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1

Atelier Overijssel heeft in opdracht van de provincie Overijssel en 
gemeente Hengelo twee werkateliers georganiseerd over Ruim-
telijke Kwaliteit en de Fiets. Dit deden zij in samenwerking met 
Miranda Thüsh (Thuisraad RO). 

Het eerste atelier vond plaats op 8 december 2015 in Hengelo. Waar één groep 
het fietstraject Zwolle - Staphorst - Meppel onder de loep nam. En de ruimtelijke 
en functionele structuur op knooppunt Lichtmis bekeek. De andere twee groepen 
concentreerden zich op de binnenstad van Hengelo: hoe zijn stromen georgani-
seerd door het centrum en hoe gaat Hengelo om met stallen van fietsen? Van dit 
eerste werkatelier is een tussenrapportage opgeleverd. 
Het tweede atelier werd gehouden op 4 februari in Zwolle. Inzet van dit atelier 
was de bevindingen van het eerste atelier naar een hoger niveau te tillen. Hoe 
kunnen deze vertaald worden naar (ontwerp)principes en handvatten zodat ze in 
de gehele provincie bruikbaar zijn?

Aanleiding en doel
De fiets heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in de samenle-
ving. Door technische ontwikkelingen zoals de e-bike is de fiets bijvoorbeeld een 
grotere rol gaan spelen in het mobiliteitsbeleid. Voorspeld wordt dat het fietsge-
bruik in de komende jaren alleen maar zal toenemen (zie kader). 

In 2014 heeft de provincie een Koersdocument Fiets Overijssel opgesteld. “Doel 
van dit Koersdocument is om vanuit helikopterperspectief een samenhangend 

Inleiding

Inleiding

Een kwart van alle verplaatsingen in Nederland is toe te kennen 
aan de fiets. 15 miljard fietskilometers werden er in 2011 afgelegd 
in Nederland. Dat aantal neemt toe. Tussen 2000 en 2012 hebben 
fietsers in totaal 14 procent meer kilometers afgelegd. Het grootste 
deel van deze groei komt voor rekening van de elektrische fiets die 
de laatste jaren sterk in opkomst is (Mobiliteitsmonitor 2013).
Verwacht wordt dat de fiets in Overijssel een steeds belangrijkere rol 
gaat innemen in het mobiliteitsgedrag. De opkomst van de e-bike, 
het dichtslibben van autowegen tijdens de spits en het schrappen 
van verschillende buslijnen zijn redenen dat de fiets een steeds aan-
trekkelijker alternatief wordt (al dan niet in combinatie met OV). Een 
toename in het fietsgebruik, betekent ook een toename van het aan-
tal fietsen en fietsvoorzieningen in de openbare ruimte. Waar veel 
gefietst wordt, wordt bijvoorbeeld ook veel geparkeerd. Dit heeft 
consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. 
Ruimtelijke kwaliteit is tevens essentieel voor het gebruik van de 
fiets. Aantrekkelijke routes die goed in het stedelijke en landschap-
pelijke weefstel zijn ingepast hebben invloed op het fietsgebruik en 
op de routes die gekozen worden.
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provinciaal beleid rondom de fiets te formuleren, dit in samenhang met de Fiets-
kroon. De provincie hoopt hiermee kaders te stellen voor programma’s en maat-
regelen om het fietsgebruik in de provincie te laten groeien. Het gaat daarbij om 
zowel het utilitair als het recreatief fietsgebruik” (Mobycon, 2014).

Projecten bij de provincie
De provincie heeft een rol als het gaat om het faciliteren en stimuleren van an-
dere belangrijke stakeholders, zoals gemeenten, regio’s en waterschappen. In 
het Koersdocument zijn richtlijnen gegeven over welke acties de provincie wil 
ondernemen. Hier staat ook in hoe zij haar middelen op het gebied van fietsbeleid 
zo efficiënt mogelijk kan inzetten. Het Koersdocument heeft een planningshorizon 
tot 2020.

De provincie heeft al een aantal programma’s lopen die inspelen op het gebruik 
van de fiets. Daarbij zijn de vier hoofdlijnen: 
1. Het ontwikkelen van een “kernnet fiets”, bestaande uit snelfietsroutes en re-

gionale hoofdroutes; 
2. Een kwaliteitsimpuls geven aan stallingvoorzieningen en uitbreiden van 

OV-fietsfaciliteiten en voorzieningen;
3. Een goede aansluiting van utilitaire en recreatieve fietspaden realiseren op 

hoofdfietsroutes, (regionale) stations en andere OV-overstappunten.
4. Middelen organisatorisch inzetten om samenhang met partners te versterken.

Bovenstaande hoofdlijnen hebben inmiddels hun uitwerking gevonden binnen 

concrete programma’s als Beter Benutten, projecten op het gebied van verkeers-
veiligheid, ketenmobiliteit en OV, Gezond en Veilig Leefmilieu, en op het gebied 
van toerisme en economie.

Daarnaast zijn verschillende gemeenten en regio’s zelf ook bezig op het gebied 
van de fiets.

Opzet proces
Voor het werkatelier is door de provincie en de gemeente Hengelo een driedelige 
vraag aan het Atelier gesteld:

1. De fiets en het buitengebied: hoe kan het fietsen in het buitengebied een 
hogere belevingswaarde krijgen, zodat meer mensen uitgenodigd worden om 
op de fiets te stappen? We richten ons hierbij op de beleving van routes, de 
kwaliteit van fietsstallingen  en de attractiviteit van kleine knooppunten in het 
buitengebied. 
Het vraagstuk over het buitengebied is gekoppeld aan de casus Noordwest –
Overijssel. Het resultaat zal specifiek voor Noordwest-Overijssel aanbevelin-
gen opleveren, en meer generieke aanbevelingen, die ook elders toepasbaar 
zijn. 

2. De fiets en de binnenstad: Hoe kan de openbare ruimte in de binnenstad, 
wanneer deze sterk gedomineerd wordt door de fiets, een kwaliteitsimpuls 
krijgen? We richten ons in het vraagstuk over de binnenstad op drie onder-
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Roombeek, Enschede (door M. Thüsh)1ste werkatelier in Hengelo

Fietspad bij Neunen (Roosegaarde)

Inleiding

werpen: tijdelijk en langdurig stallen van fietsen in de binnenstad, fietsver-
binding binnenstad – buitengebied, knooppunten in de stad (zoals scholen, 
stationslocatie).
De binnenstad-problematiek is gekoppeld aan de casus Hengelo. De resul-
taten zijn toepasbaar op Hengelo en worden generiek gemaakt voor andere 
binnensteden. 

3. Voor beide opgaven geldt de vraag: Hoe borg je dat ruimtelijke kwaliteits-
opgaven in processen worden mee gekoppeld? De uitkomsten (inhoud en 
proces) toepasbaar maken voor de op te stellen fietsprogramma’s.

Leeswijzer
Het rapport is een samenvatting van de uitkomsten uit beide werkateliers. In het 
tweede hoofdstuk wordt een stuk achtergrond toegelicht over de betekenis van 
ruimtelijke kwaliteit. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze dit voor de fiets van 
belang is. In hoofdstuk drie zijn de aanbevelingen uit de ateliers samengevat tot 
ontwerpprincipes en -handvatten. Dit hoofdstuk geeft ook aan waar een vervolg 
mogelijk/gewenst is.
In de bijlage vind u de programma’s van de twee werkateliers. Daarnaast bevat de 
bijlage de uitkomsten van het tweede werkatelier. Hier van zijn per thema, zoals in 
het atelier aangehouden, de bevindingen samengevat.

2de werkatelier in Zwolle
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Kunst bij Okkenbroek (foto M. Thüsh)
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Voorkeur fietsers voor groene route Aangewezen als hoofdtietsroute Stadstuin Amersfoort (foto M.Thüsh) Plein Dronten in 2012 (foto M.Thüsh)

Ruimtelijke kwaliteit is echter meer dan esthetiek:

Ruimtelijke kwaliteit wordt vaak gezien als een op zichzelf staande waarde. Het 
hoeft nergens anders toe te dienen dan de ruimte mooi, fijn, aantrekkelijk te ma-
ken. Het wordt in deze kwalificatie gezien als het esthetisch sausje dat een tech-
nisch ontwerp beter verteerbaar maakt. Deze waarde van het aanbrengen van 
ruimtelijke kwaliteit is zeker van belang. Tegelijk doet het de impact die ruimtelijke 
kwaliteit heeft op het gebruik en de beleving van de fiets en de fietsinfrastructuur 
te kort.

Om de kwaliteit van het fietsnetwerk te bepalen hanteert de verkeerskundige over 
het algemeen vijf criteria: 
• Direct
• Samenhangend
• Aantrekkelijk
• Veilig
• Comfortabel
Het criterium ‘aantrekkelijk’ wordt lastig gevonden, gelukkig hebben ervaring en 
onderzoek hier meer duidelijkheid over gegeven. Bovendien blijkt dat aantrek-
kelijkheid wellicht belangrijker is dan eerder werd gedacht. Zo kwam in een on-
derzoek in Utrecht naar voren dat mensen liever een hobbelige en langere maar 
groene, rustige route kiezen dan de drukke, geasfalteerde, officiële, kortere route.

2

‘Ruimtelijke Kwaliteit’ ... wat is dat?

‘Ruimtelijke Kwaliteit’ ... wat is dat?

Ruimtelijke kwaliteit = 
belevingswaarde + gebruikswaarde
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Afwisseling in de route Verassende elementen onderweg

Afwisselend en verassend
De tijd die mensen over een route doen en de moeite die dat kost is moeilijk door 
henzelf in te schatten. Men denkt de kortste en meest directe route te kiezen 
terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Belevingsaspecten spelen daarbij een be-
langrijke rol. Bijvoorbeeld doordat men voldoende afleiding heeft. Er zijn diverse 
activiteiten op en om de route, een diversiteit aan mensen en/of verschillen in 
architectuur. 

De mate waarin afwisseling gewenst is hangt onder andere af van de hoeveelheid 
gebruikers, het motief van de fietser en de fietssnelheid. Bij te veel prikkels slaat 
verrassing om in overprikkeling en stress. Bij te weinig prikkels slaat de verveling 
toe.

Ruimtelijke kwaliteit is het samengaan van en de wisselwerking tussen belevings-
waarde en gebruikswaarde. Esthetiek en functionaliteit kunnen dus niet los wor-
den gezien van elkaar. Dat bleek uit het voorbeeld in Utrecht. 85% Van de fietsers 
koos daar voor de mooiere maar langere route en was stellig van mening dat dit 
ook de kortste was. Ruimtelijke kwaliteit is moeilijk te kwantificeren. Daar waar 
maatregelen uit het ASVV1 of de ‘ontwerpwijzer fietsverkeer’ een zekere unifor-
miteit hebben is ruimtelijke kwaliteit veelal gekoppeld aan de specifieke karakte-
ristieken van een ruimte. Ervaring heeft echter geleerd dat een aantal aspecten 
vrijwel overal van invloed zijn op het fietsgebruik. Het gaat daarbij om karakteris-
tieken als: afwisselend, opgenomen in omgeving, activiteiten, de boodschap van 
de omgeving en  een logische opbouw. In onderstaande alinea’s is een aantal 
karakteristieken nader uitgewerkt.

1 De ASVV is een door het CROW uitgebracht boek met aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 
binnen de bebouwde kom
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Fietscafé en werkplaats in Londen Voorzieningen onderweg Fietspad in Leidsche Rijn

Opgenomen in omgeving
Wanneer een route is opgenomen in zijn omgeving vormen infrastructuur en om-
geving een geheel. Ze kunnen elkaar versterken door gebruik te maken van el-
kaars kwaliteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het Europapark in Groningen. 
Hier is het hoogteverschil benut door deze om te zetten in terrassen (zie foto). 
Veel groen met daartussen fietsroutes, straten, wandelpaden, de perrons en de 
overkapping van de perrons. 
Een ander voorbeeld is het fietspad bij Leidsche Rijn, Utrecht. Dit is een groot-
schalige omgeving met grootschalige ruimte daartussen. Er is gekozen te werken 
met stoere materialen en kleuren, strakke, rechte lijnen. De route past daarbij. Er 
ontstaat een grote open ruimte (zonder de weg te verbreden), de route is recht en 
open en aan de horizon een toren als oriëntatiepunt (zie foto).

Gecombineerd met (publieksaantrekkende) activiteiten
Aan routes zijn diverse partijen verbonden met verschillende belangen en rollen.
Publieksaantrekkende activiteiten zorgen voor een concentratie van fietsverkeer 
en maakt routes drukker. Daardoor  wordt het voor een gemeente interessanter 
om hier vroegtijdig te strooien en de kwaliteit te verbeteren. Routes worden door 
deze activiteiten aantrekkelijker omdat je bijvoorbeeld onderweg boodschappen 
kunt doen, je kinderen wegbrengen, een ijsje eten etc. Kortom het maakt de route 
mooier, afwisselender, drukker, maar ook veiliger. Het is goed voor de route - en 
dus voor de fietser - en voor de activiteit. Er ontstaat een win-win situatie.

‘Ruimtelijke Kwaliteit’ ... wat is dat?

Europapark Groningen (foto M.Thüsh)
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(foto M. Thüsh) (foto M. Thüsh)

Routes opbouwen van herkomst naar bestemming
Bij het bedenken van een route moet er een logische opbouw zijn in de route. De 
opbouw van een route laat mensen ervaren dat ze hun bestemming naderen. Zo 
kan er gezorgd worden voor afwisseling, voor duidelijke herkenningspunten op 
de route, voor een combinatie van functies en activiteiten langs de route en zorg 
dragen dat de route is opgenomen in de omgeving en een eenduidige boodschap 
heeft.

Damsterdiep, Groningen (foto M. Thüsh)Grote Markt, Zwolle (H. ten Klooster)

Boodschap infrastructuur = boodschap omgeving
Om een optimale ruimtelijke kwaliteit te hebben moet de uitstraling en inrichting 
van een omgeving aansluiten op de inrichting van een fietsroute. Dat betekent 
dat omgeving, infrastructuur, knooppunt, stedenbouw en architectuur op elkaar  
moeten worden afgestemd. Beiden moeten laten zien of je te maken hebt met 
een stroom- of verblijfsgebied. Het moet duidelijk zijn waar je kunt stallen, of elke 
modaliteit een eigen plek heeft of niet, wat de functie is van een plek, etc.
Zo voelt de fietser zich op de Grote Markt in Zwolle te gast en is deze extra alert 
op voetgangers. Het Damsterdiep in Groningen geeft een tegenstrijdig beeld. De 
omgeving heeft een verblijfsfunctie terwijl de inrichting van de straat een duidelij-
ke stroomfunctie heeft. Het is voor de gebruiker niet duidelijk of hij hier rekening 
moet houden met overstekende voetgangers of dat hij kan doorfietsen.
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Ken de gebruikers
Onderzoek wie de huidige en toekom-
stige gebruikers zijn en ga met hen in 
gesprek. Inventariseer hun wensen, 
gedrag, weerstanden, herkomst- en 
bestemmingen en andere relevante as-
pecten. Neem hen ook mee in  moge-
lijkheden als het verbinden van utilitai-
re met recreatieve doelen en de impact 
van ruimtelijke kwaliteit op de beleving 
van afstand, moeite en snelheid. 

Betrek de samenleving
Tevens werd het belang van het betrek-
ken van de samenleving benadrukt. Dit 
kwam terug aan alle tafels. In welke 
vorm dit zou moeten bleek maatwerk. 
Soms zal de participatie ontstaan van-
uit een initiatief van onderaf een ande-
re keer zal de gemeente of provincie 
initiator zijn. 

Begin met ambitie en durf
Alle groepen benadrukten het belang 
van een goed fietsbeleid. Waarbij het 
succes van een programma deels af-
hangt van de ambitie van ambtenaren 
en politici. Bij hen moet er ‘durf’ zijn om 
de fiets te promoten en aan de slag te 
gaan. Durf is tevens nodig om met on-
zekerheden om te gaan en om tot nieu-
we en meer passende oplossingen te 
kunnen komen.

Uitkomsten, aanbevelingen en vervolg3

Door AtelierOverijssel zijn er twee werkateliers georganiseerd 
waarin veel aanknopingpunten gegeven zijn voor ontwerpprinci-
pes. Bij het atelier waren zowel verkeersdeskundigen als ontwer-
pers aanwezig. Er zijn handvatten voor de binnenstad en voor het 
buitengebied, waarvan een gedeelte overlapt. De aanbevelingen 
op het gebied van proces en inhoud zijn in onderstaand overzicht 
gegroepeerd.

Proces
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Meer dan verplaatsing 
De waarde van fietsen gaat verder 
dan het ‘kunnen fietsen van A naar 
B’. Fietsen heeft impact op de 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 
gezondheid. Een fietsroute is daardoor 
meer dan een ‘verplaatsingslijn’ 
tussen herkomst en bestemmingspunt. 
Fietsroutes maken deel uit van de 
sociale, economische, culturele en 
ruimtelijke netwerken. Dat vergt een 
passende benadering.

Verleid!
Zoek de juiste toon en probeer te ver-
leiden (in plaats van af te dwingen). 
Elke opgave vraagt om maatwerk.

Benut aanwezige energie
Benut de energie die er is. Dat kan bin-
nen het eigen werkveld en/of project 
zijn maar ook elders.
Zorg voor ambassadeurs die de plan-
nen uitdragen en waarmee het draag-
vlak vergroot wordt.

Onderzoek opgaven breed
Zorg er als deskundige ambtenaar  
voor dat je ruimte krijgt en neemt om de 
tracé-keuze in de breedte te onderzoe-
ken. Denk daarbij alternatieve tracés 
en aan aspecten die het gebruik ver-
aangenamen, verbeteren, vergroten of 
veiliger maken. Naast verkeerskundige 
ingrepen die effect hebben op samen-
hang, veiligheid, comfort, aantrekke-
lijkheid en directheid is de invloed van 
belevingsaspecten minstens zo groot. 
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Combineer gebruik 
Leg geen rigide scheiding tussen 
utilitair en recreatief gebruik. Beide 
doelgroepen kunnen van elkaar 
profiteren.

Monitor ingrepen
Verzorg bij ingrepen en experimenten 
een duidelijke evaluatie en laat ook de 
gebruikers hierin meepraten. Koppel 
resulataten terug. Draag zorg voor na-
zorg. 

Versterk ketens 
Verbreed de mogelijkheden van het 
fietsgebruik door de opwaardering van 
ketens (openbaar vervoer - fiets en 
auto - fiets).

Gebruik wat er is
Wees je bewust van reeds aanwezige 
infrastructuur en (ruimtelijke) kwalitei-
ten. Kun je die benutten?

Uitkomsten, aanbevelingen en vervolg
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Gebruik ‘self-explaning’ 
maatregelen
Geef informatie met mate. Een fietser 
moet in één oogopslag zien wat de 
gewenste route is of waar hij zijn fiets 
kan stallen. Zorg dat de routing naar 
stalling logisch is. Maak als gemeente 
een duidelijke keuze in hoe deze infor-
matie verstrekt wordt en sluit daarbij 
aan op (inter)nationale richtlijnen zodat 
ook bezoekers van buiten direct weten 
waar zij met de fiets heen moeten.

Kies voor nietjes 
Maak geen gebruik van fietsenklem-
men maar zet “nietjes” neer. Het ont-
werp van het nietje heeft als voordeel 
dat de fietser zijn fiets ergens aan vast 
kan zetten en dat er minder kans is 
dat de fietsen omvallen . Ook in deze 
vorm van stalling kunnen verschillen-
de fietsen geplaatst worden. Door het 
plaatsen van elementen wordt de ruim-
te duidelijk gereserveerd om de fiets te 
stallen.

Heldere vormgeving 
Geef fietsparkeervakken aan, 
bijvoorbeeld door een andere 
bestrating of een randje. Voorde el van 
parkeervakken is dat er verschillende 
fietsen geparkeerd kunnen worden. 
Zo is er ook ruimte voor bijzondere 
fietsmodellen. Zorg voor eenduidige 
vormgeving in de gehele gemeente 
of regio. Dit zorgt voor leesbaarheid. 
Door vormgeving aan te sluiten bij de 
beleving van de gebruiker gaat deze 
het gewenste gedrag vertonen.

Gebruik social media
Social media kan ingezet worden om te 
communiceren met de omwonenden of 
betrokkenen. Successen vak nauwe-
lijks gecommuniceerd worden. Social 
media zijn laagdrempelig en kunnen 
daarom makkelijk gebruikt worden om 
de successen te communiceren. Maar 
ook wanneer er aan de weg gewerkt 
wordt of als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn.

Stallen & parkeren
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Creëer bronpunten
Leg bronpunten aan, grotere stallingen 
op de knooppunten rondom het (win-
kel)centrum. Hier kunnen fietser hun 
fiets parkeren wanneer zij langer de 
stad in willen. Organiseer deze stal-
lingen met extra voorzieningen, zoals 
bewaking of een fietsenmaker.

Uitkomsten, aanbevelingen en vervolgUitkomsten, aanbevelingen en vervolg

Experimenteer!
Binnen gemeenten komt steeds meer 
ruimte om tijdelijke invulling toe te pas-
sen en te experimenteren. Dit kan ook 
worden ingezet voor de fiets. Bijvoor-
beeld door een verplaatsbare tijdelijke 
fietsenstalling neer te zetten. Of door 
een rood tapijt uit te rollen en te kijken 
hoe hierop gereageerd wordt. Belang-
rijk is deze experimenten goed te com-
municeren en te evalueren.

Benut de fietsenstalling
Een stallingplek biedt potentie om 
stedelijke activiteit en fiets parkeren 
te verknopen. Hier begint het bezoek 
aan winkel of binnenstad. Stallingen in 
combinatie met activiteiten maakt het 
gebruik van de stalling (en het gebruik 
van de fiets) aantrekkelijk. Combina-
tiemogelijkheden zijn bijvoorbeeld een 
stalling met een kinderdagverblijf, fiet-
senmaker, ophaalpunt voor internet-
shops en dergelijke.

‘Ogen’ op de stallingplek
Zorg voor goed toezicht op het fiets 
parkeren. Mensen maken graag ge-
bruik van een bewaakte stalling, mits 
deze gratis is. Dit kan bijvoorbeeld 
door sociale controle te creëren. Door 
een combinatie te maken van stalling 
met een (gerelateerde) voorziening; 
zoals een fietsenmaker of een café. 
Ook een druk gebruik van de voorzie-
ning stimuleert (het gevoel van) sociale 
veiligheid.
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Plaats wachttijdvoorspelling
Een grote wens van fietsers is om mak-
kelijk te kunnen doorstromen. Wacht-
tijdvoorspelling bij stoplichten kan hier-
aan bijdragen. De wachttijdvoorspeller 
maakt dat de fietser weet waar hij aan 
toe is, dit maakt dat het wachten min-
der lang lijkt te duren. Tevens kunnen 
fietsers door de wachttijdvoorspelling 
anticiperen op het groene licht. 

Bewegen & stromen

Aparte rijstroken in buitengebied
Vooral in het buitengebied wordt 
gepleit voor vrij liggende fietspaden. 
Omdat het autoverkeer hier vaak 
harder rijdt voelt de fietser zich veiliger 
wanneer deze een eigen baan heeft. 
In de binnenstad wordt dit anders 
ervaren. Voor een snelle route is het 
prettig een eigen baan te hebben 
maar vaak is dit niet een vereiste.  

Zorg voor afwisseling
Bij de keuze voor een route is af-
wisseling in de omgeving zeer 
belangrijk, dit geldt zowel voor de 
stad als in het buitengebied. Door 
de afwisseling in de route heeft de 
fietser het idee vooruit te komen en 
het doel te naderen. 

Combineer  met activiteiten
Routes en activiteiten versterken 
elkaar. Waar veel mensen fietsen is 
draagvlak voor activiteiten en waar 
activiteiten zijn is het prettig fietsen. 
Routes worden levendig en geven 
aanleiding voor nieuwe activiteiten.
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Vergemakkelijk overstappen
In zowel het buitengebied als in steden 
zitten vaak knooppunten waar verschil-
lende OV lijnen elkaar kruisen, soms 
komen daar ook andere modaliteiten 
samen. Zorg dat er een makkelijke 
overstap gemaakt kan worden naar 
een ander vervoersmiddel. Neem car-
poolplekken op in de vaste buslijnen of 
zorg dat hier (OV)fietsen gehuurd kun-
nen worden.

Zorg voor doorstroming
Op knooppunten komen verschillende 
modaliteiten samen; auto, OV, fiets. 
Zorg daarbij voor een duidelijke inrich-
ting waarbij doorgaand verkeer niet 
gehinderd wordt. Zorg op knopen ook 
voor aanleiding om de overstap naar 
een andere modaliteit te maken. Dit 
kan door parkeervoorzieningen te tref-
fen of een fietsverhuur te organiseren.

Gebruik eye-catchers
De herkenbaarheid van een knooppun-
ten wordt vergroot door een “eye-cat-
cher”. In het eerste atelier werd de 
‘Lichtmis’ aangehaald als voorbeeld. 
Dit is een gebouw dat veel mensen die 
langs deze route komen zullen (her)
kennen. Die herkenbaarheid zorgt er 
voor dat de plek een identiteit heeft en 
dat mensen er eerder naar terug gaan. 

Uitkomsten, aanbevelingen en vervolg

Zorg voor ijkpunten 
Voor de fietser zijn ijkpunten 
belangrijk, dit kunnen (kerk)torens zijn, 
een snelweg of spoorwegovergang 
maar in het landelijk gebied kan het 
bijvoorbeeld ook een grote boom 
zijn. De ijkpunten geven de fietser 
het gevoel van herkenning en 
vooruitgang. Bij de keuze van een 
route zijn deze punten belangrijk 
omdat een fietser onderweg niet 
steeds wil zoeken naar zijn weg.
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Samenkomst activiteiten en 
modaliteiten
Door op een knooppunt ook andere 
voorzieningen te hebben, krijgt een 
knoop meer status. Dit ligt in het ver-
lengde van de ‘eye-catcher’. Een voor-
ziening zorgt voor herkenbaarheid. Te-
vens kan een voorziening ook zorgen 
dat mensen gebruik maken van deze 
knoop. Door hier bijvoorbeeld een win-
kel te openen is dit voor mensen een 
logische plek om te stoppen.

Vervolg
De (ontwerp)principes die hierboven zijn verzameld zijn een eerste aanzet om de 
inrichting voor de fiets met meer ruimtelijke kwaliteit te organiseren. Naast hand-
vatten roept het atelier ook nieuwe vragen op, vragen om verdieping.

Eerste onderdeel van een vervolg is het delen van de uitkomsten van deze ate-
liers met anderen. Hiervoor is een publieksvriendelijke versie nodig. Dit verslag 
geeft daar handvatten toe. Door het inzetten van social media, korte info-films of 
door te werken met een kaartensysteem kunnen de uitkomsten voor iedereen be-
grijpelijk worden vertaald. Zo kan de fietser echt worden betrokken bij de inrichting 
van de fiets(infra)structuur. 

Een tweede vervolg vraag gaat over 
de inrichting van knooppunten. Hier-
voor heeft AtelierOverijssel in samen-
werking met Goudappel Coffeng en 
Twynstra Gudde een offerte ingediend 
bij de provincie Overijssel. Hierin wordt 
een vingeroefening gedaan waarin ver-
schillende partijen worden betrokken 
om na te denken over de toekomstige 
invulliing van deze knopen



Werkatelier 2: wat spreek aan/niet aan?
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In het werkatelier is met verschillende betrokkenen gewerkt aan twee deelopgaven:
 
1. De fiets in de binnenstad (case Hengelo): Hoe kan de openbare ruimte in de 

binnenstad, wanneer deze sterk gedomineerd wordt door de fiets, een kwa-
liteitsimpuls krijgen? We richtten ons in het vraagstuk over de binnenstad op 
tijdelijk en langdurig stallen van fietsen in de binnenstad en drukke fietsroutes 
door de binnenstad.

2. De fiets in het buitengebied (case Noordwest Overijssel /Zwolle - Staphorst): 
Hoe kan het fietsen in het buitengebied een hogere belevingswaarde krij-
gen, zodat meer mensen uitgenodigd worden om op de fiets te stappen? We 
richtten ons hierbij op de beleving van routes, de kwaliteit van stallingen/ fiets 
parkeren en de attractiviteit van kleine knooppunten in het buitengebied.

Voor geïnteresseerden was er voorafgaand aan het atelier een stadswandeling 
onder leiding van Wim Oosterhuis, stedenbouwkundige bij de gemeente Hengelo. 

Programma 8 december 2015
14:00 uur Inloop met koffie en thee
14:15 uur Welkom en aanleiding, door atelierleiderTamara Ekamper
14:20 uur Presentatie RQ en de fiets, door Miranda Thüsh
14:35 uur Toelichting programma: binnenstad en buitengebied
14:45 uur Parallelle sessies: ronde 1: kwaliteiten en ontwerpen
15:45 uur Parallelle sessies: ronde 2: vragen en reflecteren
16:30 uur Pauze
16:45 uur Parallelle sessies: ronde 3: uitwerken
17:30 uur Uitwisseling/Terugkoppeling 
18:00 uur Diner
18:40 uur Intermezzo
19:00 uur Parallelle sessies: ronde 4: Ervaringen verzamelen
19:45 uur Centrale afronding
20:15 uur Afsluiting

Bijlage

Programma werkatelier 1B1
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Routes, knooppunten en stallingsvoorzieningen vormen tezamen de fysieke 
randvoorwaarden voor het fietsgebruik. Bij de opzet van het programma voor het 
tweede werkatelier is daarmee rekening gehouden. Vier groepen hebben zich elk 
in een eigen thema verdiept;
A.  Het stallen van fietsen in de binnenstad 
• Hoe kan vormgeving, locatie, gebruik van een fietsenstalling bijdragen aan de 

verblijfskwaliteit van de binnenstad?
• Wat kan een fietsenstalling meer zijn dan een plek waar je je fiets kwijt kan?
• Wie heb je nodig om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren? En hoe 

maak je deze partijen mede-eigenaar?
B.  Fietsroutes door de binnenstad 
• Hoe ga je om met de stroom fietsers door de binnenstad?
• Hoe stuur je fietsers, op zo’n manier dat de route als kort en aangenaam 

wordt ervaren?
• Fietsers te gast in het winkelgebied; hoe doe je dat en wie heb je daarvoor 

nodig?  
• Wat kunnen de winkeliers hierin betekenen?
C.  Fietsroutes in het buitengebied
• Wat kan een route aantrekkelijk, interessant maken?
• Hoe maak je een route door open, monotoon landschap aantrekkelijk?
• Investeer je in 1 hoofdroute of kies je voor een ladderstructuur?
• Wie heb je nodig bij het realiseren van nieuwe routes? 
D.  Overstappunten (in het buitengebied) 
• Hoe kun je op overstapplekken (van auto naar fiets of ov) zorgen voor meer 

levendigheid en verblijfskwaliteit?
• Hoe verhoudt zich dit tot de nabijgelegen voorzieningen in dorpen?
• Waar creëer je overstappunten en voor wie?
• Hoe betrek je de gebruikers hierbij?
Daarbij heeft elke groep de gewenste situatie vertaald in referentiebeelden en 
onderzocht hoe deze situatie inhoudelijk en procesmatig bereikt kan worden. De 
relatie met de andere thema’s is daarbij in gedachten gehouden.
 
Programma 4 februari 2016
13.45 uur Inloop, koffie en thee
14.00 uur Welkom door atelierleider Bart Buijs
14.15 uur RQ en de fiets, inspirerende voorbeelden van routes, stallingen en 

overstappunten, presentatie door Miranda Thüsh
14.30 uur Lessen uit eerdere werkateliers:

De fiets in de binnenstad van Hengelo
Fietsroutes en overstappunten langs de lijn Meppel-Staphorst-Zwolle

15.00 uur Vier parallelle deelsessies: Ontwerpprincipes en proceshandvatten 
A. Stallen van fietsen in de binnenstad
B. Fietsroutes door de binnenstad
C. Fietsroutes in het buitengebied
D. Overstappunten 

16.00 uur Pauze
16.30 uur Terugkoppeling uit de groepen
17.00 uur Vervolgstappen en afsluiting 

Programma werkatelier 2 B2
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boodschap die deze stad wil uitstralen is: “fietser wees welkom”. Door 
op een aantal knooppunten helder en goed georganiseerd te laten stal-
len ontstaat er duidelijkheid voor de fietser, nu ontbreekt er service en 
toezicht. Door dit te organiseren wordt ook de ruimtelijke kwaliteit ver-
groot. 

Tijdens het atelier zijn drie ‘maten’ van fiets parkeren gedefineerd waar 
je als stad een strategie voor nodig hebt:
Small: Doordeweekse dagen, wanneer er weinig andere activiteiten in 
de stad zijn, zijn er weinig of geen extra maatregelen nodig.
Medium: Marktdagen of met mooi weer (terrasdagen), wanneer er meer 
gefietst en gewinkeld wordt is het van belang dat er meer structuur is 
in het fiets parkeren. 
Large: Bij grotere activiteiten en festiviteiten, kan de keuze gemaakt 
worden de gehele binnenstad af te sluiten voor fietsers. Speciale groot-
schalige voorzieningen voor dit doel lijken niet nodig als je goed aan-
geeft waar alle fietsen dan moeten staan.

Er is vooral aan het “medium”scenario geschetst. Rond het winkelge-
bied is het verstandig een aantal bronpunten te organiseren. Plekken 
met extra voorzieningen waar fietsen veilig gestald kunnen worden. 
Deze stallingen vormen de poorten naar het winkelgebied.

B3

Fietsparkeren in de binnenstad

Fietsenparkeren in de binnenstad
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(door M. Thüsh)
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Prettig overzicht, veilig

Voorbeeld “bronpunt” “Terugvindbaarheid”

Het eerste thema dat centraal stond in het werkatelier was het 
stallen van fietsen in de binnenstad. “Waar veel gefietst wordt, 
is ook veel vraag naar stallingen. Een fietser wil zo dicht moge-
lijk met zijn fiets bij de bestemming kunnen komen. Fietsen staan 
daardoor lukraak in de stad, wat leidt tot een rommelige, ongeor-
dende openbare ruimte.” De uitdaging is om fietsenstallingen te 
realiseren die tegemoet komen aan de verschillende gebruikers, 
zodat elke doelgroep een passende voorziening heeft waarbij de 
ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied gerespecteerd of 
liefst verbeterd wordt.

Wat spreekt aan/niet aan?
Fietsenstallingen moeten plek bieden aan verschillende soorten fietsen. Naast de 
gewone stadsfiets is er ook ruimte nodig voor het stallen van bakfietsen of fietsen 
met kinderzitjes. De fietser moet kunnen kiezen op welke wijze hij zijn fiets wil 
stallen. Dit betekent een logisch (fysiek) ontwerp en keuze bieden in bewaakt/
onbewaakt en betaald/onbetaald. Vaak gaat het om leesbaarheid, er hoeven niet 
overal fietsklemmen geplaatst te worden, er kan bijvoorbeeld ook in de bestrating 
een vak worden aangegeven. Bij het plaatsen en ontwerp van de fietsenstalling 
geven de richtlijnen (beleid, normen e.d.) geen garantie voor ruimtelijke kwaliteit.

Waarom lukt het nu niet?
Tijdens het tafelgesprek werd ook gesproken over de “drempels”: waarom lukt het 
nu niet? Dat kan gaan om ambitie (van wethouders/bestuurders), proces of men-
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sen. Als het gaat om fietsenstallen blijkt dit vooral stuk te lopen op het beleids-/
systeemdenken. Er wordt gekeken naar de praktische, fysieke invulling zodat 
deze voldoet aan de normen: als er twintig plekken nodig zijn worden er zoveel 
klemmen geplaatst. Dit geeft echter geen garantie dat de stallingen bijdragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Als het gaat om het stallen van fietsen 
leven er ook nog vooroordelen. Zo kunnen winkeliers protesteren wanneer er bij 
hen voor de deur een fietsenstalling wordt aangewezen. Zij zijn bijvoorbeeld bang 
dat dit minder klanten in de winkel veroorzaakt. Dat hoeft echter niet het geval te 
zijn.

Proces & inhoud: (On)zekerheden
Deze groep visualiseerde de onzekerheden als een bloem (zie afbeelding), daar-
mee gaven zij aan dat het gaat om verhoudingen en verbindingen. Vanuit een 
opgave groeit een proces waar onzekerheden inzitten als het gaat om tijd en geld. 
Inhoudelijk zijn er onzekerheden over de ruimtelijke invulling. Naast proces en 
inhoud spelen relaties een rol. De verhouding tot de omgeving, tot bestuurders tot 
gebruikers. Mede als de taak en rol van de gemeente of provincie: zijn zij aanja-
ger, financier of faciliteren zij alleen en ligt het initiatief bij anderen

Fietsparkeren in de binnenstad
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Fietsenstalling (foto door M. Thüsh)
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Groen is prettig (Roombeek) (M. Thüsh)

“Spannend”  (Leidsche Rijn door West8)

“Water trekt aan”

“Er gebeurt iets” (door F. Hofman)

In het eerste atelier stond de binnenstad van Hengelo centraal. Voor 
het thema routes werd een kruispunt gekozen waar twee belangrijke 
fietsstromen bij elkaar komen en waar aan het kruispunt verschillen-
de voorzieningen zijn gevestigd, zoals winkels en terrassen. 

De kans die werd gezien in het atelier was  het inzetten op de bin-
nenstad als verblijfsgebied, het hybride karakter moet minder. De 
gewenste verhouding fietsers en winkelend publiek moet af te lezen 
zijn aan de inrichting van de omgeving. Nu is er een brede straat 
waar fietsers hard doorfietsen, dit belemmerd de oversteek bewe-
gingen van het winkelend publiek. Door de straat smaller te maken 
of op gelijke hoogte te leggen als de omgeving worden fietsers aler-
ter, zij realiseren zich dat ze door een winkelgebied fietsen. 

Fietsroutes in de binnenstad

Fietsenroutes in de binnenstadB4
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Begeleiding door groen (Roombeek)

Goed ingebed in omgeving

Eenheid in bestrating

Maakt nieuwsgierig (door M. Thüsh)

Het tweede thema van het werkatelier is fietsroutes door de (bin-
nen)stad. De fiets is een van de meest gebruikte vervoersmidde-
len in de stad, dit vraagt om een goede organisatie. Waar kan 
gefietst worden en op welke plekken is de fiets misschien te gast, 
zoals in de winkelstraten.

Wat spreekt aan/niet aan?
Wat moet je wel of nu juist niet doen bij de keuze voor een route en de inrichting 
daarvan, daar ging het in de tweede groep over. Belangrijk voor de fietser is dat 
deze weinig verkeershinder en vertraging ondervind. Dit kan bijvoorbeeld door bij 
stoplichten een wachttijdvoorspeller te plaatsen. Routes die autoluw zijn, worden 
aantrekkelijker gevonden. Dit kan ook in de vorm van een vrij liggend fietspad 
maar dat is in de binnenstad vaak niet noodzakelijk. Voor een route is het van be-
lang dat herkomst en bestemming bekend zijn en dat er een zo kort mogelijke  of 
zo aantrekkelijk mogelijke route wordt vastgesteld. Routes moeten echter wel ge-
noeg afwisseling hebben: het is voor de fietser prettig te ervaren dat hij opschiet. 
Daarnaast valt of staat een route met de materiaalkeuze, aan de tafel werd gepleit 
voor eenheid in de bestrating. 

Waarom lukt het nu niet? 
Er is lef nodig van verkeerskundigen en van de politiek. Veel verkeerskundigen 
denken in normen, het zou helpen om dit integraal met ruimtelijk ontwerpers sa-
men op te pakken. Bij de keuze van het tracé en het inrichten van een fietsroute 
is het belangrijk om een beeld te hebben van het huidige en gewenste gedrag. De 
beleving moet worden meegenomen in het ontwerp.
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Proces: (On)zekerheden
Een onzekerheid in het proces is de politiek, voor een plan moet je de wethouder/
bestuurder meekrijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het bezoeken van voorbeeld-
projecten. Daarnaast is er bij de wethouder/bestuurder lef nodig om voor een 
uitdagend fietsplan te gaan. Daarbij speelt dat het realiseren van een eenduidige 
inrichting voor de fietser vaak een kwestie van ‘de lange adem’ is. Dit duurt langer 
dan één ambtstermijn van een wethouder, ook dit beïnvloed de zekerheid van het 
proces. Er moet gewaakt worden dat de visie doorgezet wordt.

Een tweede onzekerheid in het proces is de communicatie met de doelgroep/
gebruiker. Deze zou tijdens het proces betrokken moeten worden, bijvoorbeeld 
door social media in te zetten. Daarnaast wordt aangeraden om winkeliers te be-
trekken bij de plannen voor de binnenstad. Het delen en uitdragen van successen 
werd aangegeven als verbeterpunt. Door te presenteren wat er gebeurt wordt de 
beleving vergroot.

Een derde struikelblok is de terugkoppeling na een proeffase. Het is standaard 
om pilots te evalueren, deze evaluatie wordt echter niet altijd gedeeld met de be-
treffende gebruikers en stakeholders. 

Als vierde onzekerheid werd het verschil tussen de verkeerskundige en de ruimte-
lijk ontwerper benoemd. Deze hebben een ander perspectief op de inrichting van 
de openbare ruimte wat kan botsen. 

Inhoud: (On)zekerheden
Zoals eerder is aangegeven gaat het bij de keuze en inrichting van een route om 
maatwerk. Hier moeten alle data gebruikt worden. Bij het aanwijzen van logische 
routes moet er rekening gehouden worden met bestaande stromen. Om de juiste 
route te bepalen moet de herkomst en bestemming van fietsers in kaart gebracht 
worden. In het gesprek werd benadrukt dat het betrekken van gebruikers kan 
helpen om hierin de juiste keuze te maken.

Er werd gepleit voor integraal ontwerpen aan routes (en aan stallingen). Een mid-
del wat gebruikt kan worden is het experimenteren met tijdelijke of verplaatsbare 
inrichting. Dit vraagt om een goede communicatie met de gebruiker en omgeving. 
Door te experimenteren krijgt men inzicht in het gebruik en hoe dit gedrag veran-
dert door iets te aan te passen in de route. 

Daarnaast werd de wens uitgesproken dat gemeenten eenheid creëren in de in-
richting, dit zorgt voor een leesbare openbare ruimte. Zo weet een fietser waar hij 
wel en niet mag fietsen, waar hij ‘ te gast’ is en waar hij zijn fiets kan stallen. 

Fietsroutes in de binnenstad
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Leidsche Rijn
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Doorbreking, ijkpunt (door M. Thüsh)

Stroken

Recreatieve beleving

Afwisseling

In het eerste werkatelier werd de casus Meppel - Staphorst - Zwolle 
uitgewerkt. Op deze route moeten fietsers beter gefaciliteerd worden 
om op de fiets te stappen. Daarom is eerder onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden voor een snelle fietsroute. Gezien de wensen ten 
aanzien van directheid, minimalisering van het aantal kruisingen en 
beperking van medegebruik door gemotoriseerd verkeer lijkt een di-
recte ligging van de route naast de A28 voor de hand te liggen. Hier 
zitten echter ook een aantal zwaarwegende nadelen aan. Daarom is 
er in het atelier aandacht besteed aan vier alternatieve tracés. 

Deze deeltracés komen in Staphorst/Rouveen bij elkaar en zijn ook 
op andere plekken met elkaar verbonden zodat een netwerk ont-
staat waarin fietsers tijdens de reis zelf kunnen kiezen welk alterna-
tief ze willen volgen.  De onderzochte tracés worden op dit moment 
door veel fietsers gebruikt. Beschikbare budgetten worden in deze 
opties met name ingezet ten behoeve van het vergroten van de aan-
trekkingskracht op huidige en potentiële fietsers. Het begint met am-
bitie, voor de ontwikkeling wordt het aangeraden om vooral ook de 
gebruikers te betrekken: benut de energie die er is!
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Fietsroutes in het buitengebied

Fietsroutes in het buitengebied
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Bescherming Teveel borden en informatie

Beleving: functioneel en mooi, onderscheidend

Het buitengebied vraagt om andere maatregelen dan de binnen-
stad, daarom is er gekozen deze twee uit elkaar te halen. In het 
atelier zijn routes voor utilitair en recreatief gebruik in samen-
hang met elkaar onderzocht. 

Wat spreekt aan/niet aan?
De routes in het buitengebied vragen weer net een andere benadering dan de 
routes in een stad. in het buitengebied worden aparte fietsstroken bijvoorbeeld 
hoger gewaardeerd. Veiligheid speelt hier een grote rol, in de vorm van bescher-
ming van de fietser. Er zijn ook zaken die overeen komen met routes in de (bin-
nen)stad, zoals afwisseling en beleving. Een route moet functioneel zijn maar 
ook onderscheidend, mooi en een zeker comfort bieden. Het is belangrijk om 
ijkpunten langs de route te hebben, dit geeft identiteit aan de route. Daarnaast 
werd er in het gesprek gepleit voor niet teveel informatie langs de route, duidelijke 
bewegwijzering: simpel en functioneel. 

De route die een fietser kiest is vaak gebaseerd op gewoonte. Bij de bepaling 
van een nieuw tracé wordt vooral utilitair en functioneel beoordeeld, er is daarbij 
minder aandacht voor beleving. Dit maakt dat routes minder interessant zijn voor 
de fietser. 

Het is van belang ideeën goed te verkopen en de gebruikers te verleiden, hierbij is 
goede communicatie een vereiste. De overheid moet goed kunnen uitleggen wat 
hun intentie is, bijvoorbeeld als er principes worden toegepast als shared space. 
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Voor het slagen van een project kan het helpen om de gebruikers eigenaar te ma-
ken, dit zorgt voor bewustwording en maakt hen verantwoordelijk. Dit zorgt vaak 
voor een hogere waardering van de omgevingskwaliteit.

Proces: (On)zekerheden
Een onzekerheid zit bij het politieke draagvlak. Wethouders en bestuurders moe-
ten ambitie hebben op dit gebied. Van dit draagvlak is vaak ook de financiering 
afhankelijk.

Een struikelblok is de communicatie met de burger en het toepassen van partici-
patie. Het wordt aangeraden de gebruikers te laten meedenken. Zij kunnen vertel-
len welke plekken bijzonder zijn en welke verhalen gekoppeld kunnen worden aan 
een route. Bij het ontwerp kun je kiezen om met een mix te werken van experts 
en gebruikers.

In de groep werd gepleit voor een eenduidig beleid voor de vormgeving van infor-
matie: minimaal duiden, vanzelfsprekende inrichting. Een overdaad aan borden 
kan juist verwarrend werken.

Inhoud: (On)zekerheden
Voor de inrichting van fietsroutes in het buitengebied kwam naar voren dat er be-
hoefte is aan een eigen zone voor fietsers of vrij liggend fietspad. Daaraan werd 
toegevoegd dat de breedte van het fietspad kan bijdragen aan zowel de veiligheid 
als aan de beleving. Ook comfort – glad asfalt – heeft effect op het aantal gebrui-
kers.

Een tweede punt was de logica van de route. Een fietser moet het idee hebben 
een snelle, directe route te fietsen. Daarbij kan het helpen om oriëntatiepunten toe 
te voegen, dit kan de ‘etappes’ doorbreken en zorgt dat de route niet monotoon 
wordt. Dit kan door markering, kunst, natuur of andere ijkpunten.  

Daarnaast werd benadruk dat het voor de fietser fijn is om keuzemogelijkheden 
te hebben, bijvoorbeeld door het toepassen van een ladderstructuur. Dit betekent 
dat er verschillende routes zijn  maar dat deze elkaar met enige regelmaat kruisen 
of dat doorsteken mogelijk is. Ook dit kan in overleg met burgers.

Fietsroutes in het buitengebied
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Landgoed (foto door M. Thüsh)
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Relatie met omgeving

Eye-catcher

Voorzieningen onderweg

Herkenbaarheid, identiteit

Tijdens het eerste werkatelier werd het knooppunt ‘Lichtmis’ be-
handeld. Op dit knooppunt komen de routes via Rouveen en routes 
langs de A28 samen. De A28 takt hier aan op de N377. In de vier ok-
sels van deze kruising bevinden zich restaurants, een carpoolplaats, 
bedrijven en een busstation waar diverse OV-lijnen samenkomen. 
Omdat meerdere modaliteiten op het knooppunt samenkomen doet 
de mogelijkheid zich voor hier een goed overstappunt te realiseren. 
Om daarvoor een passende inrichting te ontwerpen moeten een 
aantal keuzes gemaakt worden;
• Welke functie heeft de locatie op dit moment? En welke functie 

moet het in de toekomst krijgen?
• Wat is de huidige en toekomstige identiteit van de locatie?
• Wie maakt van de overstapmogelijkheid gebruik of zal/moet dat 

in de toekomst gaan doen?
• Welke positie neemt de fiets in wanneer de potentie van ‘Licht-

mis’ als overstaplocatie verder benut wordt?
• En hoe kan tegemoet gekomen worden aan de belangen van 

fietsers die het knooppunt ‘Lichtmis’ passeren? In de huidige 
situatie is de afwikkeling voor fietsers onoverzichtelijk, onaan-
trekkelijk en niet veilig genoeg.

W
E

R
K

A
T

E
LI

E
R

 1
. B

U
IT

E
n

G
E

B
IE

D
 n

-O
 O

V
E

R
IJ

S
S

E
L

B6

Overstappunten (buitengebied)

Overstappunten (buitengebied)
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Activiteiten onderweg

Vioorzieningen onderweg

Geheel met de omgeving

Diversiteit mensen, doelen, modaliteiten

Het tweede onderwerp voor het buitengebied zijn de overstappun-
ten. Hier kan de gebruiker een switch maken naar een andere mo-
daliteit. Niet alleen van trein op fiets, maar ook van bus op fiets, 
auto op fiets, fiets op auto etc. 
Overstappunten bieden veel kansen wanneer we haar breed zien. 
Op knooppunten komen verschillende modaliteiten en activiteiten 
bij elkaar. Daardoor ontstaat een stimulerende omgeving die goed 
is voor zowel het gebruik van de plek als voor het verminderen 
van druk op andere locaties.

Wat spreekt aan/niet aan?
Wanneer het gaat om een knooppunt heeft dit een zekere mate van herkenbaar-
heid nodig: een eye-catcher, het liefst met relatie tot de omgeving. Naast herken-
baarheid hoort een knooppunt deel te zijn van de omgeving, het moet dus niet 
afgeschermd worden. Op een overstappunt komt een grote diversiteit van men-
sen, doelen en modaliteiten samen. Dit moet vertaald worden in de ruimtelijke 
inrichting van een knooppunt. 

Waarom lukt het nu niet?
“Er is een gebrek aan durf”. Dit was een veel gehoorde uitspraak tijdens de ate-
liersessies; er moet ambitie getoond worden. Om dit te realiseren is het wellicht 
nodig om buiten de eigen kaders te treden en eigen programma’s te overstijgen. 
Het is daarvoor noodzakelijk om kennis, ideeën en inspiratie uit diverse werkvel-
den samen te brengen.
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Het gaat ook bij knooppunten om maatwerk. Normen en richtlijnen zijn belangrijk, 
maar er moet per locatie gekeken worden hoe deze het best ingericht kan wor-
den. Het is interessant om hier gebruikers bij te betrekken, waar hebben zij be-
hoefte aan en wat waarderen zij? Bij het agenderen van kwesties werkt het goed 
om een ambassadeur of makelaar in te zetten die dit kan uitdragen.

Tabel: overstappen op een knooppunt

Naar
Auto OV Fiets Voet

Van

Auto P&R P+Bike
OV deelauto OV fiets

Fiets
Voet  

De tabel visualiseert de overstappen die we in de toekomst kunnen verwachten. 
Aan elke overstap in het schema kunnen vervolgens ideeën, wensen en rand-
voorwaarden gekoppeld worden.

Proces: (On)zekerheden
In deze groep is in bredere zin gekeken naar de (on)zekerheden van het proces. 
Daarbij stelde de groep vast dat men er vanuit kan gaan dat de samenleving wel 
initiatief wil nemen en wil veranderen. Onzeker is echter hoe de rol van de over-
heid eruit gaat zien. Nu trekken zij nog veel processen en betalen zij. Hoe zal dat 
in de toekomst zijn? Wie sluit zich aan en hoe zijn de rollen verdeeld? Nu is er 

betrokkenheid van bewoners bij de woon- en leefomgeving, maar het is niet zeker 
hoe dit zich ontwikkelt in de toekomst.

Inhoud: (On)zekerheden
Ook (on)zekerheden ten aanzien van de inhoud zijn in de groep in de breedte 
bekeken. We - de mensheid - zijn op een punt gekomen dat technisch alles kan. 
Daarnaast is er steeds meer ruimte voor flexibele oplossingen. Een andere trend 
is dat mensen minder genoodzaakt zijn om te bewegen, door ontwikkelingen als 
thuiswerken en online winkelen. Tegelijk blijft de behoefte aan ontmoeting be-
staan. Hoe die ontmoeting in de toekomst vorm zal krijgen is onzeker.
Onzekerheden bestaan ook op het gebied van de demografische ontwikkeling en 
de woningmarkt. Deze ontwikkelingen hebben echter wel effect op het gebruik 
van de fiets. Door trends als thuiswerken e.d. is het woon-werk verkeer aan het 
veranderen, hoe dit zal uitpakken is niet zeker.

Overstappunten (buitengebied)
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Transferium
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Gijs Hoogerwerf   gemeente Ommen-Hardenberg
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