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ANWB presenteert ontwerpaanpak voor betere ordening van 
al het stedelijk verkeer

Succes van de fiets 
vraagt slimmere inrichting 
van routes en straten 
Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan 
gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de 
fietspaden: te druk, te vol, te weinig opstelruimte. De fiets – een duurzame, gezonde en 
efficiënte vervoerswijze – wint aan populariteit, mede dankzij de opkomst van de e-bike. 
Opgeteld bij steeds meer innovatieve elektrisch aangedreven voertuigen die óók het fiets-
pad (moeten) kiezen, leidt dit tot onveiligheid en irritatie voor àlle verkeersdeelnemers. 
Dat moet anders, slimmer! 

Routes en straten aanpassen voor al het verkeer
De ruimte die we in de stad traditioneel inrichten voor fiets-
achtigevoertuigen voldoet niet meer. Dat komt door de op-
komst van steeds meer lichte voertuigen in de stad: de ge-
wone fiets, e-fiets, snorfiets, (e-)bakfiets, segway, elektrisch 
opstapwiel, gemotoriseerde voet-scooters en skateboards, 
en nog veel meer. Snel, langzaam, smal, breed, licht en 
zwaar, alles krioelt door elkaar. Met als gevolg dat fietsers 
en al die anderen die elkaar per ongeluk dwars zitten, hun 
weg ook op andere manieren zoeken. Op de rijbaan en het 
trottoir. Met overlast en irritatie van andere weggebruikers 
tot gevolg. Routes en straten in de stad moeten daarom 
fundamenteel anders worden ontwerpen. 
De ANWB heeft vanuit die overtuiging een ontwerpaanpak 
laten ontwikkelen. Daarmee kunnen gemeenten voor een 
slimmere en veiligere ordening van al het verkeer in de stad 
zorgen.

Wat is bijzonder aan de ontwerpaanpak?
Niet alleen de omvang van het verkeer, maar ook de 
omgeving bepaalt hoeveel ruimte het verkeer krijgt in een 
bepaalde straat of een deel daarvan.
Bij het ontwerpen van de inrichting van straten en routes, 
kijken ontwerpers voortaan niet alleen naar wat nodig is 
voor het verkeer. Doorstroming van het verkeer en bereik-
baarheid van bestemmingen blijven natuurlijk belangrijk. 
Maar ook de kwaliteit van de inrichting van een gebied, 
straat of een deel daarvan krijgt aandacht: wat gebeurt 
hier en hoe leuk moet het hier zijn? 

Zo kunnen zij op een genuanceerde manier kiezen of op een 
bepaalde plek vooral met het verkeer rekening moet worden 
gehouden, of dat juist het verblijven zwaarder moet wegen 
in het ontwerp. Bijvoorbeeld vanwege terrasjes, winkels of 
andere functies in dat deel van de straat. Hoeveel ruimte elk 
van de verschillende verkeerssoorten kan krijgen, is dan een 
logisch gevolg van die afweging. Auto, OV, voetganger en 
alles er tussenin, krijgen op die manier een logische plaats 
in de stad.

Het ontwerp van de straat bepaalt de maximum snelheid
Een auto kan wel snel rijden, maar mag dat niet overal. Dat 
vinden we inmiddels heel gewoon. Dit principe willen we 
toepassen voor alle weggebruikers. De maximum snelheid 
voor alle verkeersdeelnemers is niet langer gekoppeld aan 
het type voertuig, maar aan de straat (of deel daarvan) 
waar de weggebruiker zich bevindt. De maximum snelheid 



wordt per straat of gebied zo gekozen, dat de kwaliteit van 
een gebied zo goed mogelijk overeind blijft. Een afgewogen 
combinatie tussen het verblijven in een gebied  en de 
behoeften van het verkeer. Dat leidt tot vier zogenoemde 
‘stedelijke verkeersmilieus’ of ‘straatbeelden’. In elk van die 
verkeersmilieus geldt een en dezelfde maximum snelheid 
voor alle verkeersdeelnemers: 10, 20, 30 of 50 kilometer 
per uur. De veiligheid in elk van die verkeersmilieus neemt 
hierdoor toe, want deze aanpak maakt de onderlinge 
snelheidsverschillen tussen weggebruikers in elk van de 
verkeersmilieus kleiner.

Als de gewenste omgevingskwaliteit niet te combineren is 
met de gewenste verkeersfunctie, dan kan het ontwerp wor-
den aangepast. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van 
de maximumsnelheid in een straat of deel daarvan, of door 
het scheiden van verkeerssoorten. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanleg van een apart fietspad.
Uit een ledenpeiling onder ANWB-leden over dit onderwerp 
blijkt dat 74 % van de ANWB-panelleden vindt dat niet elke 
straat beschikbaar hoeft te zijn voor alle soorten wegge-
bruikers, als dit de doorstroming en/of veiligheid vergroot. 
Ook als hierdoor een deel van de weggebruikers soms moet 
omrijden.

Verkeersdeelnemers worden niet langer ingedeeld naar 
traditionele voertuigen (zoals fiets, brommer, auto, motor), 
maar op basis van gewicht en breedte in zogenoemde 
‘voertuigfamilies’
Elke ‘familie‘ bestaat uit voertuigen die tot eenzelfde 
gewichtsklasse behoren en binnen een maximale breedte 
passen. Er zijn zes verschillende voertuigfamilies:
A. Voetgangers
B. Fiets-achtigen
C.  Lichte motorvoertuigen zoals snorfiets, e-bakfiets, riksja, 

bromfiets, quad en motorfiets
D. Auto’s en auto-achtigen inclusief lichte bestelbusjes
E. Vrachtauto’s en ´vrachtauto-achtigen´ inclusief bussen
F. Trams en ander railverkeer
Door de routes en straten te ontwerpen op basis van deze 
indeling in voertuigfamilies, ontstaan de genoemde ver-
keersmilieus. Daar worden de gewichtsverschillen èn snel-

heidsverschillen tussen voertuigen kleiner, wat de veiligheid 
sterk bevordert. 
De indeling in voertuigfamilies maakt ook een einde aan 
de onduidelijkheid waar de snorfietsen en bromfietsen 
thuishoren. De huidige snorfiets hoort, afhankelijk van zijn 
gewicht, ofwel bij de voertuigfamilie van de ‘fietsachtigen’ 
(B) ofwel bij de familie van de lichte motorvoertuigen (C). In 
alle gevallen zal de berijder zich moeten houden aan de re-
gels die voor die familie gelden. Die bepalen waar hij wel of 
niet mag komen, wat daar de maximumsnelheid is, welke 
voertuigeisen van toepassing zijn en of er sprake is van een 
kentekenplicht.

Soms een snelheidslimiet voor (snelle) fietsers
In de ontwerpaanpak komen alle fietsen in één fietsfamilie. 
Voor speedpedelecs (fietsen met elektrische hulpmotor 
die wel 45 tot 50 kilometer per uur kunnen) en ‘gewone’ 
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racefietsen gelden in beginsel dezelfde rechten en plichten 
als voor fietsen. Het feit dat speedpedelecs en racefietsen 
sneller kunnen dan gewone fietsen betekent echter niet dat 
ze ook overal sneller mogen. Dit kan te gevaarlijk zijn voor 
andere verkeersdeelnemers die zich zonder afscheiding in 
hetzelfde domein bevinden, zoals voetgangers en ‘gewone’ 
fietsers. Speedpedelecs en racefietsen behoren vanwege 
hun gewicht en afmetingen in de voertuigfamilie van de 
fietsen, maar zullen zich afhankelijk van het verkeersmilieu 
en de daarbij horende maximumsnelheid soms moeten 
inhouden.

Lopen wordt belangrijker
Iedereen is voetganger. Al is het maar om van de voordeur 
naar het geopende autoportier te lopen. In de stad is lopen 
een van de meest effectieve manieren om je te verplaatsen. 
Neemt geen overbodige ruimte in, is gezond en goedkoop. 
Lopen komt daarom in deze nieuwe ontwerpaanpak als een 
volwaardige vervoerwijze aan bod. Trottoirs moeten breed 
genoeg zijn, en fietsen stallen moet niet ten koste gaan van 
die voetgangersruimte. In sommige gevallen wordt lopen 
voor de kortste afstanden aantrekkelijker gemaakt dan de 
fiets pakken. Dat kan op erg drukke plekken bijdragen aan 
vermindering van de drukte op het fietspad en van de stal-
lingsproblemen voor de fiets.

Niet alleen bedacht
De ANWB en de door ons ingeschakelde ontwerpers hebben 
deze nieuwe ontwerpaanpak niet alleen bedacht. We heb-
ben in anderhalf jaar tijd een groot aantal experts geraad-
pleegd en andere organisaties die zich bezighouden met 
(het ontwerp van) de steden en verkeersveiligheid, en nauw 
samengewerkt met drie pilotsteden Helmond, Rotterdam 
en Utrecht.

Nader bekijken
Met de eerste versie van de nu gelanceerde ontwerpaanpak 
zijn nog niet alle vragen en kwesties opgelost. Zaken die 
verder moeten worden onderzocht en vastgesteld om de 
aanpak te laten functioneren, zijn onder meer:
•  aanvullende wet- en regelgeving voor de aanduiding  

van de verschillende verkeersmilieus en hun maximum-
snelheid, 

• eventuele kentekenplicht, 
• rijbewijsplicht, 
•  minimumleeftijd en helmplicht voor enkele van de  

voertuigfamilies. 
Daarnaast zullen campagnes en andere inspanningen 
nodig zijn om met name de fietsers en berijders van lichte 
motorvoertuigen (LMV) tot volwassener verkeersgedrag te 
brengen en duidelijk te maken wat hun verantwoordelijk- 
heden zijn.

Door het sterk toegenomen gebruik van voertuigen in deze 
voertuigfamilies, is het onontkoombaar dat berijders en  
bestuurders beter moeten leren omgaan met een aantal 
voor de hand liggende gedragsregels en (extra) beperkingen 
die leiden tot een rustiger en veiliger verkeer. Denk bijvoor-
beeld aan snelheidslimieten, achterom kijken voordat je 
inhaalt, niet tegen de rijrichting inrijden, niet over de stoep 
rijden, niet stilstaan op het fietspad en niet stallen in de 
ruimte van de voetgangers.
Uit de peiling onder ANWB-leden over het verkeer in de stad, 
blijkt dat automobilisten en voetgangers de meeste hinder 
ervaren van (het gedrag van) fietsers.

De schop in de grond 
De nu beschikbare ontwerpaanpak zal door de ANWB in 
samenwerking met een aantal (nieuwe) pilotsteden verder 
worden getoetst en vormgegeven in concrete uitvoering: 
straten en routes die daadwerkelijk op de schop gaan.

Voor meer informatie over het onderzoek en de ontwerpaanpak, ga naar: anwb.nl/verkeerindestad
Daar zijn ook het volledige onderzoeksrapport en een aantal bijlagen te downloaden.
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“Ik waardeer het ANWB initiatief. Samen met andere 
wegbeheerders zou ik dit initiatief willen testen in de 
praktijk zoals ik in juni 2015 ook heb aangegeven in de 
kamerbrief over drukte op het fietspad. Deze tool helpt 
wegbeheerders om keuzes te maken en te implemente-
ren. Ik roep alle wegbeheerders dan ook op om hier hun 
voordeel mee te doen.”- Minister Schultz van Haegen 
– Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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