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Samenvatting 
 

De fiets is een belangrijk onderdeel van het Arnhems mobiliteitsbeleid. Sinds de vaststelling van het 

Raamplan Fietsverkeer in 1993 is er echter geen aparte beleidsnota voor de fiets meer opgesteld. 

Deze nota wil zowel de bestaande fietser beter faciliteren maar vooral automobilisten verleiden meer 

te fietsen.  

 

Onze uitgangspunten voor deze beleidsnota zijn: 

1. nadruk op utilitair fietsgebruik (de ritten naar werk, school en voorzieningen) 

2. inzetten op de nieuwe fietser, dat is de fietser die nu nog in de auto zit 

3. aanleggen van kortsluitende verbindingen 

4. aanleggen van hoogwaardige doorgaande verbindingen (snelfietsroutes) 

5. hoogwaardige stallingsvoorzieningen (belangrijk bij ketenverplaatsingen). 

 

De bestaande fietser heeft vooral behoefte aan een samenhangend fietsnetwerk, veiligheid, comfort, 

snelheid en stallingsvoorzieningen. Om de nieuwe fietser te verleiden zullen we vooral moeten 

inzetten op de aanleg van nieuwe verbindingen. De opkomst van de elektrische fiets helpt hierbij. 

 

Veiligheid 

Het gevoel van onveiligheid op het fietspad is toegenomen, mede door de opkomst van de snor-

scooter. Deze rijden vaak harder dan toegestaan en zijn ook beduidend breder dan een fiets. Het 

beeld op het fietspad is onrustiger geworden en snelheidsverschillen nemen toe. Dit komt ook door de 

elektrische fiets. Samen met de gewenste toename van het fietsgebruik is dit aanleiding om in het 

vervolg de minimale breedte-eisen strikter te hanteren.  

 

Comfort 

Voor het comfort van de fietser moet asfalt het uitgangspunt zijn. Vanuit een cultuurhistorisch 

perspectief kan er op sommige plaatsen gekozen worden voor een minder comfortabele verharding 

omdat dit de sfeer en beeldkwaliteit van de omgeving ten goede komt.  

 

Het Arnhemse hoofdfietsnetwerk 

Elke straat is een fietsroute, met uitzondering van specifieke wegen voor autoverkeer. Maar niet 

iedere straat is onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. De gedachte achter een hoofdfietsnetwerk is dat 

het door bundeling van fietsersstromen mogelijk wordt betere voorzieningen te bieden. Vooral waar 

barrières moeten worden gekruist is bundeling noodzakelijk. In de nota is het actuele hoofdfietsnet-

werk opgenomen. In de afgelopen jaren hebben we ons fietsnetwerk geleidelijk verbeterd door 

bestaande voorzieningen op te waarderen. In het kader van de efficiency is er vooral meegelift met 

andere werkzaamheden. Een kaart met de beoordeling van het actuele hoofdfietsnetwerk is opge-

nomen.  

 

Nieuwe kortsluitende verbindingen 

Als we willen inzetten op nieuwe fietsers zullen we vooral moeten investeren in ontbrekende schakels 

in ons hoofdfietsnetwerk. Bij een echte kwaliteitsslag gaat het er niet zozeer om bestaande voorzie-

ningen te verbeteren maar vooral om nieuwe verbindingen te realiseren. Een nieuwe Rijnkruisende 

verbinding is hierbij de belangrijkste prioriteit. Twee mogelijke tracés aan de westkant van de stad zijn 

nader verkend. Een brug aan de westzijde van Meinerswijk zal de meeste fietsers trekken en kost 

aanzienlijk minder dan een brug naast de bestaande spoorbrug. Deze lijkt daarom het meest kansrijk. 

In de structuurvisie-uitwerking ‘Stad aan de rivier’ zal na een integrale afweging een tracékeuze 

worden bepaald. 

 

Doorgaande verbindingen 

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de aanleg van snelfietsroutes; hoogwaardige door-

gaande verbindingen waar de fietser in principe voorrang heeft. Deze routes sluiten aan op de stations 
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en verbinden steden en dorpen onderling (zie figuur 1). In twee routes hebben wij de afgelopen jaren 

geïnvesteerd, op de twee andere zullen wij de komende jaren inzetten.  

 

Verkeerslichten 

Het is belangrijk om de wachttijd voor fietsers bij kruispunten en verkeerslichten zo kort mogelijk te 

houden. Hoewel de tegenstrijdige belangen van de verschillende verkeersdeelnemers moeten worden 

afgewogen, vinden we dat het belang van de fietser zwaarder moet wegen op essentiële kruisingen. 

We gaan de huidige afstelling van de verkeerslichten daarom opnieuw beoordelen om te bekijken hoe 

de prioriteit voor de fietser kan worden verhoogd. 

 

Stallingen 

De capaciteit van de fietsenstallingen bij de Arnhemse stations is recentelijk uitgebreid. Samen met 

NS zetten wij in op verdere uitbreiding, waarbij het hoofdstation eerste prioriteit heeft. De gratis 

bewaakte stallingen in de binnenstad en bij winkelcentrum Kronenburg voorzien in een grote behoefte. 

Door het succes van de maatregel is het exploitatiebudget echter niet meer toereikend. De verant-

woordelijkheid voor de stalling in winkelcentrum Presikhaaf geven wij daarom terug aan de eigenaar 

Corio. 

 

De voetganger 

Binnen het verkeersbeleid stelt de voetganger niet zoveel eisen dat we er een eigen beleidsplan aan 

moeten wijden, maar moet niet worden vergeten. De voetganger heeft behoefte aan een eigen plek in 

de verkeersruimte en waar nodig veilige oversteekvoorzieningen. Voor mensen met een functie-

beperking is een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte van groot belang. Speciale 

aandachtsgebieden zijn de binnenstad, de omgeving van trein- en busstations, winkelcentra, scholen 

en andere voorzieningen. Wij besteden extra aandacht aan het logischer en aantrekkelijker maken 

van sommige verkeersknopen voor voetgangers en fietsers.  

 

 

 
Figuur 1. Regionale snelfietsroutes 
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1. Inzetten op de fiets 
 

1.1 Aanleiding en doel 

“Arnhem zet vol in op de fiets en het openbaar vervoer om zo de stad bereikbaar te houden” meldt de 

Mobiliteitsagenda 2011-2014. De fiets is dus een belangrijke pijler onder het Arnhemse mobiliteits-

beleid. De autoverkeersintensiteit zal bij ongewijzigd beleid in de periode 2011-2020 met 20% 

toenemen, geeft de ontwerp-structuurvisie aan. Sinds het Raamplan Fietsverkeer in 1993 is 

vastgesteld, is er geen aparte nota fietsbeleid meer opgesteld. Vandaar dat het nu tijd is voor een 

nieuwe Beleidsnota fietsverkeer. In deze nota is er ook aandacht voor de voetganger. 

 

Bestaande en nieuwe fietsers 

Het fietsbeleid heeft twee doelen: faciliteren van de bestaande fietser en verleiden van de nieuwe 

fietser. De bestaande fietser wil een samenhangend fietsnetwerk, comfort, snelheid, veiligheid, 

stallingsvoorzieningen, enzovoort. Door hierin te investeren neemt de kwaliteit van het fietsen toe en 

blijft de fietser gebruik maken van de fiets. Mogelijk verleiden we ook andere weggebruikers vaker 

gebruik te maken van de fiets. Juist deze nieuwe fietser is beleidsmatig het meest interessant. Vooral 

als deze tot nu toe gebruik maakt van de auto.  

 

Fietsgebruik in Arnhem 

Volgens de ‘benchmark modal split in Arnhem’ uit 2009 is het fietsgebruik in Arnhem lager dan in 

vergelijkbare Nederlandse steden (37% intern binnen de stad, 21% totaal). Onderzoek van het lande-

lijk Fietsberaad uit 2006  (bijlage 1) laat zien dat dit deels wordt veroorzaakt door de hoogteverschillen 

in Arnhem-Noord. Dit verklaart mede waarom het fietsaandeel in Noord 37% bedraagt, terwijl het in 

Zuid op 50% ligt. Op de relatie tussen Zuid en Noord ligt het fietsaandeel slechts op 27%.  

 

1.2  Reikwijdte en beleidsprincipes 

Opstelling van een beleidsnota in tijden van bezuiniging dwingt tot het maken van keuzes wat betreft 

de kortere termijn. Budgetten zijn beperkt en staan onder druk. De vraag is welke inzet onze prioriteit 

verdient. Deze beleidsprincipes zijn onderstaand geformuleerd. Daarnaast legt de beleidsnota natuur-

lijk richtingen vast voor de langere termijn, voor de komende tien tot twintig jaar. We hoeven niet alles 

op korte termijn te realiseren. In een beleidsnota gaat het niet alleen om maatregelen die geld kosten 

maar ook om het gelijk schakelen van ideeën en beelden. De nota is een uitwerking van de ontwerp-

structuurvisie Arnhem 2020 / doorkijk 2040. 

 

Beleidsprincipes 

Wij hanteren de volgende principes wat betreft de plaats van de fiets in het verkeersbeleid en de 

keuzes daarbinnen. 

- Inzet van fietsbeleid heeft vooral betrekking op een netwerk voor het utilitair fietsgebruik; dat 

zijn de ritten naar school, werk en voorzieningen. Recreatieve ritten hebben weliswaar een 

economische meerwaarde maar budgetten voor fietsvoorzieningen zetten we hier niet voor in. 

- De groei van het autoverkeer moet deels worden opgevangen door een toename van het 

fietsgebruik. De kwaliteit van het fietsnetwerk moet daarom worden verbeterd. 

- In samenhang hiermee zetten we vooral in op ‘de nieuwe fietser’. Dat is de fietser die nu nog 

in de auto zit. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het fietsnetwerk is de maaswijdte. 

Plaatselijk is deze te groot waardoor afstanden voor fietsers onaantrekkelijk zijn. Investeringen 

moeten vooral worden gepleegd in verkleining van deze maaswijdte. Concreet betekent dit dat 

we inzetten op de aanleg van kortsluitende verbindingen. Met de aanleg van nieuwe verbin-

dingen prikkelen we de automobilist zijn voertuigkeuze te heroverwegen. 

- We zetten in op ontwikkeling van hoogwaardige doorgaande verbindingen; de snelfietsroutes 

zoals ze in regionaal verband zijn vastgesteld (zie figuur 1). Met de elektrische fiets wordt het 

bereik van de fietser vergroot. Uitgangspunt is dat de fietser op deze routes voorrang heeft. 

- Hoogwaardige stallingsvoorzieningen zijn nodig om het gebruik van de (dure) fiets te 

faciliteren. Ook de aanleg van oplaadpunten voor de e-fiets moeten we hierbij betrekken. 
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1.3 Analyse en knelpunten 

In tabel 1 is aangegeven hoe het staat met het fietsen in Arnhem. Wat zijn de sterke en zwakke 

kanten, welke kansen en bedreigingen doen zich voor? Voor een deel zijn dit typisch lokale aspecten, 

deels betreft het ontwikkelingen die zich overal in Nederland voordoen. 

 

Tabel 1: SWOT-analyse fietsen in Arnhem  

 

Sterkten Zwakten 

- Beschikbaarheid gratis bewaakte stallingen  

- Sinds vaststelling Raamplan Fietsverkeer veel 

  geïnvesteerd in hoofdfietsnetwerk 

- Scholen voortgezet onderwijs goed bereikbaar via 

  fietsnetwerk 

- Vanuit beheer veel aandacht voor onderhoud 

  fietsroutes 

- Structureel overleg met Fietsersbond (3x per jaar) 

- Door inrichting van 30km-zones is fietsen door 

  woongebieden aantrekkelijker geworden 

 

- Aanwezigheid reliëf in Arnhem-Noord 

- Rivierbarrière tussen Noord en Zuid 

- Ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk 

- In Noord soms weinig ruimte voor fietsvoorzieningen 

  in het wegprofiel 

- Plaatselijk te weinig prioriteit bij verkeerslichten 

- Bromfietsers niet overal verwezen naar de rijbaan 

  waardoor fietsers zich plaatselijk onveilig voelen 

- Veel fietsroutes niet uitgevoerd in asfalt 

- Verkeershandhaving op fietsroutes bij politie geen 

  prioriteit 

- Sommige verkeersknopen moeilijk begrijpbaar 

 

Kansen Bedreigingen 

- Gezondheidsaspect wordt steeds belangrijker 

- Toenemend belang elektrische fiets 

- Goede regionale afstemming en aanwijzing 

  snelfietsroutes 

- Omdat westelijke autoverbinding over de Rijn 

  ontbreekt heeft fietsverbinding hier extra potentie 

- Nieuw station Arnhem met 5300 stallingsplaatsen 

- Meer inzet op fietsverhuur door OV-fiets 

- Andere principes weginrichting, bijv. op basis van 

  LARGAS 

- Meer inzet op ketenverplaatsingen (m.n. overstap bij 

  OV-knopen) 

- Door exploitanten wordt nagedacht over veerverbin- 

  ding over de Rijn 

- Kwaliteit en belevingswaarde fietsroutes 

 

- Vergrijzing van de bevolking 

- Aantal ongevallen met fietsers neemt toe 

- Toenemende hinder van snorscooters op het fietspad 

- Onveilig verkeersgedrag van fietsers op kruispunten 

  en wegvakken 

- Toenemend autogebruik maakt hoofdwegen voor  

  fietsers en voetgangers lastiger over te steken 

- Uit angst voor onveiligheid en/of gemak brengen 

  ouders kinderen met auto naar school, wat weer leidt 

  tot extra onveiligheid. Kinderen worden hierdoor 

  steeds later zelfstandig in het verkeer. 

 

 

Aan veel van de genoemde aspecten besteden we in deze nota nader aandacht. Verder is in het 

kader van de actualisatie van de verkeersagenda in 2009 aan leden van het digitale panel Arnhem 

gevraagd welke knelpunten zij beleven in het Arnhemse verkeer. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 

ervaringen per vervoerwijze. De antwoorden voor de vervoerwijze fiets zijn verzameld om een indruk 

te krijgen van wat de Arnhemse fietser als knelpunt ervaart. Van de meer dan duizend benaderde 

panelleden heeft ruim 70% geantwoord. Hiervan beschikt 91% zelf over een fiets. De afdeling 

Onderzoek en Statistiek heeft de ± 750 antwoorden gegroepeerd. De resultaten zijn in bijlage 2 

weergegeven. Drie knelpunten springen er duidelijk bovenuit: 

- De vormgeving van fietspaden is het meest genoemde knelpunt. De respondenten noemen 

een groot aantal punten waar fietspaden elkaar of andere paden onhandig kruisen, voorrangs-

situaties niet duidelijk of onoverzichtelijk zijn of fietspaden ineens ophouden.  

- De breedte en onderhoudssituatie van fietspaden laat te wensen over. Paden zijn te smal, niet 

(goed) gemarkeerd of niet vlak genoeg. 
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- Bij verkeerslichten moet door fietsers vaak (te) lang gewacht worden.  

 

Onlangs heeft de ChristenUnie onder Arnhemse inwoners uitvraag gedaan naar hun ‘fietsfrustraties’. 

Ruim vijftig mensen hebben hierop gereageerd en deze reacties zijn verwerkt tot een top 10 (zie 

bijlage 2). Bovenaan de lijst staan: 

- Te vaak voorrang voor de auto ten koste van de fiets, bijvoorbeeld in de afstelling van 

verkeerslichten. 

- Het verkeersgedrag van medeweggebruikers (automobilisten, voetgangers en andere 

fietsers). 

- Herinrichting Steenstraat (vooral verkeersdrempels). 

 
1.4 Veiligheid 

Fietspaden zijn in de eerste plaats bedoeld voor fietsers. Bromfietsers op fietspaden gaven in het 

verleden niet alleen veel overlast maar bleken ook relatief vaak betrokken bij ongevallen. Sinds 1999 

zijn bromfietsers daarom binnen de bebouwde kom in beginsel aangewezen op de rijbaan. Hiermee is 

de situatie niet alleen voor fietsers maar ook voor bromfietsers verbeterd, onder meer omdat het 

conflict tussen de afslaande auto en de (slecht zichtbare) bromfietser wordt voorkomen. 

 

Toenemende snelheidsverschillen 

De laatste jaren zien we een grote toename van het gebruik van de snorscooter. Officieel is dit een 

snorfiets met een toegestane maximum snelheid van 25 km/uur. Hiervoor is geen helm verplicht. 

Sinds 2008 worden er meer snorscooters verkocht dan bromfietsen. De snorscooter hoort wettelijk 

gezien thuis op het fietspad. In de praktijk rijden ze vaak veel harder dan is toegestaan. Gemiddeld 

rijden snorscooters op het fietspad 34 km/uur, een vijfde deel rijdt zelfs harder dan 40 km/uur. Fietsers 

rijden gemiddeld 18 km/uur (‘Snorfiets op het fietspad’, Ministerie van I&M, januari 2011). Daarbij is 

een snorscooter ook nog beduidend breder dan een fiets. Het belang van fietspaden met voldoende 

breedte neemt hiermee toe. Het gevoel van onveiligheid op het fietspad is hiermee weer terug-

gekeerd. Niet meer door de bromfiets maar door de snorscooter. Hiertegen is momenteel alleen een 

strenger handhavingsbeleid van de politie mogelijk. Echter, vanwege de toegestane marges bij het 

testen op de rollenbank worden voertuigen met een constructiesnelheid van 39 km/u nog toegestaan. 

Snorscooters brengen overigens niet alleen fietsers maar ook zichzelf in gevaar. Het risicocijfer ligt 

bijna zo hoog als dat van bromfietsers, vele malen hoger dan dat van fietsers en automobilisten. 

Binnen het ministerie wordt onderzocht of de snelheidshandhaving kan worden versterkt en of een 

APK voor snor- en bromfietsen kan worden ingevoerd. Met de branche moet worden overlegd over het 

tegengaan van het opvoeren van voertuigen. 

 

Ook zien we een grotere diversiteit ontstaan in het assortiment fietsen: racefietsen, bakfietsen, fietsen 

met aanhangfietsjes, ligfietsen, tandems en de elektrische fiets. In 2011 was van alle nieuw gekochte 

fietsen 15% elektrisch, een groeiende trend die door lijkt te zetten. Hoewel de e-fiets zich in uiterlijk 

niet onderscheidt, ligt de gemiddelde snelheid hoger. Een elektrische fiets heeft trapondersteuning tot 

een snelheid van 25 km/u. 

 

Verkeersgedrag 

Door de aanwezigheid van snorscooters en elektrische fietsen wordt het verkeersbeeld op het fietspad 

onrustiger en nemen de snelheidsverschillen toe. Met de gewenste toename van het fietsgebruik zou 

dit aanleiding kunnen zijn om fietspaden in het vervolg breder aan te leggen. Hiermee wordt echter 

een ander oneigenlijk gebruik in de hand gewerkt: spookrijden met de fiets. Fietsers lijken zich minder 

aan te trekken van verkeersregels op kruispunten (geen voorrang verlenen en door rood rijden) en 

wegvakken (tegen het verkeer in fietsen). Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid bij de reguliere 

gebruikers. Bij kruispunten blijft dit niet bij een gevoel maar brengt de spookfietser ook zichzelf in 

gevaar doordat automobilisten van de zijwegen geen fietser uit de verkeerde richting verwachten. 
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In 2010 en 2011 heeft de politie samen met gemeentelijke handhavers inzet gepleegd tegen het 

spookrijden door fietsers (en zelfs bromfietsers) op de John Frostbrug. In een na die periode 

gehouden enquête bleken gebruikers goed op de hoogte van het feit dat spookfietsen niet is toe-

gestaan en gaven aan handhaving hierop erg zinvol te vinden. Helaas is de mogelijke inzet door 

handhavers zeer beperkt. Spookfietsen is vaak een gevolg van gemakzucht. Het kan echter ook een 

gevolg zijn van tekortschietende of onlogische infrastructuur. Dit is bijvoorbeeld het geval in situaties 

waarin auto-infrastructuur een te grote barrière opwerpt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie 

langs de buitensingels. Een oplossing kan dan zijn, bij voldoende ruimte, het betreffende fietspad te 

verbreden en in twee richtingen open te stellen. Hierbij moet echter ook de vormgeving van de 

kruisingen worden betrokken omdat de verkeerssituatie complexer en minder veilig wordt. Waar 

kruisingen met verkeerslichten zijn beveiligd is dit het beste vorm te geven. Verkeerslichten zijn echter 

ook wel eens buiten werking waardoor de situatie dan extra onveilig wordt. 

 

Ongevallencijfers 

Onlangs zijn de landelijke cijfers over het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer over het jaar 

2011 gepubliceerd (cijfers per gemeente komen pas later beschikbaar). Voor het eerst in jaren is er 

weer sprake van een landelijke toename, in plaats van een geleidelijke afname. Deze toename komt 

vooral voor rekening van de fietser (van 162 verkeersdoden in 2010 naar 200 in 2011), en dan met 

name de oudere fietser boven de 65 jaar (van 93 in 2010 naar 128 in 2011). En bij deze oudere 

fietsers waren het vooral mannen die de toename veroorzaakten. De oorzaken van deze plotselinge 

toename zijn nog onbekend. Een effect over één jaar gemeten kan voor een deel ook nog toevallig 

zijn. De weersomstandigheden kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Gesuggereerd wordt ook wel dat 

de opkomst van de e-fiets een rol speelt. Deze wordt door de politie bij een ongeval echter niet als 

zodanig geregistreerd.  

Zolang niet bekend is welke oorzaken een rol spelen is het lastig om hier beleid op te ontwikkelen. 

Vinden ongevallen vooral plaats in de stad of juist buiten de bebouwde kom? Op fietspaden of juist op 

gedeelde infrastructuur? Aangetoond is wel dat ouderen in het verkeer meer risico lopen; een aanrij-

ding of val leidt sneller tot (zwaar) letsel of overlijden. Met een vergrijzende bevolking mag je dus 

verwachten dat de ongevallencijfers er eerder slechter dan beter op zullen worden.  

 

Recentelijk is er meer aandacht gekomen voor de onveiligheid die ontstaat door de aanwezigheid van 

paaltjes op fietspaden. Paaltjes zijn een maatregel, alleen bedoeld om doorrijden en parkeren door 

automobilisten te voorkomen. In de praktijk worden ze vaker geplaatst dan nodig. We zullen hier 

daarom terughoudend mee omgaan, met als uitgangspunt ‘nee, tenzij echt noodzakelijk’. Moeten ze 

toch geplaatst dan is een goed zichtbare en veilige uitvoering vereist. We verkennen op welke 

plaatsen het mogelijk is bestaande paaltjes te verwijderen. 

 

1.5 Verplaatsingen 

Fietsverplaatsingen zijn vaak directe verplaatsingen van herkomst tot bestemming, van deur tot deur. 

Dit is ook een belangrijke kwaliteit van fietsen. De fietser heeft een grote vrijheid, een veelheid aan 

beschikbare routes en is niet gebonden aan vertrektijden van het openbaar vervoer. Ook het gezond-

heidsaspect is een voordeel waarvan het belang steeds meer wordt ingezien.  

 

Bestemmingen 

Het hoofdfietsnetwerk moet directe routes bieden naar de belangrijkste bestemmingen in een logisch 

samenhangend geheel. Bestemmingen met een grote verplaatsingsbehoefte zijn: 

- onderwijsvoorzieningen (met name voortgezet en vervolgonderwijs) 

- werkconcentraties 

- hoofd- en wijkwinkelcentra 

- trein- en busstations 

In de laatste categorie is de fietsrit onderdeel van een ketenverplaatsing tussen herkomst en bestem-

ming. Hiermee kunnen ook autoritten over grotere afstanden worden vervangen door een andere 

vervoerwijze. Ketenverplaatsingen vormen een belangrijk aandachtspunt van beleid van de hogere 
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overheden. Dit stelt onder meer eisen aan de kwaliteit van de overstapvoorziening, vooral door middel 

van goede en veilige stallingen.  

 

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn een belangrijke fietsbestemming, ook over grotere afstanden. 

Het basisonderwijs trekt fietsers over kleinere afstanden, voornamelijk binnen de wijk. Bovendien 

betreft het jongere kinderen, vaak onder begeleiding van volwassenen. Belangrijkste aandachtspunt is 

hierbij de verkeersveiligheid. 

 
2. Het hoofdfietsnetwerk 
 

Veel van de in § 1.2 benoemde beleidsprincipes hebben betrekking op het hoofdfietsnetwerk. Dit 

netwerk vormt dan ook het belangrijkste onderdeel van deze beleidsnota.  

 

2.1 Eisen 

De Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het CROW (2006) stelt de volgende eisen aan het hoofdfiets-

netwerk: 

 

Samenhangend - afgestemd op de verplaatsingsbehoefte 

- herkenbaar 

Direct - in afstand 

- in tijd 

Veilig - vermijding conflicten kruisend verkeer 

- scheiding van voertuigsoorten (bij grote snelheidsverschillen) 

- verlichting 

Comfortabel - onbelemmerde doorgang 

- vlakke verharding 

- bewegwijzering 

Aantrekkelijk - sociaal veilig 

 

Iedere straat is een fietsroute, met uitzondering van specifieke routes voor autoverkeer. Maar niet 

iedere straat is onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. De gedachte achter een hoofdfietsnetwerk is dat 

het door bundeling van fietsersstromen mogelijk wordt betere voorzieningen te bieden. Vooral waar 

barrières moeten worden gekruist is bundeling noodzakelijk. Hierbij is het nodig dat het hoofdnetwerk 

herkenbaar is voor de fietser. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Vaak wordt gesteld dat hoofdfiets-

routes in rood asfalt moeten worden uitgevoerd. Maar niet ieder fietspad in rood asfalt is onderdeel 

van het hoofdnetwerk. In het algemeen kunnen we stellen dat hoofdroutes de fietser automatisch de 

juiste kant op moeten leiden en alleen bij keuzemomenten verschillende opties moeten bieden. Een 

goede bewegwijzering kan hierbij ondersteunen. 

 
2.2 Het Arnhemse hoofdfietsnetwerk 

De elektrische fiets is in opkomst. Aanvankelijk vooral gebruikt door de ouder wordende fietser, maar 

inmiddels ook steeds meer gekocht door jongere gebruikers. Je komt minder bezweet aan terwijl de 

actieradius van de fiets verdubbelt tot 15 kilometer. Dit is mede aanleiding geweest voor meer regio-

nale afstemming om de vervoerwijze fiets meer concurrerend te laten zijn met de auto. Gezocht is 

naar hoogwaardige doorgaande verbindingen tussen de steden en kernen in de regio. We zetten 

daarom in op de realisatie van snelfietsroutes; comfortabele verbindingen met zoveel mogelijk voor-

rang boven ander verkeer (figuur 1, blz. 5). 
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Figuur 2. Hoofdfietsnetwerk met kortsluitende verbindingen 
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Het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen is in aanleg en de bestaande route Arnhem-Zevenaar 

wordt verbeterd. Ook routes tussen Arnhem-Velp-Rheden (Velperweg) en Arnhem-Oosterbeek-

Renkum zijn als zodanig opgenomen in de Regionale Fietsvisie van de stadsregio (2010). De verbin-

ding Arnhem-Renkum is gedacht via de Klingelbeekseweg en volgt de Rijnoever. De verbinding met 

Oosterbeek zal in de Regionale Fietsvisie worden toegevoegd via de Utrechtseweg. De snelfietsroutes 

vormen de hoogste categorie binnen het Arnhemse netwerk. Daarnaast is de verbinding van Huissen 

met station Arnhem Zuid (dichtstbijzijnde treinstation) aangewezen als route van regionale betekenis. 

 

Sinds de vaststelling van het Raamplan Fietsverkeer in 1993 werken we aan het Arnhemse hoofdfiets-

netwerk. In bijlage 2 is een lijst opgenomen van fietsverbindingen die zijn gerealiseerd of opgewaar-

deerd in het kader van dit uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er vanuit onderhoudsbudgetten 

geïnvesteerd in verbetering van comfort op fietsroutes, bijvoorbeeld door vervanging van tegels door 

asfalt. Het netwerk uit 1993 vormt nog steeds de basis. In figuur 2 is een geactualiseerde en gecate-

goriseerde versie weergegeven. Deze is geactualiseerd op basis van de wijzigingen die in het stedelijk 

gebied hebben plaatsgevonden, herijkt op basis van nieuwe inzichten en afgestemd met de afdeling 

Arnhem van de Fietsersbond. Vanwege de noodzaak van een goede ontsluiting van schoollocaties 

voor het voortgezet en vervolgonderwijs (figuur 3) zijn enkele routes toegevoegd. 

 

We merken bij het hoofdfietsnetwerk op dat dit geen statisch geheel vormt. Bij ruimtelijke transities of 

andere ruimtelijke opgaven grijpen we de kans om kortsluitende fietsverbindingen te introduceren. Dat 

deze niet als wenselijke verbinding op de kaart van het hoofdfietsnetwerk staan, komt omdat het 

particuliere gronden betreft en tracés onbekend zijn. Denk hierbij aan het Akzo-terrein aan de 

Velperweg en het spooremplacement Het Broek. 

 

De verschillende categorieën hebben een verschillende betekenis (tabel 2) met bijbehorende 

uitgangspunten (tabel 3). Alle overige routes vormen dus geen onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. 

 

Tabel 2: Categorisering hoofdfietsnetwerk 

 

Regionaal hoofdnetwerk 

(snelfietsroutes) 

intergemeentelijke hoofdroutes, opgenomen in de Fietsvisie van de stadsregio 

(2010), aansluitend op stations (snel op stations, snel tussen dorpen en steden) 

Stedelijk hoofdnetwerk belangrijkste stedelijke routes waarop het grootste deel van het fietsverkeer 

wordt afgewikkeld (snel tussen en snel binnen stadsdelen) 

Aanvullend netwerk op netwerkniveau van belang maar van lager orde (beperkt gebruik), kunnen 

zelfs woonstraten zijn zonder fietsvoorzieningen 
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Tabel 3: Bijbehorende uitgangspunten 

 

 Voorrang op 
kruisend 
verkeer 

 

Minimale breedte 
 

Verharding/ 
kleur 

Verlich
ting³ 

Beweg- 
wijzering 

 

Strooi-
route/ 

eisen bij 
werkzaam

heden 

Maat-
regelen 
subsidi-

abel 

Regionaal 
hoofdnetwerk 
 

ja, eventueel 
ongelijkvloers 

vrijliggend: 
1 richting 2,50m 

2 richtingen 4,00m 
 

rood asfalt ja regionaal 
en lokaal 

ja ja 

Stedelijk 
hoofdnetwerk 

waar mogelijk, 
eventueel 

ongelijkvloers 

vrijliggend: 
1 richting 2,00m 

2 richtingen 3,50m 
soms: 

fietsstroken 
1,50m¹ 

 

rood asfalt² ja regionaal 
en lokaal 

ja soms 

Aanvullend 
netwerk 
 

nee geen eisen voorkeur 
asfalt 

ja lokaal nee nee 

 

¹ bij beperkte ruimte kan gekozen worden voor fietsstroken, met voordelen t.a.v. onderhoud en 

schoon- en sneeuwvrij maken  

² nuancering naar verhardingssoort zie § 2.5 

³ nuancering naar verlichtingssoort en –periode zie § 2.5 

 

Nadrukkelijk vermelden we dat gewenste vormen/maten van de fietsvoorzieningen uitgangspunten 

zijn, die we proberen in te passen in de beschikbare ruimte. In voorkomende gevallen zullen we niet 

aan de uitgansgpunten kunnen voldoen. 

 

De in § 1.5 genoemde bestemmingen met grote verplaatsingsbehoefte zoals scholen zijn via dit 

netwerk goed bereikbaar, al zijn niet alle kortsluitende verbindingen al gerealiseerd. Er is daarom 

sprake van een aantal potentiële verbeteringen, zoals in § 2.4 wordt toegelicht. 
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Figuur 3. Scholen voortgezet en vervolgonderwijs 

 

 

2.3 Beoordeling beschikbaar hoofdfietsnetwerk 

Bij routes van het hoofdfietsnetwerk hoort een aantal uitvoeringseisen. Deze vormen eveneens onder-

deel van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW 2006) en zijn deels in tabel 3 opgenomen. Op basis 

hiervan is de huidige kwaliteit van het Arnhemse hoofdfietsnetwerk beoordeeld. Hierin zijn tegelijkertijd 

de wijzigingen doorgevoerd zoals ze in de afgelopen jaren in het netwerk hebben plaatsgevonden. 

Hiervoor zijn meerdere aanleidingen geweest, bijvoorbeeld omdat zich kansen voordeden. Zo is van 

de reconstructie van het Nijmeegseplein door de provincie gebruik gemaakt door het realiseren van 

twee fietstunnels. Vooral door aanleg van de tunnel onder de Pleijweg is het belang van deze fiets-

verbinding sterk toegenomen. Hij vormt nu ook onderdeel van de route van het RijnWaalpad (snelfiets-

route richting Nijmegen). 

 

In het Raamplan Fietsverkeer werd sterk ingezet op routes door de wijk omdat belangen van auto-

mobilisten hier gemakkelijker ondergeschikt kunnen worden gemaakt waardoor fietsers beter kunnen 

doorrijden. Aan verbindingen langs de hoofdautostructuur werd een kleiner belang toegedicht, o.a. 

door het tijdverlies bij verkeerslichten. Deze laatste routes worden echter toch veel gebruikt, bijvoor-

beeld vanwege de logica en vindbaarheid in de structuur van de stad. Vaak is een vlotte en logische 

route door de wijk niet mogelijk. Fietsroutes door de wijk en langs de hoofdwegen worden daarom als 

gelijkwaardig behandeld, al zijn de eerste voor de fietser prettiger en gezonder. 

 

Beoordeling 

Figuur 4 geeft een beoordeling van het actuele hoofdfietsnetwerk. De kleuren zeggen vooral iets over 

het profiel van de betreffende verbinding: voldoet het profiel aan de eisen behorende bij een hoofd-

fietsroute. Het gaat dan om eisen aan breedte, scheiding van verkeerssoorten en verlichting. 

Onderhoudskwaliteit is nadrukkelijk geen onderdeel van de beoordeling. Deze wordt bewaakt door de 

wegbeheerder, in samenhang met het wegenonderhoud, en heeft een cyclische planning.  
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Figuur 4. Beoordeling actueel hoofdfietsnetwerk 

 

 

Groen 

(voldoende) 

Route is logisch binnen het netwerk, goed te gebruiken en voldoet aan minimum 

eisen. Mogelijk zijn er nog wensen t.a.v. verharding, breedte of verlichting. 

Groen betekent dus niet per se dat aan alle eisen wordt voldaan maar wel dat de 

route goed en veilig functioneert.  

 

Rood 

(onvoldoende) 

Verbinding is aanwezig maar voldoet niet aan minimum eisen. Dit kan betrekking 

hebben op de afwezigheid van eigen voorzieningen, onvoldoende veiligheid 

vanwege beperkte breedte, ontbreken van verlichting en/of te weinig comfort.  

 

Rood gestreept 

(verbinding 

ontbreekt) 

Betreft potentiële kortsluitende verbindingen. Zo’n ontbrekende verbinding maakt 

het gebruik van de route ervoor en erna niet mogelijk. De inzet moet erop gericht 

zijn deze schakels met voorrang te realiseren.  

 

Beoordeeld zijn de tracédelen, niet de kruispuntsituaties. Waar in een route veel oponthoud optreedt 

door kruisende verbindingen (met name bij verkeerslichten) staat de kwaliteit van de verbinding als 

geheel onder druk, zelfs al zouden de routedelen als goed zijn beoordeeld. Op deze kruispuntsituaties 

wordt in § 2.6 nader ingegaan. De algemene conclusie kan zijn dat een groot deel van het hoofdfiets-

netwerk voldoet aan de daarbij behorende eisen, maar dat er ook nog het nodige valt te doen.  

 

Bijzondere situaties 

Een specifieke situatie doet zich voor op de fietsroute aan de Meinerswijkzijde van de Eldenseweg-

Batavierenweg (Grote Griet). Het fietspad is in beheer bij het waterschap. Het is opengesteld in twee 

richtingen maar is slechts 2,75m breed en niet verlicht. Het heeft de status van recreatief fietspad. In 

de praktijk wordt het echter veelvuldig gebruikt, zeker ook utilitair. Dit komt mede doordat de route aan 

de andere kant van de weg langer is en de sociale veiligheid op een deel van die route niet optimaal 
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is. Denkbaar is een verbreding naar 3,50m waardoor de verbinding bij daglicht kan voldoen aan de 

eisen van een utilitair fietspad. Verlichting komt in § 2.5 aan de orde. 

 

Een belangrijk punt van aandacht betreft het gebruik van het fietsnetwerk bij tijdelijke situaties. Soms 

wordt er aan of naast de weg gewerkt, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of onderhoud. Routes zijn daarom 

soms niet of slechts beperkt bruikbaar. Waar redelijkerwijs mogelijk moet een route van het hoofdfiets-

netwerk veilig beschikbaar blijven. Het principe van omgekeerd ontwerpen moet hierbij worden 

gehanteerd: de doorgaande fietsroute is hierbij leidend, hoe wordt omgegaan met het autoverkeer is 

een vraag die daarna wordt beantwoord. Waar nieuwe situaties worden ontworpen kan dit zelfde 

principe worden gehanteerd. Hiermee wordt voorkomen dat fietsvoorzieningen worden aangelegd ‘in 

de restruimte’, terwijl een kleine concessie aan het wegontwerp soms een grote verbetering voor de 

fietser kan betekenen. 

Als beschikbaarheid voor fietsers niet mogelijk is, dient een logische omleidingsroute te worden aan-

gegeven. Plaatsing van een bord ‘fietsers afstappen’ is niet meer van deze tijd. Werkzaamheden aan 

de weg worden standaard besproken in het zogenaamde doorstroomoverleg, onder verantwoorde-

lijkheid van de doorstroommanager. Dit overleg ziet hier inmiddels op toe. 

 

Een enkele keer is een fietsverbinding wel beschikbaar maar te weinig herkenbaar. Dat geldt bijvoor-

beeld voor de busbaan die de Westervoortsedijk verbindt met de Zevenaarseweg, oostelijk van de 

Pleijroute. Zeker vanaf de Zevenaarseweg is onduidelijk dat je hier als fietser gebruik van mag maken. 

 
2.4 Kortsluitende verbindingen 

Tot nu toe was het beleid er veelal op gericht het fietsnetwerk geleidelijk te verbeteren door bestaande 

voorzieningen op te waarderen. Uit doelmatigheidsoverwegingen werd hierbij vooral meegelift met 

andere werkzaamheden zoals bij bouwplanontwikkeling, rioolvervanging en verbetering van de 

openbare ruimte (BGB). Te weinig wordt er echter vanuit de potentiële fietser geredeneerd: welke 

maatregelen zijn het meest kansrijk om nieuwe fietsers te trekken? Voor een echte kwaliteitsslag gaat 

het er minder om bestaande voorzieningen te verbeteren maar vooral om te investeren in nieuwe 

relaties met fietspotentie. Het gaat dan vooral om ontbrekende schakels in het netwerk die relaties 

kunnen bedienen die nu slechts met een omweg mogelijk zijn.  

 

In figuur 2 zijn mogelijke nieuwe verbindingen aangegeven. Sommige verbindingen zijn al in voor-

bereiding en worden binnen enkele jaren gerealiseerd. De andere zijn mogelijk kansrijk maar hiervoor 

zijn nog geen concrete plannen (zie bijlage 4). Gezien het kleine fietsaandeel op de relatie tussen 

Noord en Zuid (zie § 1.1) lijkt juist op deze relatie de meeste potentie te liggen. 

 

Nieuwe Rijnkruisende verbinding 

Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de relatie tussen Arnhem-Zuid en -Noord, aan de westkant 

van de stad. Een nieuwe Rijnkruisende verbinding in dit gebied is om meerdere redenen kansrijk: 

- geredeneerd vanuit de gewenste maaswijdte van het fietsnetwerk is dit de meest duidelijke 

ontbrekende schakel in het stedelijk netwerk; 

- omdat hier ook voor autoverkeer een verbinding ontbreekt, maakt een nieuwe fietsverbinding 

de route per fiets voor een aantal relaties dus korter dan per auto;  

- daarbij komt dat de autoverbinding over de Nelson Mandelabrug congestiegevoelig is waar-

door deze in de spits veel reistijd kost, een goed fietsalternatief is hierdoor extra aantrekkelijk; 

- met de ontwikkeling van Arnhems Buiten en de groei in Schuytgraaf neemt de behoefte aan 

een noord-zuidverbinding in dit gebied toe; 

- ook op regionale schaal ontbreekt aan deze kant een fietsverbinding. Tussen de Nelson 

Mandelabrug en de verbinding naast de A50 ligt een afstand van 10km, waarbinnen de enige 

voorziening de veerverbinding bij Driel is. Het belang is dus groter dan alleen voor de stad. 

 

De ontwerp-structuurvisie zet in op een ontwikkeling ‘van tweedeling naar drie-eenheid’. Het noorde-

lijke en zuidelijke stadsdeel worden hierbij verbonden door de ‘stad aan de rivier’, waarin verschillende 
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opgaven in onderlinge samenhang worden uitgewerkt. Een westelijke fietsverbinding zou hieraan een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren,. 

 

In 2007 is al een eerste studie verricht naar de potentie en kosten van een extra fietsbrug over de Rijn 

(AGV-Movares: ‘Fietsen over water – onderzoek naar locatie fietsbrug’). Conclusie was toen dat een 

verbinding aan de westkant van de stad de meeste nieuwe fietsers zou trekken. Dit onderzoek is nu 

verfijnd door middel van een quick scan naar mogelijke tracés en een nadere verkenning van de 

kosten. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Quick scan fietsbrug over de Rijn, Arnhem West’ 

(Movares, december 2011). Concreet zijn twee mogelijke tracés nader verkend en tegenover elkaar 

gezet. Een tracé door Meinerswijk (zie figuur 5) zal meer gebruikers trekken en kost de helft van een 

brug naast de spoorbrug. Dit tracé lijkt daarmee het meest kansrijk.  

 

 

 
Figuur 5. Impressie fietsbrug westzijde Meinerswijk 

 

Vanwege de natuur- en landschapswaarden in het gebied Meinerswijk moet inpassing van de verbin-

ding zorgvuldig plaatsvinden. De recent opgestelde gebiedsvisie voor Stadsblokken-Meinerswijk 

voorziet niet in een fietsbrug. Met een brug kan echter wel worden voorzien in een ontsluiting van het 

gebied als stedelijke ontmoetingsplaats. Ook de ontsluiting van de cultuurhistorische waarden aan 

weerszijden van de rivier wordt hiermee mogelijk (Limes en IJssellinie). Een eerste gesprek met 

Rijkswaterstaat gaf aan dat kan worden voldaan aan de waterstaatkundige eisen vanuit ‘ruimte voor 

de rivier’ en dat het belang van een verbinding op deze plek wordt onderkend. Ook de stadsregio, 

provincie en gemeente Renkum zien een duidelijke meerwaarde. Wij zetten daarom in op realisatie 

van een nieuwe westelijke fietsbrug. In de structuurvisie-uitwerking ‘Stad aan de rivier’ zal na een 

integrale afweging een tracékeuze worden bepaald. 

 
Andere Rijnkruisende initiatieven 

Er zijn de laatste jaren vanuit de markt verschillende initiatieven geweest om veerverbindingen tot 

stand te brengen op verschillende plaatsen tussen de Rijnoevers. Het betreft zowel verbindingen aan 
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de oost- als aan de westkant van de stad. Voor al deze initiatieven geldt dat we hieraan waar mogelijk 

onze medewerking verlenen, om de Rijnbarrière zoveel mogelijk te beperken. Voor een structurele 

verbetering zetten we echter in op de eerdergenoemde westelijke fietsbrug vanwege de grote potentie 

ervan voor de nieuwe fietser. 

 

In het kader van het project Rijnboog is een nieuwe verbinding gedacht tussen de zuidelijke binnen-

stad en het Stadsblokkengebied. Een verbinding via een pontveer is onderdeel van studie. De 

verbinding is een investering in de aantrekkelijkheid van de binnenstad en in de bereikbaarheid van 

het hart van de stad aan weerszijden van de rivier.  

 
2.5 Comfortabel en aantrekkelijk 

Fietscomfort is van groot belang. Zeker nu met de opkomst van de e-fiets ook de snelheid en 

afstanden toenemen, moeten we trillingen als gevolg van een ongelijk wegdek zoveel mogelijk 

voorkomen. Het Fietsberaad heeft in 2002 een onderzoek laten uitvoeren naar de verhardingskeuze 

voor fietsverbindingen. Onderdeel hiervan was een inventarisatie van de waardering van verschillende 

verhardingstypen door gebruikers. Gebruikers gaven een beoordeling op een schaal van 1 tot 10.  

 

Tabel 4: Waardering verhardingssoort door fietsers (bron: Verhardingskeuze voor fietsverbindingen: 

   asfalt, beton of tegels? Fietsberaad 2002) 

 

Verhardingssoort Beoordeling 

Vlak asfalt 8,5 

Asfalt met steenslag 7,5 

Betontegels 6,1 

Klinkers 5,7 

 

Asfalt is uitgangspunt 

Asfalt scoort aanzienlijk beter dan tegels of klinkers. Voor het comfort van de fietser moet asfalt 

daarom uitgangspunt zijn, zoals aangegeven in tabel 3. Een keuze voor klinkers doet afbreuk aan dit 

rijcomfort. Dit gegeven moeten we meewegen in discussies over de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Wat hierbij helpt is de constatering dat de donkerrode asfaltkleur die we sinds enkele jaren op 

Arnhemse fietsroutes toepassen vanuit beeldkwaliteit zelden nog als storend wordt ervaren. Niettemin 

zijn er plekken in de stad die vanuit cultuurhistorisch perspectief een andere keuze rechtvaardigen. De 

redenering hierbij is dat de beeldkwaliteit en sfeer van de omgeving een minder comfortabele verhar-

ding moeten rechtvaardigen. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat er veel comfort-

verschil bestaat tussen klinkerverhardingen. Het is van belang dat gekozen wordt voor klinkers met 

een scherpe rand die zo weinig mogelijk voegruimte overlaten.   

 

Shared space 

Vanuit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit kiezen we de afgelopen jaren soms voor een inrichting 

op basis van ‘shared space’. In theorie is dit een inrichting waarbij de openbare ruimte niet aan 

bepaalde gebruikers wordt toegewezen maar door iedereen kan worden benut en verkeersborden niet 

nodig zijn. Gebruikers moeten hierbij meer op elkaar letten waarvan een snelheidsremmend effect 

wordt verwacht. 

 

In de praktijk betreft het meestal een inrichting met loopstroken aan de zijkant, een gecombineerde 

rijloper voor auto’s en fietsers in het midden en daartussen soms een parkeerstrook. Zo is ook de 

Steenstraat ingericht. De benaming shared space is hier niet helemaal terecht, vooral omdat de 

hoeveelheid autoverkeer (te) groot is. De fietser mag nu over de hele lengte stadinwaarts rijden maar 

de aparte fietsstrook staduitwaarts is ingeleverd. Ook zijn er klachten over de kwaliteit van de verhar-

ding en de uitvoering van de snelheidsremmende maatregelen. Voorjaar 2013 zal het project worden 

geëvalueerd. 
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Openbare verlichting 

Een ander uitgangspunt waarmee soms genuanceerd moet worden omgegaan is de noodzaak van 

verlichting. Sommige hoofdroutes lopen in en langs Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofd-

structuur of zijn onderdeel van het grote groen in de stad, waardoor verlichting vanuit ecologisch oog-

punt niet gewenst is. In dit soort gevallen kunnen we kijken naar het soort verlichting en de verlich-

tingsperiode. We kunnen aanvullende eisen stellen aan de gerichtheid van het licht (zo min mogelijk 

verstrooiing) en de kleur ervan. Verder is het denkbaar dat bepaalde routes niet verlicht worden 

tussen 19.00 en 7.00 uur. In de spitsperioden met een groot aandeel utilitair verkeer is er dan wel 

verlichting, maar daarbuiten wordt de verlichting vanuit ecologisch belang gedimd of gedoofd. Voor 

fietsers moet er dan wel een alternatieve verlichte route beschikbaar zijn. Het kan echter nooit zo zijn 

dat de weg wel verlicht is maar de parallel lopende fietspaden niet. 

 

Verkeersknopen 

Verder zijn er diverse verkeersknopen te benoemen waar stromen van fiets- en voetgangersverkeer 

bij elkaar komen maar de logica en vormgeving sterk te wensen overlaten. Voorbeelden hiervan zijn 

het Nieuwe Plein bij station Arnhem, de omgeving van station Velperpoort (zie ontwerp-structuurvisie) 

en de aansluiting Waardmanspad/ Nijmeegseweg (zuidzijde John Frostbrug). Per knoop moet worden 

verkend of herinrichting kan leiden tot een logischer of veiliger vormgeving (ook voor voetgangers) 

waarbij de kwaliteit van de plek tegelijk zou kunnen worden opgewaardeerd. Momenteel worden 

hiernaar al verkenningen uitgevoerd of zijn aanpassingen in voorbereiding. 

 

De aansluiting van de Ir. Molsweg op de Pleijweg is een voorbeeld van een onoverzichtelijke verkeers-

knoop in relatie tot het autoverkeer. De weg die de fietser geacht wordt te volgen is niet alleen moeilijk 

te vinden, hij leidt ook tot grote omrijdbewegingen. Gevolg is dat veel fietsers de trap nemen tussen de 

Huissensedijk en de Pleijbrug. We onderzoeken of een logischer vormgeving hier mogelijk is. Hierbij 

wordt de wens van de Fietsersbond betrokken bij het verkeerslicht een oversteek over de Ir. Molsweg 

te realiseren. Deze vraag nemen wij op met de provincie (wegbeheerder). 

 
2.6 Prioritering bij verkeerslichten 

Verschillende vervoerwijzen vragen capaciteit op het wegennet en bij verkeerslichten. Op belangrijke 

routes bestaat soms de wens voor een groene golf voor autoverkeer. Soms ligt de prioriteit vooral bij 

het openbaar vervoer. De fietser moet met deze eisen concurreren. Waar deze kruisingen samen-

vallen met het hoofdfietsnetwerk moet de wachttijd voor de fietser zo kort mogelijk zijn (zie figuur 6).  

 

Welke verkeersdeelnemer moet waar het zwaarste wegen? Om deze vraag in onderlinge samenhang 

te kunnen beantwoorden is in 2006 de nota ‘Het groen goed verdeeld’ (regelstrategie verkeerslichten) 

opgesteld. Vanuit ons beleidsmotto ‘Arnhem zet vol in op de fiets en het openbaar vervoer om zo de 

stad bereikbaar te houden’ gaan we deze prioritering opnieuw tegen het licht houden, te beginnen met 

de snelfietsroutes. Op essentiële kruisingen moet het belang van de fietser zwaarder worden mee-

gewogen. We willen een maximale wachttijd voor fietsers instellen, waarna groen moet volgen. 

Denkbaar is bijvoorbeeld dat afslaand autoverkeer vaker rood krijgt zodat de fietser samen met het 

doorgaand autoverkeer vaker groen kan krijgen. Soms kan aan fietsers in één cyclus twee keer groen 

worden geboden. 
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Figuur 6. Verkeerslichten op hoofdfietsnetwerk 

 

 

Verder is het van belang dat fietsers automatisch worden gedetecteerd, dus door de regelautomaat 

geregistreerd, zoals dat ook met auto’s gebeurt. Dit is inmiddels praktijk bij de nieuwe automaten. Op 

een aantal punten is verbetering mogelijk door ook op afstand te detecteren, zodat de wachttijd voor 

de fietser wordt verkort. In een aantal gevallen is dit echter geen optie omdat de fietser geen voor-

sorteervakken heeft waardoor de automaat niet weet of de fietser wil oversteken of direct afslaat. Het 

uitgangspunt moet echter zijn: ‘voordetectie, tenzij’. 

 

Een relatief nieuwe voorziening is de wachttijdvoorspeller. Fietsers krijgen hiermee een indicatie van 

de tijd die ze op groen moeten wachten. Omdat een verkeersregeling afhankelijk is van het verkeers-

aanbod is het niet meer dan een indicatie, maar dit wordt door fietsers niet altijd begrepen. Mogelijk is 

dit een kwestie van gewenning. 

 

Meer prioriteit voor de fietser is een wens die wordt meegenomen in de actuele verkenningen m.b.t. 

de inzet van dynamisch verkeersmanagement (DVM), de verzamelnaam voor geautomatiseerde 

maatregelen om de verkeersafwikkeling nog meer op het verkeersaanbod af te stemmen. Overigens 

gaat het niet alleen om verdeling van de regeltijd bij verkeerslichten maar ook om de eventuele keuze 

voor andere kruispuntvormen zoals rotondes en ongelijkvloerse oplossingen. De laatste geven het 

minste tijdverlies maar kunnen vanwege de hoge kosten maar beperkt worden toegepast.  
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3. Stallingsvoorzieningen 
 
Stallingen zijn onder meer van belang bij ketenverplaatsingen, bijvoorbeeld waar de fietser overstapt 

op het openbaar vervoer, maar ook bij concentraties van voorzieningen. In figuur 2 is een inventari-

satie van bestaande voorzieningen opgenomen, plus een nieuwe stalling in het Rijnbooggebied (zie 

verder). 

 

OV-stallingen 

Bij het nieuwe station Arnhem wordt het aantal stallingsplaatsen fors vergroot tot 4500 aan de zuid-

kant en 800 aan de noordkant, deels gratis en deels bewaakt. De uitbreiding zal eind 2013 gereali-

seerd zijn. Bij station Zuid is het aantal fietsklemmen onlangs verdubbeld tot ruim 500. Bij station 

Velperpoort is nog een grote behoefte aan extra stallingsplaatsen maar is er weinig ruimte. ProRail 

zoekt naar mogelijkheden om hier 250 extra plaatsen te realiseren. In de onder 2.5 genoemde 

verkenning van verkeersknoop Velperpoort is dit een belangrijk aandachtspunt. Bij station Presikhaaf 

wordt gezocht naar ruimte voor 50 extra plaatsen.  

 

Naast stations zijn ook sommige bushaltes interessant voor de overstap van fiets op bus, vooral aan 

het eindpunt van een lijn. Uit een inventarisatie blijkt met name een aantal haltes in Zuid hiervoor 

gebruikt te worden. Hierbij blijkt een tekort aan fietsklemmen bij de haltes De Laar West (eindhalte), 

Kroonse Wal (nabij winkelcentrum) en Elderveld Hagemanswei. Ook bij de eindhalte Rijkerswoerd 

worden veel fietsen gestald maar hier zijn voldoende klemmen aanwezig. 

 

Fietsverhuur 

In het natransport van de ketenverplaatsingen per openbaar vervoer kan fietsverhuur van betekenis 

zijn. Op station Arnhem kan in de stalling een OV-fiets worden gehuurd. Bij station Zuid zijn deze 

fietsen beschikbaar via de bikedispenser, een geautomatiseerd fietsverhuursysteem onder de vlag 

van OV-fiets. Een dergelijke voorziening, waar geen personeelskosten mee zijn gemoeid, is ook 

denkbaar op andere stationslocaties of op P&R-terreinen. Door aan te sluiten bij de organisatie van 

OV-fiets zijn de onderhouds- en beheerkosten beperkt. Eigen systemen voor fietsverhuur in de vorm 

van citybikes e.d. zijn ook in grotere steden niet kansrijk gebleken.  

 

Gratis bewaakte stallingen 

De stallingsvoorzieningen in de binnenstad worden volgens de binnenstadsmonitor 2010 gewaardeerd 

met een 7,5. Een aantal jaren terug, voordat de gratis bewaakte stallingen op het Johnny van Doorn-

plein en het Gele Rijdersplein werden geopend, kwam deze waardering maar net boven de 6.  

 

Tabel 5: Gratis bewaakte stallingen: gebruik per jaar (bron: Presikhaafbedrijven) 

 

Stalling 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Johnny van Doornplein 240.000 248.000 240.000 216.000 252.000 

Gele Rijdersplein - 39.000 100.000 133.000 131.000 

Kronenburg 28.000 26.000 62.000 158.000 155.000 

Presikhaaf 20.000 24.000 26.000 37.000 16.000 

 

Totaal 

 

288.000 

 

337.000 

 

428.000 

 

544.000 

 

554.000 

 

De stallingen aan het Johnny van Doornplein (700 plaatsen) en het Gele Rijdersplein (300 plaatsen) 

zijn op piekmomenten nagenoeg vol. In het kader van Rijnboog is een stalling met 800 plaatsen 

gedacht in het Nieuwstraatgebied. Hiermee zal ook de zuidelijke binnenstad goed worden bediend en 

kunnen de bestaande stallingen worden ontlast.  
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De in tabel 5 genoemde stallingen zijn weliswaar voor de gebruiker gratis maar de rekening wordt 

door de gemeente betaald. Door de grote toename van het gebruik van de stallingen is het beschik-

bare exploitatiebudget inmiddels echter niet meer toereikend. Het gebruik van de stalling in winkel-

centrum Presikhaaf blijft ver achter bij de andere, mede vanwege het centrumconcept met meerdere 

entrees. Met ingang van 2013 zullen wij daarom niet meer betalen voor het gratis bewaakt stallen bij 

winkelcentrum Presikhaaf. De verantwoordelijkheid hiervoor geven wij terug aan de eigenaar Corio. 

Met Wereldhave (winkelcentrum Kronenburg) treden wij in overleg over de vraag of zij de bewaking 

van de stalling kunnen overnemen, waardoor gemeentelijk budget op een andere wijze kan worden 

ingezet om de fietsbereikbaarheid van het winkelcentrum te verbeteren. 

 

Scooterstallingen in de binnenstad 

De raad heeft in november 2011 een motie aangenomen die de wens uitspreekt scooterparkings of  

–beugels te realiseren op concentratieplekken van snorscooters. Niet alleen levert dit een beter straat-

beeld op, het kan ook helpen de overlast van scooters in het voetgangersgebied te verminderen, in 

combinatie met handhaving. 

  

Een bromfiets of scooter mag overal in de openbare ruimte worden geparkeerd, tenzij deze overlast 

geeft of in de weg staat. Het aanbieden van een veilige plek kan helpen de voertuigen te concentreren 

op bepaalde plaatsen. In de bewaakte stalling op het Gele Rijdersplein is al ruimte beschikbaar voor 

scooters en bromfietsen.  

Al enkele jaren hebben we een eenvoudige scooterstalling nabij busstation Velperplein. Veel meer 

dan dit hoeft het ook niet te zijn, behalve dan dat hier aanbindvoorzieningen ontbreken. We vinden het 

daarom zinvol op plaatsen waar aanvoerroutes eindigen bij het voetgangersgebied plekken aan te 

wijzen waar scooters en bromfietsen kunnen worden gestald, naar het voorbeeld van het Velperplein. 

Essentieel is wel dat hierbij aanbindmogelijkheden worden geplaatst, zoals de ‘nietjes’ die ook voor 

fietsen worden toegepast. Plaatsing van een verkeersbord is vooral ter voorkoming van gebruik door 

fietsers. Bij het zoeken naar geschikte plekken is ook de aanwezigheid van beveiligingscamera’s van 

belang.  
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4. De voetganger 

Waarom een hoofdstuk over de voetganger in een beleidsplan over fietsverkeer? Iedere verkeers-

deelnemer begint en eindigt zijn verplaatsing als voetganger. Toch stelt de voetganger binnen het 

verkeersbeleid niet zoveel eisen dat we er een eigen beleidsplan aan moeten wijden. Met een eigen 

ruimte om te lopen en waar nodig veilige oversteekvoorzieningen is de voetganger al behoorlijk 

voorzien. In de keten voetganger-openbaar vervoer zijn goede wachtvoorzieningen nodig. Voor 

mensen met een functiebeperking is een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte van groot 

belang. Uitgangspunt daarbij is voor ons de ‘richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte’ van 

het CROW. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld verlichting, visuele en tactiele markering (geleidelijnen 

en natuurlijke gidslijnen), oriëntatie, obstakelvrije loopruimte, loopoppervlak, loopafstand 

(zitgelegenheid) en hoogteverschillen. 

 

Oversteken 

Oversteekbaarheid speelt vooral een rol bij drukkere hoofdwegen en/of in de nabijheid van voorzie-

ningen zoals scholen. In het algemeen geldt: hoe minder rijstroken, hoe gemakkelijker een voetganger 

kan oversteken. Het aanbrengen van een middensteunpunt –zodat voetgangers en fietsers in twee 

keer kunnen oversteken– biedt daarom vaak een grote verbetering. De voetganger kan veiliger naar 

de overkant en hoeft bovendien minder lang te wachten. Een voorbeeld hiervan zijn de middensteun-

punten op Onderlangs.  

 

 

 
Figuur 7. Hoofdstructuur autoverkeer (uit ontwerp-structuurvisie) 

 

 

Een zebrapad is een goede maatregel om het oversteken te vergemakkelijken, mits op de juiste plek 

en goed uitgevoerd. Een zebra is in bepaalde gevallen toepasbaar. In 30km-zones is er in beginsel 

geen noodzaak omdat de wegen smaller zijn en er relatief weinig verkeer rijdt. Op de wegen van het 

hoogste niveau (gebiedsontsluitingsweg 1
e
 orde, zie figuur 7) is een zebra ongewenst vanwege de 
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hoge verkeersintensiteit en de grote oversteeklengte. Deze wegen hebben primair als doel de grotere 

hoeveelheden autoverkeer te laten doorstromen. Een oversteek kan hier goed worden gecombineerd 

op kruisingen en worden beveiligd met een verkeerslicht. Op de gebiedsontsluitingswegen van de 2
e
 

orde geldt ook een 50km-regime maar is de intensiteit en oversteeklengte zodanig dat een zebra wel 

kan worden toegepast. Ter plaatse beperken we de gereden snelheid door de zebra duidelijk in beeld 

te brengen door het toepassen van een drempel en/of het beperken van de oversteeklengte. Ook 

verlichting is een aandachtspunt. Samengevat: waar nodig gecombineerd op een kruising met een 

verkeerslicht, waar mogelijk en gewenst een zebra. 

 

Voetpaden 

In relatie tot de fietser is uitgangspunt dat de voetganger geen gebruik hoeft te maken van fietspaden 

maar een eigen voetpad heeft. Wanneer aanvankelijk de keuze wordt gemaakt geen apart voetpad 

aan te leggen is het achteraf lastig dit alsnog te moeten inpassen. Met name de combinatie van 

fietsers met voetgangers die de hond uitlaten is een lastige. Voorbeelden hiervan vinden we op de 

Kruisstraat en de Kroonse Wal, maar ook de dijktracés hebben vaak een gecombineerd gebruik, met 

bijbehorende klachten..  

 

Binnenstad 

De voetganger is een belangrijke verkeersdeelnemer in de omgeving van (bus)stations, winkelcentra 

en basisscholen. Het gebied bij uitstek waar de belangen van de voetganger groot zijn is de binnen-

stad. Het belang van de binnenstad als brandpunt van de stad is in (§ 3.3.1 van) de ontwerp-

structuurvisie nog eens onderschreven. Niet alleen het voetgangersgebied maar ook de routes ernaar 

toe vragen een zorgvuldige en ruime vormgeving. Bezoekers vinden soms moeilijk de weg van de 

bronpunten (stations, bushaltes en parkeergarages in en rond de binnenstad) naar de interessante 

bestemmingen, ondanks bewegwijzering. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van bewegwijzering laten 

overigens nogal eens te wensen over. De kruising van de looproutes met de centrumring vormt een 

uitdaging. De belangen van de voetganger en de fietser kunnen hierbij overigens onderling strijdig 

zijn. Een voorbeeld hiervan vormt het Johnny van Doornplein waar een veelheid aan overstekende 

voetgangers de doorgaande fietsroute (plus de busroute) moet kruisen. Wij willen deze situatie nog 

eens tegen het licht houden om te bezien of deze kan worden verbeterd. 

 

Knelpunten voetgangers 

In het kader van de actualisatie van de verkeersagenda in 2009 is aan leden van het digitale panel 

Arnhem gevraagd welke knelpunten zij beleven in het Arnhemse verkeer (zie ook § 1.3). Hierbij is 

onderscheid gemaakt naar ervaringen per vervoerwijze. De antwoorden voor de vervoerwijze ‘lopen’ 

zijn in bijlage 2 weergegeven om een indruk te krijgen van wat de Arnhemse voetganger als knelpunt 

ervaart.  

 

Een viertal knelpunten wordt door panelleden duidelijk vaker genoemd dan andere. De onderhouds-

staat van de voetpaden wordt het meest genoemd. Vervolgens is de afstelling van verkeerslichten 

volgens hen te weinig berekend op de belangen van de overstekende voetganger. De veiligheid bij 

oversteken wordt als derde genoemd op de knelpuntenlijst. De inrichting van voetpaden staat op de 

vierde plaats. Dit heeft zowel betrekking op de breedte als op het onderhoud. 

 

Overigens is de situatie voor voetgangers in woonwijken de afgelopen jaren sterk verbeterd vanwege 

de herinrichting tot verblijfsgebieden met een 30km/uur-regime. Na 2012 zijn vrijwel alle wijken op 

deze wijze aangepakt. 
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5. Maatregelen en financiering 
 

5.1 Maatregelen 

Onderstaand schema vat de genoemde maatregelen samen maar bevat nog geen kostenindicatie. 

Kosten zijn sterk afhankelijk van de uitvoering. Het gaat er daarom nu vooral om aan te geven met 

welke soort maatregelen we aan de slag gaan en deze verder te gaan verkennen. Pas als deze verder 

geconcretiseerd zijn is het mogelijk bedragen te noemen. 

 

Tabel 6: voorgenomen maatregelen en planning 

 

Maatregel Planning 

Hoofdfietsnetwerk 

- nadere verkenning realisatie westelijke fietsbrug 

- nadere verkenning fietsverbinding Pleijweg-Nieuwe Havenweg 

- verkenning andere kortsluitende verbindingen 

- verkenning maatregelen snelfietsroute Velperweg 

- verkenning maatregelen snelfietsroute Oosterbeek-Renkum 

- actualisering nota regelstrategie t.b.v. meer prioriteit bij verkeerslichten op 

hoofdfietsroutes 

- nadere verkenning opwaardering route Eldenseweg-Batavierenweg 

(Meinerswijkzijde) 

- verkennen opwaarderen kwaliteit andere bestaande routes 

- onderzoek herinrichting knopen t.b.v. fietsers en voetgangers 

- verkennen waar paaltjes in fietsroutes kunnen worden weggehaald 

 

 

2013 

2012 

2013 

2013 

>2014 

2013 

 

2014 

 

2012 

2013 

2012 

 

Stallingen 

- exploitatie stalling Presikhaaf terug naar eigenaar 

- aanleg scooterstallingen binnenstad 

- mogelijkheid oplaadpunten e-fiets bij stallingen 

- bijplaatsen fietsklemmen bij bushaltes 

 

 

2013 

2012 

2013 

2012 

 

5.2 Financiering 

Voor de komende vier jaren is er jaarlijks € 200.000 gereserveerd voor uitvoering van maatregelen. 

Deze middelen moeten vooral worden ingezet als cofinanciering om er een zelfde bedrag aan 

subsidie op binnen te kunnen halen. Daarnaast kunnen maatregelen deels worden bekostigd uit 

reguliere budgetten en/of meeliften met andere maatregelen zoals onderhoud. 

 

Voor een nieuwe fietsbrug over de Rijn zullen we maximaal inzetten op financiering door andere 

overheden en betrokken partijen. Belanghebbenden zijn de provincie Gelderland, stadsregio Arnhem-

Nijmegen, gemeenten Renkum en Overbetuwe en eigenaren/bedrijven als TCN, TENNET en KEMA. 

Realisatie zal niet op korte termijn kunnen plaatsvinden maar er is ook tijd nodig om draagvlak te 

verwerven. Op dit laatste zullen we daarom de komende tijd vooral inzetten.  

 

Het zal duidelijk zijn dat de budgetten (nog) niet volledig passen op de ambities zoals we die hebben 

verwoord. In § 1.2 schreven wij: ‘Opstelling van een beleidsnota in tijden van bezuiniging dwingt tot 

het maken van keuzes. Budgetten zijn beperkt en staan onder druk. De vraag is dan natuurlijk welke 

inzet wél prioriteit verdient. Daarnaast legt het beleidsplan natuurlijk richtingen vast voor de langere 

termijn, voor de komende tien tot twintig jaar. Niet alles hoeft op korte termijn te worden gerealiseerd.” 

Onze inspanningen zijn er daarom op gericht de komende tijd de beschikbare middelen zo effectief 

mogelijk in te zetten en voor te sorteren op een periode waarin meer geld beschikbaar kan worden 

gesteld.
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Bijlagen 
 

1 Fietsgebruik in Arnhem in vergelijking met andere steden 

2 Lijst van met subsidie uitgevoerde fietsprojecten sinds 2000 

3 Geconstateerde fiets- en voetgangersknelpunten in het Arnhemse verkeer 

4 Kortsluitende verbindingen 
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Bijlage 1 Fietsgebruik in Arnhem in vergelijking met andere steden 
 

 

Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft in 2009 een ‘benchmark modal split Arnhem’ opgesteld, waar-

bij Arnhemse cijfers zijn vergeleken met die van elf andere gemeenten. Van de interne verplaatsingen 

wordt in Groningen 64% per fiets afgelegd, in Zwolle 60%, in Arnhem slechts 37%. 

 

In opdracht van het Fietsberaad is in 2006 een rapport ‘Verklaringsmodel voor fietsgebruik 

gemeenten’ gepubliceerd, opgesteld door Research voor Beleid. In dit wetenschappelijk onderzoek is 

bepaald welke verklaringsfactoren voor het fietsgebruik autonoom zijn (niet beïnvloedbaar) en welke 

wel beleidsmatig kunnen worden beïnvloed. Een voorbeeld van de eerste is het reliëf, van de tweede 

de parkeertarieven. Het fietsgebruik wordt verklaard door een combinatie van deze twee typen 

factoren. Door van het fietsgebruik het niet beïnvloedbare deel af te trekken resteert de bijdrage van 

de beleidsfactoren in het fietsgebruik.  

 

De twaalf gemeenten zijn onderstaand in volgorde van fietsgebruik gezet. In het eerste lijstje op basis 

van het Mobiliteitsonderzoek Nederland zoals gehanteerd in genoemde benchmark. Het tweede lijstje 

geeft de volgorde weer na aftrek van de niet beïnvloedbare (autonome) factoren. 

 

Tabel 7: Relatieve positie Arnhem m.b.t. intern fietsgebruik (bronnen: benchmark modal split Arnhem 

 2009 en verklaringsmodel Fietsberaad 2006) 

 

Volgorde benchmark  Volgorde onderzoek Fietsberaad na 

aftrek niet beïnvloedbare factoren 

 

1. Groningen 1. Groningen 

2. Zwolle 2. Zwolle 

3. Apeldoorn 3. Nijmegen 

4. Nijmegen 4. Apeldoorn 

5. Enschedé 5. ARNHEM 

6. Haarlem 6. Utrecht 

7. Dordrecht 7. Haarlem 

8. Maastricht 8. Enschedé 

9. Utrecht 9. Maastricht 

10. Almere 10. ’s-Hertogenbosch 

11. ’s-Hertogenbosch 11. Dordrecht 

12. ARNHEM 12. Almere 

 

De lijstjes geven een redelijk vergelijkbaar beeld, met uitzondering van de positie van Arnhem. Na 

aftrek van de niet beïnvloedbare factoren is het fietsgebruik in Arnhem ineens relatief hoog. Het 

onderzoek van het Fietsberaad zegt hierover het volgende: “Dit zijn gemeenten waar het feitelijk 

fietsgebruik vrij laag is, maar waar dit veroorzaakt wordt door autonome factoren: als men hiervoor 

corrigeert is het fietsgebruik hoog. Dit geldt in sterke mate voor Amsterdam (…….). Ook voor 

gemeenten als Zaanstad, Deventer en Arnhem geldt dit, zij het in mindere mate.”  

 

Conclusie hiervan zou kunnen zijn dat Arnhem het als fietsstad dus zeker niet slecht doet. Maar om 

het fietsgebruik structureel omhoog te krijgen is extra inzet nodig. 

 

 



 27 

Bijlage 2 Lijst van met subsidie uitgevoerde fietsprojecten sinds 2000 
 

 

Om het Arnhemse fietsbudget zo effectief mogelijk te besteden wordt het niet alleen ingezet als 

cofinanciering voor subsidies maar wordt waar mogelijk ook meegelift met andere verkeersprojecten 

en projecten in het kader van BuitenGewoon Beter en vervanging van riolering.  

 

Met inzet van cofinanciering zijn subsidies binnengehaald, voor het grootste deel via de stadsregio, de 

rest via de provincie. Onderstaand een overzicht van de subsidieprojecten sinds 2000: 

 

- aanleg fietspaden Zijpendaalseweg      

- aanleg fietspad onderste deel Amsterdamseweg 

- aanleg fietsvoorzieningen Rosendaalseweg 

- aanleg fietsvoorzieningen Bronbeeklaan 

- aanleg fietsvoorzieningen Dovenetellaan 

- aanleg fietsvoorzieningen Thomas à Kempislaan 

- aanleg centrumring voor fietsers 

- doortrekking fietspad Kroonse Wal 

- aanleg fietspaden Dreijenseweg 

- aanleg fietstunnels Burg. Matsersingel 

- aanleg fietstunnels Nijmeegseplein 

- aanleg fietstunnel De Laar onder spoor naar Schuytgraaf-zuid 

- aanleg fietspad en -tunnel Elderveld onder spoor naar Schuytgraaf-noord  

(in uitvoering) 

- aanleg laatste deel fietsroute Het Broek (nabij stadskantoor) 

- doortrekking fietspad Elderhofseweg langs winkelcentrum Elderhof 

- aanleg fietspaden Laan van Presikhaaf 

- aanleg fietsvoorzieningen Lange Wal (in uitvoering) 

- verbetering fietsvoorzieningen IJssellaan 

- verbetering fietspaden Apeldoornseweg  

- aanleg fietsroute Gele Rijdersplein-Looierstraat 

- verbreding fietsviaduct Bovenbrugstraat 

- verbreding en doortrekking fietspad Kruisstraat (onderdeel snelfietsroute 

RijnWaalpad) 

- verbetering fietsroute langs Johan de Wittlaan naar Oude Zevenaarseweg  

(onderdeel snelfietsroute Liemers) 

 

Voorgaande betreft uitsluitend infrastructurele verbeteringen voor de fietser, nog afgezien van 

onderhoudsmaatregelen.
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Bijlage 3 Geconstateerde fiets- en voetgangersknelpunten in het Arnhemse 
verkeer 

 

 

In het kader van de actualisatie van de verkeersagenda in 2009 is aan leden van het digitale panel 

Arnhem gevraagd welke knelpunten zij beleven in het Arnhemse verkeer. Er is gewerkt met een digi-

tale vragenlijst met open vragen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar ervaringen per vervoerwijze. De 

antwoorden voor de vervoerwijze fiets zijn verzameld om een indruk te krijgen van wat de Arnhemse 

fietser als knelpunt ervaart. Van de meer dan duizend benaderde panelleden heeft ruim 70% geant-

woord. Hiervan beschikt 91% zelf over een fiets. De afdeling Onderzoek en Statistiek heeft de 

antwoorden in onderstaande tabel gegroepeerd. 

 

Tabel 8: Ervaren knelpunten fietsers in Arnhem (bron: digitaal panel Arnhem 2009, 750 respondenten) 

 

 Knelpunt 

 

Ervaren probleem Aantal keren 

genoemd 

1 Inrichting ontbreken van fietspaden, plotseling einde fietspad, 

onlogische en/of onoverzichtelijke inrichting 

205 

2 Staat fietspad gaten, markering, breedte 96 

3 Verkeerslichten te lange wachttijden 91 

4 Stallingen veiligheid onbewaakte stallingen 41 

5 Veiligheid fietsveiligheid in de stad algemeen 25 

6 Rijgedrag anderen asociaal rijgedrag automobilisten en scooters 19 

7 Steenstraat inrichting, veiligheid, asociaal rijgedrag 18 

8 Oversteek Velperplein-

Johnny van Doornplein 

inrichting, rijsnelheid bussen en auto’s, oversteken  16 

9 Station Arnhem  inrichting fietspaden voor hotel Haarhuis, veiligheid 

Willemsplein, veiligheid stallen fietsen 

10 

9 Drukte algehele drukte op fietspaden 10 

10 Fietstunnels veiligheid fietstunnels 7 

 

De inrichting van fietspaden is een opvallend veel genoemd knelpunt. De respondenten noemen een 

groot aantal punten waar fietspaden elkaar of andere paden onhandig kruisen, voorrangssituaties niet 

duidelijk of intuïtief zijn of fietspaden ineens ophouden.  

De onderhoudssituatie van de fietspaden en te lange wachttijden bij verkeerslichten komen op de 

tweede en derde plaats. Te weinig (veilige) fietsenstallingen, veiligheid en asociaal rijgedrag van auto-

mobilisten en andere weggebruikers komen op de vierde, vijfde en zesde plaats. Bij het zevende knel-

punt, de Steenstraat, noemen panelleden de algehele veiligheid door drukte en asociaal gedrag, een 

te smal fietspad en de slechte staat van het pad. De Steenstraat is inmiddels volledig nieuw aange-

legd, maar er zijn nog steeds klachten. 

Het Johnny van Doornplein komt op plaats acht. Hier vinden panelleden vooral de oversteek van V&D 

naar Musis Sacrum gevaarlijk door drukte van verschillende (soorten) verkeersdeelnemers en hard 

rijdende bussen en auto’s. Op de negende plek staat Arnhems hoofdstation. Hier worden de veiligheid 

van het stallen van fietsen genoemd. Met de nieuwbouw van het station wordt de stallingssituatie 

inmiddels sterk verbeterd. De inrichting van de fietspaden langs het Willemsplein en hotel Haarhuis 

wordt als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren. Drukte op fietspaden in de stad komt op dezelfde 

plaats net voor het laatste knelpunt: veiligheid in fietstunnels (vooral in Zuid). 

 

Enkele van de in 2009 genoemde knelpunten zijn inmiddels verbeterd of worden binnenkort aange-

pakt. Veel van de genoemde punten vallen onder de noemer veiligheid of comfort. Opvallend is dat 

bijna uitsluitend geredeneerd wordt vanuit de bestaande structuur en voorzieningen en nauwelijks 

wordt gedacht aan toevoeging van nieuwe verbindingen. Juist deze zouden het fietsgebruik een 

nieuwe impuls kunnen geven.  
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Onlangs heeft de ChristenUnie onder Arnhemse inwoners uitvraag gedaan naar hun ‘fietsfrustraties’. 

Ruim vijftig mensen hebben hierop gereageerd en deze reacties zijn verwerkt in onderstaande top 10.  

 

Tabel 9: Ervaren knelpunten fietsers in Arnhem (bron: uitvraag CU 2012, respons 55) 

 

 Knelpunt 

 

Ervaren probleem 

1 Voorrang  auto’s krijgen een hogere prioriteit ten koste van de fiets, 

bijvoorbeeld in afstelling van verkeerslichten 

2 Rijgedrag anderen verkeersgedrag automobilisten, voetgangers en andere fietsers 

3 Steenstraat ook na de herinrichting zijn er klachten, vooral over de vorm-

geving van de verkeersdrempels 

4 Wachttijdindicatoren werking wordt als onlogisch ervaren 

5 Onderhoudsstaat op een aantal routes wordt de kwaliteit als onvoldoende ervaren 

6 Fietstunnels Arnhem-Zuid deze worden als onveilig ervaren 

7 Te veel verkeerslichten bijvoorbeeld op de parallelweg van de IJssellaan 

8 Te weinig capaciteit van 

fietsenstallingen 

bijvoorbeeld bij station Velperpoort 

9 Bewegwijzering en belij-

ning onduidelijk 

bijvoorbeeld op de Velperweg 

10 Oversteek Velperplein-

Johnny van Doornplein 

onveilig, voorrangssituatie onduidelijk 

 

De genoemde knelpunten komen in grote mate overeen met de inventarisatie uit 2009 in tabel 8, al 

wijkt de rangorde wat af. 

In 2009 is aan leden van het digitale panel Arnhem ook gevraagd welke knelpunten zij als voetganger 

beleven in het Arnhemse verkeer (zie ook hoofdstuk 4). De afdeling Onderzoek en Statistiek heeft de 

antwoorden in onderstaande tabel gegroepeerd. 

 

Tabel 10: Ervaren knelpunten voetgangers Arnhem (bron: digitaal panel Arnhem 2009, respons 750) 

 

 Knelpunt 

 

Aantal keren 

genoemd 

 

1 Staat voetpad 58 

2 Afstelling verkeerslichten 56 

3 Oversteken 53 

4 Inrichting 51 

5 Rijgedrag automobilisten 23 

6 Veiligheid 12 

7 Johnny van Doornplein 11 

7 Obstakels voor gehandicapten/ kinderwagens 11 

8 Vuil op stoep 9 

9 Drukte 5 

10 Station 4 

10 Steenstraat 4 

 

Een viertal knelpunten wordt door panelleden duidelijk vaker genoemd dan andere. De onderhouds-

staat van de voetpaden wordt het meest genoemd. Vervolgens is de afstelling van verkeerslichten 

volgens hen te weinig berekend op de belangen van de overstekende voetganger. De veiligheid bij 

oversteken wordt als derde genoemd op de knelpuntenlijst. De inrichting van voetpaden staat op de 

vierde plaats. Dit heeft zowel betrekking op de breedte als op het onderhoud. 
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Bijlage 4 Kortsluitende verbindingen 
 

 

§ 2.4 gaat in op potentieel kortsluitende verbindingen die nu nog als ontbrekende schakels in het net-

werk zijn opgenomen. Onderstaande tabel gaat kort in op deze verbindingen, hun gebruikspotentie, 

mogelijke invloed op files en kostencategorie.  

 

Betekenis kolommen potentie, invloed op files, kosten: 

1 zeer hoog 

2 hoog  

3 midden 

4 beperkt 

5 laag 

De meest interessante verbindingen (vetgedrukt) zijn die met een 1 of 2 in de kolommen ‘potentie’ of 

‘mogelijke invloed op files’.  

 

 

Tabel 11: Inventarisatie en indicatieve beoordeling kortsluitende verbindingen (afd. Mobiliteit) 

 

  Maatregel Poten-

tie 

Invloed 

op files 

Kos

ten 

Opmerking 

A Smallinger-

landweg 

woonstraat die in twee 

richtingen kan worden 

aangesloten op fietsroute 

3 3 3 geen voornemens 

B Gelredome aansluiting vanuit tunnel 

Nijmeegseplein naar Hoefijzer-

pad 

4 4 3 geen voornemens 

C Kortenhoefpad doortrekking bestaand fietspad 

Elderhof naar Schuytgraaf-

Noord 

2 3 3 in uitvoering 

D routes 

Schuytgraaf 

diverse routes binnen de wijk 

met aansluitingen naar buiten 

3 3 4 realisatie gelijk met uitbreiding van 

de wijk 

E zoekgebied 

westelijke 

fietsbrug 

verbinding Arnhem-Zuidwest 

met –Noordwest 

1 1 1 nader verkend in Quick Scan 

(Movares) 

F brug 

Malburgen-

Oost 

verbinding vanuit Malburgen-

Oost naar Westervoortsedijk 

1 1 1 geen voornemens, onderzoek uit 

2007 gaf veel gebruikers, vooral 

afkomstig van John Frostbrug 

G Nieuwe 

Havenweg 

verbinding ontstaan door 

gedempte haven, aansluiting 

vanaf Sacharovbrug naar 

Westervoortsedijk 

2 2 3 verbinding is met hekwerk afge-

sloten, verkennen of openstelling 

voor fietsers mogelijk is, af te 

wegen tegen het belang van een 

niet-publiek toegankelijke laad- en 

loskade 

H Zuidelijke 

binnenstad  

nader te verkennen in relatie 

tot Rijnboog 

3 3 3 uitvoering in kader Rijnboog 

I Slaakweg-

Doeffstraat 

door aanbrengen bruggetje 

over watergang ontstaat 

verbinding tussen woonstraten  

3 4 5 geen voornemens 

J Marsdiep-

Vosdijk 

vormt onderdeel van het plan 

Merwedestraat, onderdeel 

hiervan is aanleg van een 

nieuwe weg met fietspaden 

3 3 5 moet meeliften met maatregelen 

in het gebied, kosten voor 

rekening project 
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K Schaven-

molenstraat 

woonstraat die in twee 

richtingen kan worden aange-

sloten op fietsroute 

3 3 4 gemeentelijk eigendom slechts 

3,50m breed 

L Dennenweg-

Schelmseweg 

verbinding Geitenkamp met 

Schelmseweg 

4 4 4 deels aangelegd, laatste deel op 

korte termijn 

M spoorlijn Velp verbinding tussen Lange 

Water en Zuider Parallelweg 

in Velp, aan zuidzijde spoor 

2 3 4 aanleg in voorbereiding, 

afhankelijk van afstemming 

gem. Rheden 

N Tra-

Bauerstraat 

verbinding aan oostzijde Dorp 

die probeert het grote hoogte-

verschil ter plaatse voor 

fietsers op acceptabele wijze 

op te vangen  

5 5 4 wordt meegenomen in nieuw-

bouwplannen Het Dorp 

O verbinding 

binnenstad-

Stadsblokken 

in kader Rijnboog, mogelijk via 

pontveer 

3 3 1 kosten sterk afhankelijk van keuze 

brug of pontveer 

 

 


