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In 2016 is het Fietsplan Amersfoort Fietst vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe we 
het gebruik van de fiets willen stimuleren, als bijdrage aan een leefbare, gezonde en 
bereikbare stad. Dat doen we met een mix aan maatregelen uit de “Bike Five” uit het 
Fietsplan: verbeteren van het netwerk, verbeteren van fietsvoorzieningen, innovatie en 
distributie , veiligheid en vitaliteit en de fiets in hoofdrol. Om dit te bereiken is de 
afgelopen jaren al vastgesteld en in uitvoering: 
•  Op 17 januari 2017 het Uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020, waarin voor een totaal 

van circa €8,5 miljoen aan maatregelen is geprogrammeerd.
•  Op 1 oktober 2019 het Uitvoeringsplan Fietsplan 2019-2022 1e Fase, waarin voor een 

totaal van ca. €2,5 miljoen aan maatregelen is geprogrammeerd.

Inmiddels zijn dankzij deze uitvoeringsplannen flinke stappen gezet in het verbeteren 
van het fietsklimaat in de stad. De stand van zaken van het Uitvoeringsplan 2017-2019 
en het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 1e Fase vind u respectievelijk in bijlage 1 en 2. 

Vanuit het coalitieakkoord is €5 miljoen opgenomen in de begroting voor versnelde 
uitvoering van het Fietsplan. In 2019 is een knip gelegd in de toekenning van deze 
middelen aan projecten, door in het Uitvoeringsprogramma Fietsplan 2019-2022 1e Fase 
ca. €2 miljoen vanuit het coalitieakkoord toe te wijzen aan projecten. Bij dit besluit is 
aan de raad aangegeven dat medio 2020 een voorstel voor de invulling van de 
resterende €3 miljoen wordt voorgelegd, waarbij o.a. de koppeling is gemaakt met 
fietsparkeervoorzieningen in het Stadshart (waaronder De Hof). Ondertussen is per 
collegebericht gemeld dat deze kelder in elk geval de komende 2-3 jaar niet tot 
uitvoering komt. Dat schept ruimte voor andere maatregelen die nodig zijn om de 
doelstellingen uit het Fietsplan te behalen. 

Uitvoeringsplan Fietsplan Amersfoort Fietst 2021-2023 2e fase 
Voor u ligt het Uitvoeringsplan Fietsplan 2021-2023 2e fase, waarmee vervolgstappen 
worden gezet voor vlotter, veiliger en comfortabeler fietsen in Amersfoort, en om meer 
inwoners, werkers en bezoekers van onze stad te laten fietsen. Deze omvat een pakket 
van ruim €3 miljoen aan maatregelen, die gedekt zijn vanuit het coalitieakkoord en 
opgenomen in de meerjarenbegroting. Omdat veel infra-projecten vanwege de langere 
voorbereiding- en uitvoeringstermijn niet voor afloop van het coalitieakkoord in 2022 
uitgevoerd kunnen worden is de scope gelegd op 2021-2023. 

Prioritering en afweging
Voor de prioritering in deze 2e fase is gekeken naar:
•  Voorrang voor de aanpak fietsparkeren stadshart.
•  Mogelijkheden om werk-met-werk te maken, dus meeliften met onderhoud aan 

wegen en VRI’s. 
•  Afstemming met o.a. regionale/provinciale programma’s.

Het voorstel voor het uitvoeringsplan is op basis van deze prioritering gevuld. Vervolgens 
is dit aangevuld met een aantal kleinere maatregelen die meer zijn gericht op de 
niet-hardware kant van het fietsen. 

Een aantal projecten is wel onderzocht en afgewogen, maar valt nu buiten dit 
uitvoeringsplan. De mogelijkheden voor een pilot met Park & Bike, gericht op de combi 
auto-natransport, wordt vanuit het samenwerkingsverband GoedopWeg verkend. 
De ontbrekende schakel Ds. Posthumus Meijesweg – Engweg is gewenst, maar op dit 
moment niet haalbaar omdat grondeigenaar Portaal in het belang van haar huurders 
niet wil meewerken. De ontbrekende schakels Danzigtunnel (De Hoef – bedrijvenpark 

https://amersfoort.notubiz.nl/modules/8/Collegeberichten/640017
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gewenst. Vanuit beheer verkennen we de mogelijkheden voor een structurele 
oplossingen voor de slechte staat van de fietspaden op de Vermeerstraat, dit is primair 
geen fietsproject. 

De ramingen zijn indicatief en gemaakt op basis van referentieprojecten. In de verdere 
uitwerking zullen deze ramingen worden aangescherpt. Dit kan nog leiden tot het 
herprioriteren of uitvoeren van extra maatregelen, als de kosten hoger of lager uitvallen 
dan begroot.   

Co-financiering Provincie Utrecht en Ministerie
Knelpunten die onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk kunnen onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de provincie 
Utrecht. Ook veiligheidsknelpunten kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen 
voor een financiële bijdrage van de provincie Utrecht of via de Investeringsimpuls 
Verkeersveiligheid van het Ministerie. Die subsidiemogelijkheden worden in samen-
spraak met provincie en rijk nader verkend. Eigen middelen die daardoor mogelijk 
vrijvallen, blijven beschikbaar binnen het thema Fiets en zijn door het college toe te 
wijzen aan andere fietsprojecten. Daarbij zoeken we naar adaptieve bestedings-
mogelijkheden, zodat er kan worden ingespeeld op bijvoorbeeld acute (veiligheids)
knelpunten, werk-met-werk mogelijkheden met projecten van Leefomgeving (die een 
jaarlijkse programmering kent) en subsidiemogelijkheden/-kansen die zich gaan 
voordoen vanuit bijvoorbeeld de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid of het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets. 

Toelichting op de maatregelen
In het navolgende overzicht is aangegeven welke maatregelen de komende jaren 
worden uitgevoerd, hoe de dekking is geregeld en is een korte inhoudelijke beschrijving 
van de maatregelen opgenomen.

Vathorst) en Bovenduist – N199 vergen een grote investering en bedienen een relatief 
beperkt aantal fietsers. Een oplossing voor het (toekomstige) knelpunt op de kruising 
Hoefseweg - Plotterweg is een gevolg van de herontwikkeling van De Hoef en moet 
zodoende ook binnen dat plan worden opgelost. Een herinrichting van de Rustenbur-
gerweg tot fietsstraat is wenselijk, maar hier is vooralsnog geen werk-met-werk 
mogelijk. Dat geldt ook voor de Ringweg Randenbroek, waar vrijliggende fietspaden zijn 
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Project/locatie Indicatieve raming Coalitieakkoord Fietsplan 2017-2020 Mogelijkheden
werk-met-werk

Mogelijkheden
co-financiering

Bike Five 1: Een compleet fietsnetwerk

1 Snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten € 2.000.000 € 700.000 X X

2 Snelfietsroute Amersfoort-Soest/Baarn-Hilversum € 290.000 € 100.000 X

3 Ring Kattenbroek € 100.000 € 100.000 X

4 Wiekslag € 100.000 € 100.000 X

5 Industrieweg € 250.000 € 175.000 € 75.000* X X

6 Aanpassingen diverse verkeerslichten € 112.500 € 112.500 X

Bike Five 2: Verbeteren van fietsvoorzieningen   

7 Fietsparkeren stadshart € 250.000 € 155.000 €95.000**

8 Fietsparkeren stations € 25.000 € 25.000 X

Bike Five 3: Stimuleren innovatie en distributie   

9 Monitoring fietsgebruik en -parkeren stadshart € 60.000 € 60.000

Bike Five 4: Vergroten van veiligheid & vitaliteit   

10 Leusderweg (Van Campenstraat-Kersenbaan) € 1.500.000 € 800.000 X X

11 Verbreding fietspaden € 400.000 € 400.000 X

12 Aanpak obstakels fietspaden € 100.000 € 100.000 X

13 Fietsstimulering doelgroepen € 25.000 € 25.000

14 Evaluatie en monitoring speed-pedelec € 50.000 € 50.000

Bike Five 5: De Fiets in de hoofdrol   

15 Voorlichting en promotie € 50.000 € 50.000

16 Ondersteunen fietsinitiatieven in de stad € 60.000 € 60.000

Totaal € 5.372.500 € 3.008.500 € 170.000

*  Dit budget is vrijgevallen doordat maatregel 5 “parallelweg Ringweg Kruiskamp” anders is gefinancierd. 
**   Dit budget is vrijgevallen doordat maatregel 23 “bewaakte fietsenstallingen verbeteren” anders is gefinancierd. 
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staat op de planning voor onderhoud. Tevens speelt er een discussie over mogelijke 
aanpassing naar 30 km/uur. We willen meeliften met deze ontwikkelingen en 
bijdragen aan de realisatie van fietsvoorzieningen, zoals fietsstroken. 

4 Wiekslag
De Wiekslag is een hoofdfietsroute en onderdeel van een belangrijke noord-zuid 
verbinding door het hart van de wijk. De route verbindt bijvoorbeeld ook ontwikkel-
locatie De Hoef met Leusden. Er is groot onderhoud gepland, waardoor de mogelijk-
heid ontstaat om deze weg in te richten als fietsstraat en voorzien van rood asfalt. 

5 Industrieweg
Het fietspad aan de westzijde van de Industrieweg is onvoldoende breed en de 
tegelverharding biedt weinig comfort. Deze route gaat straks de verbinding leggen 
tussen de routes via de Amsterdamseweg (Soest) en Maatweg (Bunschoten) en 
wint daarmee aan belang. Het is daarom wenselijk om het fietscomfort te 
vergroten door de tegels en klinkers te vervangen door asfalt en waar mogelijk te 
verbreden. Ook de veiligheid op de kruising bij de Textielweg wordt verbeterd. Dit 
wordt in samenhang met (kleinschalig) wegonderhoud opgepakt. 

6 Aanpassingen diverse verkeerslichten
Bij vervanging van verkeerslichten wordt gekeken waar extra detectielussen, wacht-
tijdvoorspellers en andere maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het verbreden 
van opstelruimtes voor fietsers.

Toelichting op de maatregelen en projecten
Bike Five 1 Een compleet fietsnetwerk

1 Snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten
In maart 2020 hebben provincie Utrecht en gemeenten Amersfoort en Bunschoten 
een intentieovereenkomst getekend. Dit is het startpunt geweest om de verschil-
lende tracé-mogelijkheden te verkennen. Ondertussen is gekozen voor een tracé 
langs de Maatweg-N199, wat nu verder wordt uitgewerkt. We verwachten medio 
2021 een samenwerkings- en realisatieovereenkomst te kunnen tekenen. We gaan 
voor dit moment uit van een indicatieve raming van €2 miljoen aan benodigde 
maatregelen op Amersfoorts grondgebied, waarvan 65% door de Provincie wordt 
gedragen. 

2 Snelfietsroute Amersfoort-Soest/Baarn-Hilversum
In december 2020 hebben provincie Utrecht en gemeenten Amersfoort, Soest, 
Baarn en Hilversum een intentieovereenkomst getekend. De komende maanden 
worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken richten zich 
op het exacte tracé, op ecologie, het ontwerp, grondeigendom, financiering, 
planologische eisen, realisatie en beheer. Als alles volgens planning loopt, kan 
eind 2021 voor de route een samenwerkings- en realisatieovereenkomst worden 
ondertekend door provincie en gemeenten. De geplande aanpassingen aan de 
fietsroute langs de Amsterdamseweg maken dat we voor nu uitgaan van een route 
via Amsterdamseweg en Heliumweg-Birkt. 

3 Ring Kattenbroek
De Ring Kattenbroek is een 50 km/uur weg met beperkte fietsvoorzieningen. De 
weg is geen hoofdfietsroute maar wel op buurt-/wijkniveau van belang. De weg 



Bike Five 3 Stimuleren van innovatie en distributie per fiets

9 Monitoring fietsgebruik en -parkeren stadshart 
We hebben op dit moment beperkt inzicht in het gebruik van de fietsenstallingen in 
het Stadshart. In 2019 zijn middelen vrijgemaakt om de registratie in de bewaakte 
stallingen op orde te brengen. In aanvulling daarop willen we ook het stallen op het 
maaiveld vaker gaan registreren. Daarnaast willen we graag beter inzicht krijgen in 
het gedrag en onderliggende motieven van verschillende doelgroepen. 

Bike Five 4 Vergroten van veiligheid en vitaliteit

10 Leusderweg
De Leusderweg is een hoofdfietsroute. In 2020 zijn aanpassingen gedaan aan het 
wegvak tussen Borneoplein en Van Campenstraat en vanuit de aanpak verkeers-
onveilige locaties gaat de rotonde Borneoplein op de schop en worden er klein-
schalige maatregelen getroffen op de kruising Kersenbaan. Het wegvak tussen 
Van Campenstraat en Kersenbaan is het laatste wegvak op de Leusderweg zonder 
fietsvoorzieningen. In de afgelopen vijf jaar zijn er 6 ongevallen met (brom)fietsers 
geweest. Daarnaast wordt de weg ook als onveilig ervaren, mede door de aanwezig-
heid van veel bussen en overig verkeer. We gaan de weg anders inrichten, zodat de 
fietsers een duidelijke positie krijgen. De gewenste aanpassingen worden in samen-
hang bezien met de uit te werken aanpassingen aan Julianaplein, de evaluatie van 
de aanpassingen tussen Borneoplein en van Campenstraat en de (landelijke en 
lokale) ontwikkelingen op het gebied van 30 km/uur.

Bike Five 2 Verbeteren van fietsvoorzieningen 

7 Fietsparkeren stadshart
Bezoekers van het Stadshart komen graag met de fiets. Dat is goed nieuws maar we 
zien dat de drukz op de openbare ruimte toeneemt en het soms steeds moeilijker 
wordt de fiets te stallen. In 2020 hebben we onderzocht met welke aanpak we dit 
het beste kunnen faciliteren, zie ook het verstuurde collegebericht. De kern van de 
aanpak de komende jaren bestaat uit monitoren (meten), beïnvloeden (sturen), 
beheersen (handhaven) en bijplaatsen. Als na enige tijd blijkt dat de fietsparkeer-
druk op straat niet meer kan worden opgevangen, kan een extra inpandige of 
ondergrondse stalling worden overwogen. In aanvulling op de bestaande maat-
regelen, reserveren we middelen voor het bijplaatsen van capaciteit op maaiveld, 
de inzet van fietscoaches en handhaving en voor de inrichting en uitvoering van 
continue communicatie rondom het fietsparkeren in het Stadshart. 

8 Fietsparkeren stations
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben 
Rijk en regio afgesproken gezamenlijk te investeren in de uitbreiding van fietsen-
stallingen aan de zijde van het Mondriaanplein bij Amersfoort Centraal en in 
studies naar de uitbreiding van ingebouwde fietsenstallingen op de stations 
Amersfoort Schothorst en Amersfoort Vathorst. We reserveren een klein 
onderzoeksbudget, in aanvulling op de subsidies van rijk en provincie.

https://amersfoort.notubiz.nl/modules/8/Collegeberichten/640017
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14 Evaluatie en monitoring uitzonderingsmaatregel speed-pedelec
De speed-pedelec vormt een duurzaam alternatief voor de auto op verplaatsingen 
tussen 15-40km. Formeel betreft het een ‘bromfiets’, wat betekent dat zij op veel 
plaatsen in de stad op de rijbaan moet rijden. Bestuurders van de speed-pedelec 
ervaren dat op sommige plaatsen als onveilig en stressvol. Als proef kunnen 
gebruikers vanaf voorjaar 2021 een ontheffing aanvragen voor het gebruik van de 
fietspaden, zodat er keuzevrijheid ontstaat. De proef loopt tot 31 december 2022. Op 
basis van monitoring en evaluatie zal bekeken worden of de uitzonderingspositie na 
deze datum nog steeds gewenst is.

Bike Five 5

15 Voorlichting en promotie 
We gaan meer en beter uitdragen wat we doen voor de fietser. Nieuwe fietsvoorzie-
ningen zetten we in de schijnwerpers en we benaderen doelgroepen gericht om 
het gebruik van fietsvoorzieningen te verbeteren. We gaan kijken hoe we in die 
communicatie-aanpak kunnen optrekken met andere domeinen en met andere 
partijen in de stad. 

16 Ondersteunen fietsinitiatieven in de stad
De fiets leeft in de stad en dat merken we aan onder meer aan initiatieven als het 
Keistadfietsfestival en het Fietscafé. Bewoners, ondernemers en andere partijen 
vinden elkaar rond het thema fiets en dit draagt bij een positief fietsklimaat in de 
stad. Waar nodig ondersteunen we dit soort initiatieven.

11 Verbreding fietspaden
Fietspaden moeten voldoende breed zijn om naast elkaar te kunnen fietsen, in te 
kunnen halen, tegemoetkomende fietsers te kunnen passeren en om ruim te bieden 
aan snelheidsverschillen tussen (verschillende type) fietsers. De intensiteit speelt 
een grote rol bij de beoordeling van de breedte. Mede vanwege het toegenomen 
gebruik blijkt dat op dit moment (in lijn met de rest van de provincie) ruim de helft 
van de fietspaden onvoldoende breed zijn. Een aantal bekende smalle fietspaden 
liggen bij Het Masker, de Hamseweg en rond enkele rotondes in Vathorst. Waar 
noodzakelijk en mogelijk willen we een aantal locaties gaan verbreden. Hiervoor 
gaan we de locaties eerst prioriteren en op haalbaarheid onderzoeken. 

12 Aanpak obstakels fietspaden
We werken al sinds 2012 aan het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen als 
gevolg van botsingen met paaltjes of andere obstakels. In 2020 zijn wederom ruim 
60 onnodige palen gesaneerd. Wat resteert zijn alleen in Amersfoort Noord al 80 
locaties waar afsluitpaaltjes nodig blijven, maar waar aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn om de locaties veilig in te richten. Voor Amersfoort Zuid hebben we 
dit nog niet in beeld. We willen onszelf een compleet beeld verschaffen van alle 
obstakels in de gemeente, de mate van onveiligheid en de benodigde aanpassingen. 
Op basis van dit plan kunnen we vervolgens in gesprek met provincie en/of rijk over 
co-financiering. 

13 Fietsstimulering doelgroepen
Fietsgebruik onder nieuwe Nederlanders blijft achter bij het gemiddelde fiets-
gebruik in de stad. We ondersteunen daarom doorlopend projecten zoals fietslessen 
voor migrantenvrouwen. Ook vinden we het belangrijk dat elk kind de mogelijkheid 
heeft om te (leren) fietsen. 
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Bijlage 1: Voortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020 d.d. 23 maart 2021
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Bike Five 1: Een compleet fietsnetwerk

1 Bisschopsweg
De Bisschopsweg is een drukke hoofdfietsroute richting centrum en station. 
We liften hier mee met groot onderhoud en willen hier een fietsstraat aanleggen. 
Voor de kruising met de Vermeerstraat onderzoeken we of er een verkeersveilig 
alternatief is voor de verkeerslichten zodat fietsers vlotter kunnen doorrijden.

Uitgevoerd in 2019-2020.

2 Columbusweg 
De Columbusweg is een hoofdfietsroute vanuit het centrum naar Liendert-
Rustenburg en Hoevelaken. De weg is nu ingericht als woonstraat met 
oncomfortabele drempels. We liften hier mee met groot onderhoud en zetten 
daarbij in op een inrichting als fietsstraat om comfort en veiligheid te verbeteren. 

Uitgevoerd in 2019-2020.

3 Fietsvriendelijker maken van verkeerslichten
Veel meldingen (o.a. uit 033opdefiets en van de Fietsersbond) gaan over (onnodig) 
wachten bij verkeerslichten. We willen fietscomfort bij verkeerslichten zoveel 
mogelijk verbeteren. Dat doen we door het aanbrengen van detectielussen, wacht-
tijdvoorspellers, en waar mogelijk en nodig het aanleggen van tweerichting-
oversteken voor de fiets, zodat kruisingen sneller gepasseerd kunnen worden. 
Ook kijken we of er mogelijkheden zijn de verkeerslichten gunstiger af te stellen 
voor fietsers. We combineren die maatregelen met vervangingsonderhoud aan 
verkeersregelinstallaties en met bijvoorbeeld het verbeteren van de fietsroute naar 
Soest op de Amsterdamseweg (maatregel 12.) Zo maken we werk met werk. In 2016 
hebben we al op tien kruisingen van dit soort maatregelen genomen.

In 2018-2019 zijn op diverse 
kruispunten waar de 
verkeerslichten zjin 
vervangen, extra maatre-
gelen genomen zoals wacht-
tijdvoorspellers, meer 
detectielussen, meer opstel-
ruimte en tweerichtingover-
steken toegevoegd.
Als laatste wordt dit jaar 
i.s.m. de aanpassingen aan de 
fietspaden op de Amster-
damseweg (maatregel 12) 
extra detectie toegevoegd.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
realisatie gestart

Project nog niet gestartVoortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020
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4 Comfortverbetering Arnhemseweg Noord
In samenspraak met bewoners is medio 2016 het ontwerp vastgesteld voor de 
herinrichting van de Arnhemseweg Noord. Daarbij is gekozen voor een inrichting 
als woonstraat met (uit kostenoverwegingen) hergebruik van de bestaande klinkers 
en vrijkomende materialen uit de Krachtwijkerweg. Voor het fietscomfort op deze 
hoofdfietsroute is dat nadelig. Wij willen hier alsnog nieuwe gebakken klinkers 
toepassen, met dezelfde kleur en uitstraling zodat geen afbreuk wordt gedaan aan 
het ontwerp, maar wel meer fietscomfort wordt geboden. De vrijkomende oude 
klinkers kunnen in andere projecten worden hergebruikt.

Uitgevoerd in 2018

5 Parallelweg Ringweg Kruiskamp (deel)
De parallelweg van de Ringweg Kruiskamp is hoofdfietsroute. De weg is nu voorzien 
van klinkers. Op het gedeelte Witte de Withstraat-Liendertseweg is groot onderhoud 
gepland. We willen dit gedeelte inrichten als fietsstraat en voorzien van rood asfalt.

Uitgevoerd in 2018. De 
bijdrage vanuit Fietsplan à 
€75.000,- is niet nodig 
gebleken.

6 Engweg
De Engweg in Hoogland is een verkeersluwe noord-zuid fietsroute parallel aan 
de drukke Zevenhuizerstraat. Op een deel van de Engweg (tussen Kerklaan en 
Lindelaan) is groot onderhoud gepland. We kijken hoe we deze route aantrekkelijker 
en comfortabeler kunnen maken voor fietsers. 

Planvorming gestart, 
uitvoering 2021 - 2023

7 Randenbroekerweg
De Randenbroekerweg (nu al een 30km-weg) krijgt groot onderhoud tussen 
Beethovenweg en Hogeweg. De weg is geen hoofdfietsroute maar wel op buurt-/
wijkniveau van belang. Van oorsprong had de weg vrijliggende fietspaden aan twee 
zijden, maar geruime tijd geleden is het fietspad aan de oostzijde al opgeheven en 
rijden fietsers aan die kant op de rijbaan. Sinds de aanpassing van de kruising met 
de Hogeweg is de hoeveelheid autoverkeer afgenomen, en kan het fietspad aan de 
westzijde ook worden opgeheven. Voor fietscomfort en -veiligheid is dan wel een 
herinrichting van de weg gewenst. In samenspraak met belanghebbenden kijken 
we hoe dat het beste kan. 

Uitgevoerd in 2019-2020. 
Specifieke voorzieningen 
bleken niet nodig. Het vrijge-
komen budget is bij vaststel-
ling UVP 2019-2022 ingezet 
op aanpassingen aan de 
Ringweg Randenbroek t.h.v. 
oude inrit Elisabethterrein.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
realisatie gestart

Project nog niet gestartVoortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020
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8 Nieuwe verbinding AP Hilhorstweg-Nijverheidsweg Noord
Door een klein stukje fietspad aan te leggen wordt voor fietsers uit de richting Baarn/
Soest een routeverkorting tot 400 meter geboden richting bedrijventerrein De Isselt 
en het centrum. Een relatief eenvoudig te realiseren ontbrekende schakel.

Planvorming gestart, 
realisatie in 2021-2022.

9 Snelfietsroute Amersfoort-Utrecht
De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen voor het realiseren van een 
snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht, langs de spoorlijn Amersfoort- 
Utrecht. De provincie en gemeenten Amersfoort, Soest, De Bilt, Zeist en Utrecht 
trekken daarin samen op. Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over 
de financiële bijdragen van de verschillende partners. Deze route sluit aan op het 
nieuwe fietsviaduct van de Westelijke Ontsluiting. 

De samenwerkings- & 
realisatieovereenkomst 
tussen gemeenten en 
provincie is 17 juni 
getekend. Realisatie in 
periode 2021-2022.

10 Verkenning nieuwe snelfietsroutes
We hebben in de stad inmiddels een aantal snelfietsroutes, zoals naar Hoevelaken, 
Amersfoort Noord/Vathorst en Leusden, of deze worden opgepakt in lopende 
projecten. Voor een aantal routes gaan we een verkenning doen naar mogelijke 
tracés, zodat we voor de toekomst een prioritering kunnen maken en inzicht 
hebben in haalbaarheid en kosten. We gaan onder meer kijken naar de routes 
richting Hoogland/Bunschoten en Baarn. 

Amersfoort - 
Bunschoten: intentie-
overeenkomst in maart 
2020 getekend. 
Tracéverkenning loopt. 
Amersfoort - Soest/
Baarn - Hilversum: 
intentieovereenkomst 
in december 2020 
getekend. Tracéverken-
ning wordt 2021 
opgestart.
Amersfoort - Veenen-
daal: geen draagvlak 
bij alle regiorege-
meenten, snelfiets-
route niet haalbaar.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
realisatie gestart

Project nog niet gestartVoortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020
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11 Weverssingel tweerichtingverkeer
De Weverssingel is nu eenrichtingverkeer, ook voor fietser. We onderzoeken hoe we 
hier tweerichtingverkeer voor fietsers mogelijk kunnen maken zodat de hele singel 
rond de binnenstad in twee richtingen beschikbaar is voor fietsers. Daarmee bieden 
we fietsers een kortere route en ontlasten het historisch centrum. 

Uitgesteld i.v.m. 
herprioritering projecten 
stadshart.

12 Snelfietsroute Amersfoort-Soest
Dit lopende VERDER-project heeft als doel het verbeteren van en aantrekkelijker 
maken van de route tussen Soest en Amersfoort-centrum. Momenteel loopt 
daarvoor een verkenning met als doel deze verbinding zoveel mogelijk op snelfiets-
routeniveau te brengen. Een route over de Amsterdamseweg lijkt daarbij het meest 
kansrijk. Uit de eerste verkenningen blijkt dat de kosten naar verwachting het 
budget ruim overschrijden. We reserveren extra budget om hier zoveel mogelijk 
knelpunten op te lossen.

Planvorming loopt voor 
vernieuwing en verbre-
ding fietspaden 
Amsterdamseweg 
(traject Birkstraat - 
Geldersestraat). Reali-
satie start 2021.

13 Snelfietsroute Het Masker- Nieuwland
Dit lopende VERDER-project heeft als doel comfortverbetering van de aftakking van 
de snelfietsroute centrum-Amersfoort Noord naar Nieuwland over de Laan der 
Hoven. Hiervoor is binnen het programma VERDER € 170.000 beschikbaar. Om ook 
oversteekbaarheid en veiligheid te verbeteren (met name bij het Masker en de Ring 
Kattenbroek) willen we hier extra geld op inzetten. 

VO heeft ter inspraak 
gelegen, vaststelling en 
aanbesteding 2021, 
realisatie 2021-2022.

14 Snelfietsroute Amersfoort-Nijkerk
In dit al lopende VERDER-project , waarvoor ook subsidie van het Rijk beschikbaar is, 
willen we een snelfietsroute realiseren tussen De Hoef en Nijkerk. Onderdeel 
daarvan is een nieuwe fietstunnel tussen de Brenninkmeijerlaan en Heideweg 
(“Sterrebostunnel”). Om ook de aantakkende routedelen over de Heideweg, 
Veenweg en bestaande fietspaden op De Hoef te kunnen verbeteren, willen we hier 
extra geld op inzetten. 

Aanpassingen aan de 
Heideweg zijn gereed, 
aanleg van de 
Veentunnel is in 
uitvoering. Overige 
maatregelen zijn in 
voorbereiding en 
worden in 2021-2022 
gerealiseerd.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
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15 Fietsverbinding Oude Zevenhuizerstraat-Vathorst West
Onderdeel van het maatregelenpakket van de bereikbaarheidsstudie Vathorst is 
het realiseren van een fietsverbinding tussen Vathorst-West en de Bunschoter-
straat, parallel aan de hier te realiseren autoverbinding. We willen bij de kruising 
van met de Oude Zevenhuizerstraat een goede uitwisselmogelijkheid realiseren 
tussen de bestaande fietsverbinding op de Oude Zevenhuizerstraat en de nieuwe 
fietsverbinding tussen Vathorst-West en Bunschoterstraat.

Onderdeel van planvor-
ming verbindingsweg 
Vathorst-N199.

16 Fietsroute Heideweg
In dit Betere Benutten Vervolg- project verbeteren we fietscomfort en veiligheid om 
de fietsbereikbaarheid van Vathorst te verbeteren

Uitgevoerd in 2017

17 Nieuwe fietsverbinding langs de Laak
In dit Beter Benutten Vervolg-project realiseren we een ontbrekend stuk fietspad 
aan de noordzijde van de Laak vanaf de Palestinaweg richting Bunschoten.

Uitgevoerd in 2017 met 
als aanvullend project inrich-
ting Domstraat als fiets-
straat.

18 Fietsroute Kattenbroek-Calveen
In dit Beter Benutten Vervolg-project willen we de fietsroute naar Calveen door 
Kattenbroek herkenbaarder, veiliger en aantrekkelijker maken. Voor dit project 
loopt nog een planproces, het tracé van de verbinding ligt nog niet vast. 

Oversteek het Masker 
en maatregelen Kleine 
Kreek uitgevoerd. 
Procedures Gangboord 
zijn inmiddels 
afgerond, realisatie in 
2021.

19 Fietsroute Station Schothorst-De Wieken
In dit Beter Benutten Vervolg project willen we de fietsverbinding tussen 
station Schothorst en bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef herkenbaarder en 
aantrekkelijker maken.

Uitgevoerd in 2017

Project of maatregel gereed Planvorming of 
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20 Aanpak kleine fietsknelpunten 
Uit #033opdefiets en uit onze meldsysteem kregen en krijgen we doorlopend 
meldingen over kleine fietsknelpunten, zoals krappe bochtjes en smalle opstel-
ruimtes bij verkeerslichten of oversteken en dergelijke. Om dit soort knelpunten 
snel op te kunnen lossen, en niet te hoeven wachten op reconstructies of grotere 
projecten trekken we hiervoor geld uit. 

Kleine knelpunten zijn 
doorlopend in uitvoering. 
Vanuit dit project wordt in 
2021 ook de verkeersonveilige 
locatie Bornberg - 
Duisterweg aangepast. 

21 Opstellen bewegwijzeringsplan
Om fietsers makkelijk hun weg te laten vinden in de stad is bewegwijzering een 
handig hulpmiddelen. Tot nog toe wordt in fietsprojecten van geval tot geval 
bekeken welke bewegwijzering nodig is. Om voor toekomstige fietsprojecten de 
juiste keuzes te maken, en een goede basis te hebben welke bewegwijzering nodig 
is, maken we hiervoor een plan. We kijken daarbij ook naar de mogelijkheden voor 
alternatieve vormen of systemen van bewegwijzering: niet alleen maar bestem-
mingen verwijzen maar ook bijvoorbeeld (sociaal) veilige routes. 

In 2021 op te starten.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
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 Bike Five 2: Verbeteren van fietsvoorzieningen

22 Optimaliseren toegankelijkheid nieuwe fietsenstalling station Amersfoort
De fietsenstalling bij station Amersfoort wordt fors uitgebreid en wordt geheel 
ondergronds. We willen een optimale toegankelijkheid voor alle soorten fietsen en 
fietsers, daarbij kan gedacht worden aan een zogeheten “tapis roulant”: een 
rolband waarmee fiets en fietser makkelijk en zonder fysieke inspanning het 
hoogteverschil naar de kelder kunnen overbruggen. Daarmee vergroten we het 
gebruiksgemak en aantrekkelijkheid voor de gebruiker, en is er nog minder aanlei-
ding tot foutparkeren op het plein zelf. 

Afronding van het 
Definitief Ontwerp 
2021, realisatie 
2022-2023.

23 Bewaakte fietsenstallingen binnenstad: verbeteren toegankelijkheid, 
vindbaarheid, bewegwijzering
We willen het gebruik van de bewaakte binnenstallingen in de binnenstad aantrek-
kelijker maken. Daarvoor gaan we de toegankelijkheid, herkenbaarheid en 
vindbaarheid van de stallingen verbeteren. 

In 2017 is een rolbandsysteem 
in twee stallingen aange-
bracht voor verbeteren 
toegankelijkheid. In 2020 
hebben de bewaakte 
stallingen een opknapbeurt 
gehad en is de vindbaarheid 
en herkenbaarheid verbeterd. 
Deze maatregelen zijn 
betaald uit het Uitvoerings-
plan 2019-2022, waardoor 
€95.000,- vrijvalt. 

24 Experimenten fietsparkeren binnenstad
Fietsparkeren is een weerbarstig onderwerp. Gedrag van fietsers laat zich lastig 
sturen, en soms is het ook gewoon uitproberen wat werkt. We gaan experimenten 
doen met bijvoorbeeld fietscoaches en pop up stallingen om fietsparkeergedrag te 
sturen en zo fietsparkeren te verbeteren en tegelijkertijd de binnenstad aantrekke-
lijk en toegankelijk te houden. 

Inzet fietscoaches in 
horecanachten, op Eemplein 
en tijdens de corona-zomer. 
Experimenten met fietspar-
keren op autoparkeer-
plaatsen.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
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25 Fietsparkeren publieke voorzieningen
We krijgen geregeld vragen over het verbeteren van fietsparkeervoorzieningen bij 
bijvoorbeeld winkelcentra of andere publieksaantrekkende functies. Met deze 
maatregel willen we fietsparkeren op dit soort locaties verbeteren.

Doorlopend vanaf 2017

26 Onderzoek haalbaarheid park&bike/deelfietsen
We gaan onderzoeken of de fiets, net als bij de trein, kansen biedt als middel voor 
natransport in combinatie met de auto. Landelijk worden proeven gedaan met 
Park&Bike-voorzieningen, waarbij op afstand van de bestemming wordt geparkeerd 
en het laatste deel van de reis, bijvoorbeeld naar de binnenstad, per fiets wordt 
gedaan. We kijken daarbij ook naar de wenselijkheid en mogelijkheid van deelfietssy-
stemen. 

Verkend wordt om 
vanuit GoedOpWeg 
een pilot te starten 
met Park&Bike, gericht 
op de combi auto-na-
transport.

 Bike Five 3: Stimuleren van innovatie en distributie per fiets

27 Stimuleren initiatieven duurzaam vervoer per fiets
We zien voor de fiets kansen om een bijdrage te leveren aan duurzaam vervoer van 
goederen. Bijvoorbeeld voor het bevoorraden van bedrijven of het bezorgen van 
pakketjes of bestellingen aan huis. We gaan samen met partners en stakeholders in 
de stad kijken op welke manier we dit kunnen stimuleren.

Marktpartijen als 
Coolblue en Zalando 
zijn reeds overgestapt 
op bezorging per 
cargo-bike. Via de in 
ontwikkeling zijnde 
Visie Stadslogistiek 
wordt hier waar 
mogelijk verdere 
invulling aan gegeven. 

Project of maatregel gereed Planvorming of 
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28 Fysieke maatregelen Slimme Kruisingen
Amersfoort neemt deel aan het Beter Benutten Vervolg- project “Slimme 
kruisingen”, waarbij experimenten worden gedaan met slimme technieken om 
auto’s maar ook fietsers met verkeerslichten te laten communiceren. Daarbij kan 
worden gedacht aan groene-golfachtige oplossingen. Binnen dit project is de 
afspraak met de partners dat eventuele “hardware”, zoals extra voorzieningen aan 
verkeerslichten, door de wegbeheerder worden betaald. 

Provincie Utrecht 
werkt aan de uitrol van 
Schwung, waarbij 
fietsers via een app 
‘slim’ gedecteerd 
worden en eerder 
groen kunnen krijgen. 
Toepassing in Amers-
foort wordt in 2021 
verder onderzocht, 
waarbij duidelijkheid 
moet zijn omtrent 
gebruik, impact, 
security en privacy van 
deze functionaliteit.

29 Fietstelweek, monitoring
Om beter inzicht te krijgen in fietsstromen en knelpunten of als onderbouwing 
voor maatregelen is geregeld onderzoek nodig. We doen dat onder meer door 
deelname aan de Fietstelweek te stimuleren. 

De Fietstelweek wordt niet 
meer georganiseerd. We 
sluiten aan op het provinciale 
telprogramma op het regio-
nale fietsnetwerk. Daarnaast 
worden geregeld tellingen 
gehouden om op specifieke 
locaties inzicht te krijgen in 
fietsstromen.

Project of maatregel gereed Planvorming of 
realisatie gestart

Project nog niet gestartVoortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020



20

Bike Five 4: Vergroten van veiligheid & vitaliteit

30 Actualisatie en uitvoering brom- en snorfiets op de rijbaan
In 1999 is de maatregel “bromfiets op de rijbaan ingevoerd” om de verkeersveilig-
heid voor zowel de bromfietser zelf als op fietspaden te verbeteren. We gaan het 
“bromfietsnetwerk” opnieuw tegen het licht houden en kijken of bromfietsers op 
meer plaatsen naar de rijbaan kunnen, en nemen daarvoor de eventueel benodigde 
maatregelen. Voor de snorfiets is een wetswijziging in voorbereiding die wegbeheer-
ders de mogelijkheid biedt, onder voorwaarden, ook de snorfiets naar de rijbaan te 
verwijzen. Vooruitlopend daarop gaan we vast verkennen wat dat voor Amersfoort 
betekent. 

Snorfietsen blijven 
gebruik maken van het 
fietspad, bromfietsen 
worden vanaf voorjaar 
2021 op meer plaatsen 
naar de rijbaan 
verwezen. Als proef 
kunnen speed-pedelec 
gebruikers binnenkort 
onder voorwaarden 
binnenkort een onthef-
fing aanvragen voor het 
gebruik van de fiets-
paden.

31  Rotonde Holkerweg-Paladijnenweg
De rotonde Holkerweg- Paladijnenweg is één van de drukste fietsknooppunten in 
de stad met dagelijks circa 17.000 fietsers. De snelfietsroute naar Amersfoort Noord 
loopt hier langs. Er gebeuren geregeld ongelukken en de rotonde wordt door veel 
gebruikers als erg druk en chaotisch ervaren. We gaan de rotonde anders inrichten 
zodat deze zowel voor fietsers als automobilisten overzichtelijker en veiliger wordt. 

Uitgevoerd in 2018
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32 Verbeteren verkeersveiligheid diverse locaties
Door meldingen over de loop der jaren, uitkomsten van stadspeilingen, en de 
resultaten van 033opdefiets, zijn diverse verkeersveiligheidsknelpunten voor 
fietsers in beeld. Zowel knelpunten waar geregeld ongevallen gebeuren, zoals de 
rotonde Holkerweg-Paladijnenweg, als locaties die als onveilig worden ervaren. 
Locaties die geregeld terugkomen zijn drukke knooppunten zoals de kruispunten 
aan het begin en het eind van de Schimmelpenninckstraat en de kruising Nijenro-
de-Abraham Blankaartsingel, en de kruispunten aan het begin en eind van de 
Trompetstraat. Voor onder meer deze kruisingen gaan we verkennen wat er 
mogelijk is om de veiligheid te verbeteren en bepalen vervolgens welke maatre-
gelen we uitvoeren. Voor de Zevenhuizerstraat (gedeelte Kraailandhof-Hamseweg) 
kan werk met werk worden gemaakt in combinatie met rioolvervanging en willen 
we de fietsvoorzieningen verbeteren. 

Onderzoek naar 
knelpunten is medio 
2019 afgerond, extra 
budget is toegekend 
via Uitvoeringsplan 
2019. Quick wins zijn in 
2020 uitgevoerd. 
Planvorming overige 
knelpunten is gestart.

33 Fietsinitiatieven in de stad ondersteunen 
In het project 033opdefiets (onderdeel van het programma Beter Benutten Vervolg) 
werken we samen met bewoners en andere stakeholders aan ideeën om fiets-
gebruik te stimuleren en te promoten. We reserveren een budget om experimenten 
of initiatieven op dit gebied te ondersteunen. 

Initiatieven zoals 
033opdefiets en Keistad-
fietsfestival hebben 
ondersteuning gehad.

34 Aanpak obstakels op fietspaden 
Bij meer dan de helft van de fietsongevallen zijn geen andere verkeersdeelnemers 
betrokken. Het gaat dan om aanrijdingen met obstakels zoals paaltjes, stoepranden 
of geleidertjes. We gaan deze locaties aanpakken door overbodige palen en andere 
obstakels weg te halen. Wat echt moet blijven staan richten we veilig in. 

Op basis van meldingen zijn 
in 2017-2019 diverse locaties 
aangepast. In 2020 zijn i.s.m. 
de Fietsersbond in totaal 64 
obstakels in de noordelijke 
wijken verwijderd of verbe-
terd. Via het Uitvoeringsplan 
2021 wordt hier een vervolg 
aan gegeven. 
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Bike Five 5: De fiets in de hoofdrol 

Binnen dit thema worden maatregelen ondergebracht waarmee we de fiets een 
prominente plek willen geven in nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. Een voorbeeld 
hiervan is de transformatie van bedrijventerrein De Hoef, waarbij wordt ingezet op 
goede fietsbereikbaarheid. Daarnaast wordt hier met het transformeren van werken 
naar wonen levendigheid in het gebied vergroot. Door woningen op een goede manier 
op fietsroutes te oriënteren maken we deze routes aantrekkelijker en sociaal veiliger.

Bij fiets in de hoofdrol denken we ook aan het met gedragsmaatregelen stimuleren van 
fietsgebruik. Binnen het programma Beter Benutten Vervolg doen we daarmee nu 
ervaring op. Bijvoorbeeld door bedrijven een aanbod te doen om werknemers de 
overstap te laten maken naar de E-bike, of het stimuleren van fietsgebruik naar school 
door ouders. Best practices uit Beter Benutten Vervolg willen we een vervolg geven. 
Daarvoor reserveren we een budget. 
Bij “fiets in de hoofdrol” zoeken we ook aansluiting met beleidsterreinen als sport, 
gezondheid, recreatie en toerisme.

In 2017 zijn diverse gedrags-
projecten uitgevoerd in kader 
van Goedopweg, zoals 
Ikwileenebike (Ebike stimule-
ring), WayToGo (lopen en 
fietsen naar school).

In de stedenbouwkundige 
visie voor transformatie De 
Hoef heeft fietsbereikbaar-
heid een centrale plek. 

Amersfoort is aangesloten bij 
de F10-fietssteden, voor 
kennisuitwisseling en 
-ontwikkeling.
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Emmalaan Hier zijn in combinatie met groot onderhoud de fietsstroken verbreed

Ringweg Randenbroek Ter hoogte van het Elisabethterrein zijn ontbrekende fietsstroken aangebracht en is een niet-gebruikte 
middengeleider verwijderd waardoor fietsers meer ruimte hebben

Weg van de Vrijheid (gedeelte Lageweg-Hogeweg) Dit doodlopende stuk weg is versmald en ingericht als fietspad

Bussluis Balladelaan Doorsteekje verbreed

Bussluis Elly Takmastraat Fietspaden bij kruising Hamseweg verbreed

Overige fietsmaatregelen
In het kader van werk met werk maken is gerealiseerd (aansluiten bij groot onderhoud):
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Bijlage 2: Voortgang uitvoeringsplan Fietsplan 2019-2022 dd. 23 maart 2021



25

Bike Five 1: Een compleet fietsnetwerk

1 Nieuw fietspad Middelhoefseweg-Peter van den Breemerweg
Deze verbinding is in het Fietsplan aangemerkt als ontbrekende schakel in het fiets-
netwerk tussen Soest en Amersfoort. Dit nieuwe fietspad zorgt voor een kortere en 
aantrekkelijker fietsverbinding tussen de Peter van den Breemerweg en Amster-
damseweg/BW-laan en is ook voor recreatief gebruik een waardevolle toevoeging.

Planvorming gestart. 
Fietspad ligt groten-
deels op grondgebied 
van gemeente Soest, 
proces wordt vanuit 
Soest getrokken.

2 Kruising Euterpeplein-Schuilenburgerweg
Dit kruispunt is met verkeerslichten geregeld en heeft voor fietsers een 
oncomfortabele inrichting en regeling. Fietsers staan deels tussen de auto’s in 
de opstelvakken en moeten lang wachten. Omdat de verkeerslichten moeten 
worden vervangen is dat een geschikt moment de kruising beter en veiliger in te 
richten. Verkeerslichten blijven wel nodig, een rotonde is hier niet inpasbaar.

Planvorming is 
opgestart, verdere 
voorbereiding en 
uitvoering in 2021.

3 Ringweg Randenbroek (bij oude inrit ziekenhuis)
De sloop van de Elisabethlocatie en herinrichting van het terrein biedt kans 
de aansluiting van het fietspad op de kruising Ringweg Randenbroek-
Heiligenb ergerweg te verbeteren, in samenhang met een goede 
oversteekmogelijkheid tussen beide delen van Park Randenbroek.

Uitgevoerd in 2020
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4 Optimalisatie verkeersregelingen voor fietsers
Samen met de afdeling Amersfoort van de Fietsersbond is op een rij gezet met 
welke maatregelen regelingen bij verkeerslichten voor fietsers kunnen worden 
geoptimaliseerd. Dit vraagt onder meer het doorlichten van alle verkeersregelingen 
en vervolgens aanpassingen in de software.

Eenvoudige optimalisa-
ties zijn doorgevoerd. 
I.s.m. Fietsersbond 
worden in 2021 een 
groot aantal verkeers-
lichten doorgelicht 
(‘fiets-apk’) en onder-
zocht op mogelijke 
aanpassingen.

5 Extra detectie , wachttijdvoorspellers en andere aanpassingen bij verkeerslichten
Bij vervanging van verkeerslichten wordt gekeken waar extra detectielussen, wacht-
tijdvoorspellers en andere maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het verbreden 
van opstelruimtes voor fietsers. Dit wordt in samenhang met maatregel 5 
opgepakt.

Doorlopende uitvoering, 
in aansluiting op vervan-
ging verkeerslichten.
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Bike Five 2 Verbeteren van fietsvoorzieningen 

6 Onderzoek fietsparkeren Stadshart
Bezoekers van het Stadshart komen graag met de fiets. Dat is goed nieuws maar 
we zien dat de druk op de openbare ruimte toeneemt en het soms steeds moeilijker 
wordt de fiets te stallen. Om fietsparkeren voor nu en in de toekomst goed te facili-
teren, gaan we onderzoeken waar en hoe we dat kunnen doen. We onderzoeken 
onder meer de haalbaarheid en inpasbaarheid van een fietsparkeerkelder onder 
De Hof en het toegankelijk maken van de parkeergarage Eemplein voor fietsen. 

Onderzoeksbureau Movares 
heeft een fietsparkeerstra-
tegie neergelegd voor het 
Stadshart. De komende jaren 
wordt ingezet op 
beïnvloeden, beheersen, 
bijplaatsen en evalueren. Een 
nieuwe fietsparkeerkelder 
onder de Hof is op dit 
moment niet opportuun. De 
(extra) benodigde maatre-
gelen en financiën worden 
opgenomen in het Uitvoe-
ringsplan 2021-2023.

7 Omzetten autoparkeerplaatsen naar fietsparkeren 
In het kader van de autoluwe binnenstad zijn we voornemens autoparkeerplaatsen 
in te richten voor fietsparkeren. 

Op dit moment worden 
mogelijkheden onder-
zocht om parkeer-
plaatsen langs het Havik 
in te richten voor fiets-
parkeren.

8 Wayfinding fietsparkeren 
In navolging van de nieuwe voetgangersbewegwijzering in het stadshart gaan we 
ook de fietsbewegwijzering naar de gratis bewaakte fietsenstallingen verbeteren, 
daarbij hoort ook het verbeteren van de zichtbaarheid en uitstraling van de 
stallingen, in de vorm van een goed herkenbare en uniforme huisstijl.

Er zijn in 2020 maatregelen 
uitgevoerd om de zichtbaar-
heid, uitstraling en beweg-
wijzering van de bewaakte 
stallingen te verbeteren.
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9 Upgrade inrichting bewaakte fietsenstallingen
Behalve de buitenkant gaan we ook de inrichting van de stallingen zelf een facelift 
geven, waarbij we ook kijken naar de mogelijkheid van extra services, zoals 
bijvoorbeeld leenbuggy’s.

Facelift uitgevoerd in 
2020-2021.

10 Experimenten fietsparkeren
We gaan als proef een bewaakte stalling realiseren bij het Eemplein. Gebruikers-
onderzoek heeft aangegeven dat hier behoefte aan lijkt te zijn, en hiermee kan ook 
ruimte voor kortparkeerders worden vrijgespeeld. We reserveren ook budget voor 
de inzet van fietscoaches- en stewards. Met name in weekendnachten zijn deze 
nodig om fietsparkeren in goede banen te leiden en straten en pleinen toegankelijk 
te houden. 

Bewaakte fietsenstalling 
Eemlaan juni 2020 in gebruik 
genomen. Daarnaast zijn er 
het afgelopen jaar fietscoa-
ches, afzettingen en visuele 
middelen ingezet om fiets-
parkeerders te weren uit de 
winkelstraten en te verwijzen 
naar de bewaakte stallingen.

Als de omstandigheden 
het weer toelaten willen 
we experimenteren met 
dynamische ‘pop-up’ 
stallingen, bijvoorbeeld 
op het Lieve Vrouwe-
kerkhof en/of de Hof.
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Bike Five 3 Stimuleren van innovatie en distributie per fiets

11 Monitoring fietsgebruik 
De provincie Utrecht is bezig met het opzetten van een provinciaal meetnet voor 
het verbeteren van de beschikbaarheid van data over fietsgebruik. We haken hier bij 
aan om beter inzicht te krijgen in het fietsgebruik in onze stad en vast te stellen in 
welke mate we onze doelstellingen voor groei van het fietsgebruik realiseren. 

Het provinciale meetnet 
met permanente 
telpunten is operatio-
neel. In aanvulling 
daarop gaat worden er 
periodieke telonder-
zoeken uitgevoerd, 
waaronder diverse repre-
senatieve locaties in 
Amersfoort.

12 Monitoring gebruik fietsenstallingen Stadshart
We hebben nu maar beperkt inzicht in het gebruik van de fietsenstallingen in 
het Stadshart. Om meer te kunnen sturen op het gebruik van de fietsenstallingen 
gaan we het gebruik beter registreren, waarbij we de inzet van digitale technieken 
onderzoeken. 

De rolbanden in de 
stallingen Sint Jorisplein en 
Kamperbinnenpoort zijn 
uitgevoerd met registratie-
systemen, waardoor we het 
gebruik continue kunnen 
monitoren.

We onderzoeken nog 
welke mogelijkheden 
er zijn om het gebruik 
in alle stallingen te 
monitoren, bijvoor-
beeld via barcode 
scanning. Uitvoering In 
2021.
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Bike Five 4 Vergroten van veiligheid en vitaliteit

13 Aanpak onveilige fietslocaties 
We hebben geïnventariseerd wat de 10 grootste fietsveiligheidsknelpunten in de 
stad zijn en gaan deze aanpakken. Hiervoor reserveren we budget, aanvullend op 
budget vanuit het Uitvoeringsplan 2017-2020. In totaal is daarmee dan circa 1,3 
miljoen euro beschikbaar. 
In de eerste fase reserveren we geld voor de volgende knelpunten. Dit zijn danwel 
knelpunten waar objectief gezien veel fietsongevallen gebeuren, danwel quick-wins 
die eenvoudig zijn te realiseren. 

• Leusderweg-Borneoplein (objectief)
•  Leusderweg Kersenbaan (quick-win)
•  Westsingel-Kleine Spui (quick-win)
•  Flierbeeksingel-Van Randwijcklaan (quick-win)
•  Grote Spui-Kleine Spui (quick-win)
•  Radiumweg-Nijverheidsweg Noord (quick-win)
•  Ringweg Randenbroek-Mendelssohnstraat (objectief + combinatie met                  

VRI-vervanging)
•  Abramham Blankaartsingel-Sara Burgerhartsingel (objectief)

De volgende twee knelpunten (samen circa 330.000 euro) zijn meer van subjectieve 
aard en worden vooralsnog doorgeschoven naar de tweede fase. Wanneer door 
subsidiemogelijkheden van de provincie eigen budget vrijvalt wordt dit ingezet op 
deze twee knelpunten.

•  Schimmelpenninckstraat
•  Abraham Blankaartsingel-Nijenrode

Onderstaande maatregelen 
zijn in 2020 uitgevoerd:
•  Flierbeeksingel - 
 Van Randwijcklaan
•  Radiumweg - 
 Nijverheidsweg-noord
•  Westsingel - Kleine Spui

Planvorming voor 
onderstaande 
projecten is opgestart, 
realisatie in 2021-2022:

• Grote Spui - Kleine 
Spui
• Kruispunt Leusderweg 
• Kersenbaan
• Ringweg Randenbroek 
• Mendelsohnstraat
• Rotonde Borneoplein 
 (subsidie verleend)
• Abraham Blankaart-
 singel - Sara Burger-
 hartsingel (subsidie 
 verleend)
• Abraham Blankaart-
 singel - Nijenrode 
 (subsidie verleend)

Op dit moment is er 
onvoldoende budget voor 
uitvoering van de 
Schimmelpenninckstraat. 
De haalbaarheid van dit 
project is vooralsnog 
afhankelijk van aan-
vullende subsidiemoge-
lijkheden, meevallers in de 
lopende projecten en/of 
andere projecten binnen 
het Fietsplan.
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14 Aanpak obstakels op fietspaden
We gaan door met het weghalen van paaltjes of andere obstakels op fietspaden om 
eenzijdige fietsongevallen te voorkomen. Daar waar palen noodzakelijk zijn zorgen 
we dat ze goed opvallen. 

Op basis van meldingen zijn 
in 2017-2019 diverse locaties 
aangepast. In 2020 zijn i.s.m. 
de Fietsersbond in totaal 64 
obstakels in de noordelijke 
wijken verwijderd of verbe-
terd. Via het Uitvoeringsplan 
2021 wordt hier een vervolg 
aan gegeven.

15 “Doortrappen” 
Vanuit het oogpunt van gezondheid en ook voor de sociale functie is het goed 
als ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven fietsen. Tegelijkertijd is deze groep 
kwetsbaar. Het landelijke project “Doortrappen” voor ouderen is gericht op het 
onderhouden van fietsvaardigheden en aanreiken van tips en trucs om zo lang 
mogelijk prettig en veilig te kunnen blijven fietsen.

Vertraagd vanwege 
covid-19 uitbraak. In 2021 
stellen we een coördi-
nator aan die organisa-
ties, personen en 
activiteiten aan elkaar 
gaat koppelen.
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16 Fietsstimulering doelgroepen
Fietsgebruik onder nieuwe Nederlanders blijft achter bij het gemiddelde 
fietsgebruik in de stad. We ondersteunen projecten zoals fietslessen voor
migrantenvrouwen. Ook vinden we het belangrijk dat elk kind de mogelijkheid 
heeft om te (leren) fietsen. We kijken waar het nodig is om fietsbezit onder 
kinderen te stimuleren , bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het kinderfietsplan van 
de ANWB

In 2019-2020 ondersteunen 
we fietslessen voor (met 
name migranten)vrouwen, 
met als doel om fietsvaardig-
heid aan te leren en daarmee 
zelfstandigheid en fietsge-
bruik te bevorderen. In 
samenwerking met provincie 
proberen we het bereik te 
vergroten. In 2020 hebben 
we samen met partners de 
(provinciale) fietsstimule-
ringsactie Ik Fiets gepromoot.

17 Fietsvaardigheden jonge fietsers 
Een groot deel van de fietsongevallen vindt plaats in de leeftijd tot 24 jaar. 
We verkennen nader welke projecten goed aansluiten bij deze doelgroep. Voor de 
jongsten gaat het vooral om het aanleren van kennis en vaardigheden, voor de 
oudere groepen om aandacht voor veilig gedrag (denk aan verlichting, 
telefoongebruik etc). 

We zijn via F10/Tour de 
Force actief betrokken 
bij twee pilots: 
“Verkeersexamens groep 
7” en “Van groep 8 naar 
de brugklas”. Dit heeft 
vanwege covid-19 
uitbraak stilgelegen, 
maar wordt nu weer 
opgepakt. In samenwer-
king met provincie 
proberen we het bereik 
te vergroten.
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Bike Five 5

18 Fietsparkeernormen
Naast autoparkeernormen gaan we ook fietsparkeernormen voorschrijven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar aantallen maar 
ook kwaliteitseisen. We reserveren budget voor externe advisering hiervoor. 

De gemeenteraad heeft 
in maart 2020 fietspar-
keerkencijfers vastge-
steld. Er is voorlopig niet 
gekozen voor normen. In 
2021 willen we nader 
onderzoeken of normen 
en kwaliteitseisen nodig, 
wenselijk en haalbaar 
zijn.

19 Ondersteunen fietsinitiatieven in de stad
De fiets leeft in de stad en dat merken we aan onder meer aan initiatieven als het 
Keistadfietsfestival en 033opdefiets. Bewoners, ondernemers en andere partijen 
vinden elkaar rond het thema fiets en dit draagt bij een positief fietsklimaat in de 
stad. Waar nodig en mogelijk ondersteunen we dit soort initiatieven.

Initiatieven zoals 
033opdefiets en Keistad-
fietsfestival hebben 
ondersteuning gehad.
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Hoolesteeg Hier zijn de bochten ter hoogte van de splitsingen verbeterd.

Sara Burgerhartsingel, Computerweg, 
Nijverheidsweg-noord

Op deze meest voorkomende straten met meldingen over losliggende tegels, zijn de tegels vervangen door 
steviger liggende dubbelklinkers.

Overige fietsmaatregelen
In het kader van werk met werk maken is gerealiseerd (aansluiten bij groot onderhoud):
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