoop en 
duurzaam vervoermiddel in de stad. Maar hoe 
zit het met de veiligheid? De ANWB vroeg het 
aan leden in 28 gemeenten.

dezelfde rijweg, maar hebben verschillende 

snelheden. Omdat de ANWB het gebruik 

van de fiets in de stad toejuicht, is het be-

langrijk dat gemeenten in fietsveiligheid 

blijven investeren.’ 

Waarom niet veilig? 
Wat veroorzaakt dat gevoel van onvei-

ligheid nu? Leden geven in onze enquête 

aan dat het ontbreken van fietspaden een 

belangrijke oorzaak is. Gevaarlijke, onover-

zichtelijke kruisingen worden ook vaak ge-

noemd, net als vrachtverkeer dat van dezelf-

de weg gebruikmaakt en langs dendert. Ook 

het gedrag van andere weggebruikers (in-

halen, breeduit fietsen, smartphonegebruik 

Het gevoel van (on)veiligHeid verscHilt 
nogal per gemeente...

En deze voelen het 
minst veilig:

 Amsterdam 
 delft
 Maastricht
 Utrecht
 den haag

Deze 5 gemeenten voelen voor 
fietsers het meest veilig: 

 Zwolle
 lelystad
 Almere
 Middelburg
 Assen

3332



op de fiets) en de grote snelheidsverschillen 

tussen voertuigen op het fietspad vergroten 

het gevoel van onveiligheid. 

en nu?
De ANWB heeft naar aanleiding van de 

enquête de 28 betrokken gemeenten op 

de hoogte gebracht van de onderzoeksre-

sultaten en gaat graag in gesprek met de 

gemeenten over de genoemde knelpunten. 

In de enquête kwam naar voren dat drie 

gemeenten die positief scoren op de vraag: 

‘Doet uw gemeente voldoende aan veilig-

21 maart: 
gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart kun je in het stemhokje van jouw gemeente zelf invloed uit-
oefenen op de (fiets-)veiligheid in het verkeer. Op de website van je gemeente 
vind je een overzicht van de deelnemende politieke partijen en hun stand-
punten.  meer info? 

anwb.nl/gemeenteraads-     
           verkiezingen2018

‘We gaan graag 
in gesprek met de 
gemeenten over 
de knelpunten’

heid voor fietsers’ ook in de top vijf van 

meest veilige gemeenten staan. ‘Dit betekent 

dat hun inspanningen om fietsroutes te 

verbeteren zeker niet onopgemerkt blijven 

en wel degelijk bijdragen aan het fietsplezier 

en het gevoel van veilig onderweg zijn’, weet 

ANWB-medewerker Rob Gremmen, die de 

enquête coördineerde. ‘En weet je wat zo 

mooi is? Je kunt zelf invloed uitoefenen op 

de verkeersveiligheid van je stad door bij de 

komende Gemeenteraadsverkiezingen op 21 

maart te stemmen op de partij die van ver-

keersveiligheid een hoofdzaak maakt.’

anwb en fietsveiligheid
lichtbrigade 
elk najaar doet de AnwB met duizenden vrijwilligers een grootscheepse fietsver-
lichtingsactie, waarbij onze lichtbrigade het belang van goed werkende fietsver-
lichting onder de aandacht brengt. 

smartphones in het verkeer  
de AnwB is sinds 2015 actief in de verkeersveiligheidscoalitie. eén van de geza-
menlijke doelen van de 40 deelnemende organisaties is het terugdringen van o.a. 
smartphonegebruik in het verkeer. ‘we accepteren in nederland geen slachtoffers 
meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartphones in het verkeer’, is de be-
langrijkste boodschap van de coalitie. 

cyclerap
de AnwB heeft een methodiek laten ontwikkelen, CyclerAP, waarmee de veiligheid 
van fietspaden kan worden verbeterd. Jaarlijks raken ongeveer 12.000 fietsers ern-
stig gewond. Bij de helft van deze ongevallen speelt de inrichting van de weg een 
rol, zoals paaltjes op de weg, stoepranden en trambanen. CyclerAP laat zien waar 
de veiligheidsknelpunten zitten op fietspaden. gemeenten kunnen met die 
info wegen en fietspaden veiliger maken. 
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