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Noordoostpolder: ontworpen voor de fiets1.

Uitgebreide positionering fietsbeleid2.
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1 Een budget dat vanuit de werkgever beschikbaar gesteld wordt waarbij werknemers de vrije keuze hebben in het 

besteden aan de woon-werk verplaatsingen. Het gebruik van de fiets wordt daar vaak goedkoper in gefaciliteerd 

dan het gebruik van de auto ter stimulering van het fietsgebruik.

2 de verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen (modaliteiten)

Samenvatting

Deze fietsbeleidsnota schetst de richting die de gemeente op wil met het gemeentelijk beleid 

voor de fiets voor de periode 2014-2020. De nota zet in op het verbeteren van het 

fietsnetwerk voor utilitair (woon-werk, dagelijks) en toeristisch gebruik én op blijvende 

aandacht voor educatie en voorlichting.

Tegenwoordig heeft de auto, net als in de rest van Nederland, een zeer prominente plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Binnenstedelijk ligt het fietsaandeel nog wel 

relatief hoog, maar tussen de kernen daalt dit snel. Volgens Fietsberaad bedraagt het 

aandeel fiets in de totale verplaatsingen in Noordoostpolder 24% in 2010. In verhouding tot 

het landelijk gemiddelde komt dat neer op een ‘gemiddeld’ gebruik. Bij afstanden van kleiner 

dan 7,5 kilometer bedraagt het aandeel fietsverplaatsingen 36% (eveneens gecategoriseerd 

als ‘gemiddeld’). Alle bovenliggende beleidskaders – van Europese beleidskaders tot 

gemeentelijke duurzaamheidsplannen- zetten in op het stimuleren van de fiets in de 

keuzevrijheid van vervoerswijzen die we hebben. 

Binnen en buiten Nederland zijn er een aantal ontwikkelingen en trends waar te nemen die 

van belang zijn voor het opstellen van dit nieuwe fietsbeleidsplan. Wereldwijd is er een 

groeiende aandacht voor de fiets dat gebruikers zoveel voordelen kan bieden op het gebied 

van mobiliteit, gezondheid en plezier. Zo zijn er ontwikkelingen op het gebied van de 

elektrische (bak)fiets, de fietsbeleving en stimuleringsprogramma’s als het 

persoonsgebonden mobiliteitsbudget1. In dit fietsbeleidsplan staan deze fietstrends in de 

schijnwerpers.

Wij als gemeente willen de fiets weer een toppositie geven binnen de verplaatsingen in onze 

gemeente. Wij worden weer ‘Fietspionier in de Polder!’ 

We stellen ons daarom de volgende ambitie:

In 2020 is de ‘fietscultuur’ in de gemeente Noordoostpolder verstevigd doordat de fiets in de 

modal split2 van Noordoostpolder terrein wint ten opzichte van het autogebruik. Deze 

fietscultuur houdt in dat je fietst in een verkeers- en sociaalveilige omgeving met schone 

lucht, waarbij jong en oud voldoende bewegen. Daarnaast profiteert ook het bedrijfsleven 

van Noordoostpolder mee door werknemers die gezond, veilig en snel met de fiets (al dan 

niet in combinatie met het OV) hun werk kunnen bereiken en is er in Noordoostpolder een 

economisch gezonde fietsrecreatiesector.

De ambitie vertalen we naar de volgende doelstellingen:
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Vergroten van het percentage fietsverplaatsingen•

In 2020 moet het percentage fietsverplaatsingen zijn gestegen tot 25%, tegen 22% in 

2010, waarbij met name ingezet wordt op groei in afstanden groter dan 7,5 km.

Verbeteren van de fietsveiligheid•

Het aantal dodelijke fietsslachtoffers is in de periode 2015 - 2020 gedaald met 50% ten 

opzichte van de periode 2008 - 2012 (waarin 3 dodelijke ongevallen plaatgevonden 

hebben). Het aantal ernstig gewonde fietsers daalt van 38 in de periode 2008-2012 naar 

23 in de periode 2015-2020, aansluitend bij de landelijke doelstelling voor 2020 om het 

aantal ernstig gewonden in het verkeer (niet alleen fietsers) te reduceren met circa 40% 

ten opzichte van 2009. 

Best scorende fietsgemeente van Flevoland: ‘Fietspionier in de Polder’•

In 2020 moet Noordoostpolder landelijk bekend staan als toeristische fietsgemeente. 

Gestreefd wordt naar een beoordeling door de fietser van minimaal een 8 in benchmarks 

zoals van het Landelijk Fiets Platform of van het Burgerpanel Noordoostpolder.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zetten we in op de volgende vier pijlers:

Meer mensen op de fiets: Mensen moeten verleid worden om vaker met de fiets te gaan; •

niet alleen om het aantal autoverplaatsingen te verminderen, ook om gezond te bewegen. 

Dit kan door het bieden van betere voorzieningen, een goede aansluiting op andere 

modaliteiten, het belonen van fietsgebruik en campagnes gericht op specifieke 

doelgroepen.

Veilig fietsen: Wie in de Noordoostpolder fietst, moet veilig kunnen fietsen. We zorgen •

voor een veilige infrastructuur en goede voorlichting (gericht op specifieke doelgroepen) 

en onderzoeken innovatieve concepten die de fietsveiligheid vergroten.

Een compleet fietsnetwerk: Het fietsnetwerk in de Noordoostpolder moet compleet zijn, •

zowel voor de utilitaire als recreatieve fietsers. Hiervoor moeten missing links, met name 

in het recreatieve netwerk, aangelegd worden.

Een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct: de Noordoostpolder biedt voor recreatieve •

fietsers een scala aan aantrekkelijke diensten en producten, zowel door private als 

publieke organisaties. Hierin past ook het infrastructurele aspect van het toevoegen van 

rustplekken of bezienswaardige objecten in de polder zodat de bestaande recreatieve 

rondjes aantrekkelijker worden. Een sterke koppeling met de het toeristisch/recreatief 

beleid is een vereiste.

Innovatie, marketing en communicatie zijn belangrijke aspecten in de uitwerking van deze vier 

pijlers.

De vier pijlers zijn vertaald naar concrete maatregelen die terugkomen in het 

uitvoeringsprogramma aan het eind van dit fietsbeleidsplan. Per maatregel geven we de 

prioriteit en de globale kosten aan. Bij de prioritering zet de gemeente het principe benutten, 

dan bouwen voorop. Dat betekent dat educatie en communicatieve maatregelen een hogere 
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prioriteit krijgen dan het (dure) aanleggen van routes. In tijd maken we onderscheid in acties 

op korte termijn (2014 – 2015), middellange termijn (2016 – 2018) en lange termijn (2018 – 

2020).



De Fietspionier in de Polder – Fietsbeleidsnota Noordoostpolder

Mobycon pagina 4 

Inleiding1

De fiets is een wonderlijk apparaat. Enerzijds zo eenvoudig en alledaags, anderzijds de 

vertolking van daadwerkelijk duurzaam reizen. Het is schoner dan de elektrische auto, 

sneller dan te voet en gemakkelijker dan de bus. Tegelijkertijd is het  wellicht socialer dan 

een fitnessschool. Al deze voordelen zijn redenen voor de gemeente Noordoostpolder om in 

haar mobiliteitsbeleid sterk in te zetten op de fiets. 

Integrale fietsbeleidsnota: ‘Fietspionier in de Polder’1.1

Voor u ligt de fietsbeleidsnota. Het schetst de richting die de gemeente op wil met het 

gemeentelijk beleid voor de fiets voor de periode 2014-2020. De nota zet in op het 

verbeteren van het fietsnetwerk voor utilitair (woon-werk, dagelijks) en toeristisch gebruik én 

op blijvende aandacht voor educatie en voorlichting. Daarnaast heeft het opstellen van de 

nota een participatief karakter; belanghebbenden (waaronder inwoners en ondernemers) in 

de Noordoostpolder zijn betrokken. Hierdoor is er een integrale fietsnota tot stand gekomen.

De gemeente stelt zichzelf de ambitie om het fietsgebruik ten opzichte van het autogebruik 

met 5% te laten stijgen. Dit zowel op de korte ritten (tot 7,5 km) als op de langere ritten (tot 

15 km). De autonome groei van de elektrische fiets draagt daar in ieder geval al aan bij. Met 

deze ambitie kan de gemeente haar pioniersrol weer oppakken, als fietspionier in de polder.

Deze nota laat zien dat de fiets een prominente plaats inneemt binnen het totale verkeers- 

en vervoerssysteem. Thema’s van deze nota zijn:

Het voltooien en verbeteren van het hoofdfietsnetwerk, zoals beschreven in het GVVP •

2013. 

Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de ontbrekende schakels in het •

fietsnetwerk, zodat die gerealiseerd kunnen worden.

Het onderzoeken van de haalbaarheid van meerdere snelfietsroutes tussen Emmeloord •

en de dorpen.

Het verbeteren van de fietsveiligheid, door het realiseren van veilige fietsoversteken en •

een passend verkeerseducatiebeleid voor oudere fietsers.

Het realiseren van voldoende en hoogwaardige fietsenstallingen bij voorzieningen.•

Het realiseren van oplaadpunten voor elektrische fietsen bij belangrijke voorzieningen.•

Het opstarten van een gedragen, creatieve en innovatieve fietscultuur die ervoor zorgt •

dat de fiets een volwaardige alternatief is in het dagelijks mobiliteitspatroon in de 

gemeente Noordoostpolder. 
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Het proces1.2

Het fietsbeleidsplan is opgesteld in een open planproces. Vanuit de gemeentelijke 

verkeerskundige afdeling is hiervoor actief gezocht naar de aansluiting op andere 

gemeentelijke disciplines zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Dit resulteerde in een 

grondige inventarisatie van hetgeen er reeds is (de stand van zaken). 

Vervolgens is in een interactieve workshopmiddag samen met belangenverenigingen en 

andere belanghebbenden gekeken naar het fietsnetwerk en verkeersveiligheid, recreatieve 

mogelijkheden en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding. Uitgangspunt hierbij is dat de 

gemeente het fietsbeleidsplan samen met ‘partners van de gemeente’ wil opstellen; bij 

sommige aspecten is zij initiator en bij andere ondersteund zij initiatieven van andere 

belanghebbenden. 

De ideeën die hieruit voortkwamen zijn samen met goede ideeën elders uit het land op een 

zogenaamde ‘long-list’ geplaatst. De gemeentelijke projectgroep heeft hieruit een ‘short-list’ 

bepaald. Deze maatregelen zijn vervolgens uitgezet in de tijd in een uitvoeringsprogramma. 

Hiermee is een sterke visie met concrete uitwerking tot stand gekomen, die houvast geeft bij 

de versterking van de positie van de fiets in de gemeente Noordoostpolder voor de looptijd 

van het beleid, tot 2020. 

Leeswijzer fietsbeleidsnota1.3

We gaan uit van een relatie tussen problemen, randvoorwaarden, lange termijnvisie, 

beleidsdoelen en de uiteindelijk te hanteren instrumenten. De samenhang van de 

verschillende hoofdstukken is weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze samenhang 

correspondeert met de hoofdstukken in deze nota.
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Figuur 1.1: samenhang hoofdstukken fietsbeleidsnota Noordoostpolder

Hoofdstuk 2 
Positionering fietsbeleid 

Hoofdstuk 3 
Probleem inventarisatie 

Benchmark Fiets 

Hoofdstuk 4 
Fietsvisie 

Hoofdstuk 5 
Beleidsmaatregelen 

Hoofdstuk 6 
Monitoring en evaluatie 

Hoofdstuk 7 
Uitvoeringsprogramma 

Fiets 
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Positionering fietsbeleid2

Om een volledig beeld te krijgen van de huidige positie van de fiets is het belangrijk om 

inzicht te hebben in de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder; een theoretisch 

kader over de periode van ‘voor de auto’ (paragraaf 2.1). Daarnaast moet de fietsbeleidsnota 

passen binnen het reeds geformuleerde Europese, nationale, provinciale en lokale beleid. 

De belangrijkste plannen en punten behandelen we in paragraaf 2.2.

Noordoostpolder: ontworpen voor de fiets2.1

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede 

Wereldoorlog werd de auto gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen 

en Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto, net als in de 

rest van Nederland, een zeer belangrijke plaats verworven in de dagelijkse 

mobiliteitsbehoefte. Binnenstedelijk ligt het fietsaandeel nog relatief hoog, maar tussen de 

kernen daalt dit snel. Volgens Fietsberaad (www.fietsberaad.nl) bedraagt het aandeel fiets in 

de totale verplaatsingen in Noordoostpolder 24% in 2010. In verhouding tot het landelijk 

gemiddelde komt dat neer op een gemiddeld gebruik. Bij afstanden van kleiner dan 7,5 

kilometer bedraagt het aandeel fietsverplaatsingen 36% (eveneens gecategoriseerd als 

gemiddeld). De ruimtelijke opbouw van de gemeente biedt in de kern een systeem dat goed 

in kan spelen op de wensen van fietsers. Bij de ontwikkeling van de polder, in de jaren ’30 

en ’40, voordat de auto gemeengoed werd, werd ingezet op een de onderlinge afstand van 

de dorpen tot de hoofdkern Emmeloord van  ca. 7-10 km. Zo konden de landarbeiders met 

de fiets forenzen. 

Slim beleid en slimme maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de Noordoostpolder de 

Fietspionier in de Polder kan worden. Een uitgebreide beschrijving van de 

ontstaansgeschiedenis is te lezen in bijlage 1.

Beleidskader: van Europees tot lokaal beleid2.2

De fietsbeleidsnota is geen losstaand document, maar is ingebed in een serie van 

beleidsdocumenten op verschillende overheidsniveaus. In deze paragraaf wordt het kader 

hiervoor gesteld. Voor de fiets belangrijke elementen worden uitgelicht per beleidsdocument. 

De positionering van het fietsbeleid is te zien in figuur 2.1. Een uitgebreide uiteenzetting van 

de beleidskaders is te lezen in bijlage 1.
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3 De doelstelling van het STEER-programma is energiereductie in het verkeer en vervoer. Het biedt aanvragers, 

vaak gemeenten of andere overheden, interessante mogelijkheden om initiatieven op dit gebied tot stand te 

brengen.

4 Interreg IV: zet in op grensoverschrijdende regionale samenwerkingsprogramma’s. Europa stimuleert en steunt 

deze samenwerking met diverse middelen. Dit geldt voor allerhande thema’s.

Nationaal    Beleid Europees    Beleid

Nota Mobiliteit (2004) Verschilende subsidieregelingen

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  en projecten

Modelaanpak Fiets (2013)

Provinciaal    Beleid

Nota Mobiliteit Flevoland (2006)

Gemeentelijk    Beleid

Gemeentelijk Verkeer- Structuurvisie 

 en vervoersplan (2013) Noordoostpolder 2025 

Recreatievisie 2012-2016

Duurzaamheidsplan 2012-2015

Nota Duurzame Mobiliteit (2013)

Duurzaamheidsprogramma 2014

Fietsbeleidsplan

Figuur 2.1: positionering fietsbeleid

Europees beleid2.2.1

De Europese Commissie kent een aantal subsidieregelingen, zoals het 7e Kaderprogramma, 

STEER3 en Interreg IV4, waaruit onder andere projecten gefinancierd worden op het gebied 

van het stimuleren van fietsgebruik en verkeersveiligheid voor fietsers. De projecten zijn 

vooral gericht op kennisuitwisseling en het opzetten en evalueren van pilots bijvoorbeeld 

voor fietscampagnes. Vanaf 2014 wordt dit voortgezet in de programma’s Horizon 2020 en 

Interreg V. 



De Fietspionier in de Polder – Fietsbeleidsnota Noordoostpolder

Mobycon pagina 9 

Mogelijk kan de gemeente Noordoostpolder van de genoemde Europese •

subsidieregelingen gebruik maken. 

Nationaal beleid2.2.2

De Nota Mobiliteit en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) stellen dat alle •

vervoerswijzen in samenhang gezien moeten worden, en dus met name de aansluitingen 

tussen de vervoerswijzen verbeterd moeten worden. Deze keuzevrijheid en daarnaast 

milieuoverwegingen liggen ten grondslag aan het verbeteren van de 

overstapmogelijkheden tussen de vervoerswijzen en het stimuleren van lopen, fietsen en 

kleinschalig openbaar vervoer op de afstanden tot 7,5 km. 

De Toekomstagenda Snelfietsroutes wordt door het rijk ondersteund en gesubsidieerd, •

teneinde de forens met een woonwerk-afstand tot 15 km te verleiden de fiets te pakken. 

Wellicht is het mogelijk om voor een haalbaarheidsstudie in aanmerking te komen via dit 

subsidieprogramma.

Op rijksniveau wordt ingezet op een verbetering van de verkeersveiligheid. Specifiek voor •

fietsers zet het Rijk in op het blijven aanpakken van fietsknelpunten, het aanreiken van 

educatie, focus op goede zichtbaarheid en het bundelen van kennis over fiets en 

fietsveiligheid. 

Voor de fiets is op rijksniveau de Modelaanpak Veilig Fietsen ontwikkeld als leidraad voor •

een lokale aanpak veilig fietsen. Daarnaast heeft het ministerie gezocht naar 

ambassadeurs – burgemeesters die een positief fietsbeleid actief uitdragen. In de provincie 

Flevoland is burgemeester de Jonge (Dronten) een van de ambassadeurs. 

Noordoostpolder kan via dit model een lokale aanpak veilig fietsen opzetten.

Provinciaal beleid2.2.3

Het gemeentelijke fietspadennetwerk dient afgestemd te zijn op het provinciale fietsnetwerk. 

Wegen die behoren tot het regionale fietspadennetwerk zijn minimaal voorzien van een 

fietssuggestiestrook. Tot slot is het van belang nieuwe woonwijken goed te ontsluiten per 

fiets en goede stallingsvoorzieningen bij de belangrijkste bestemmingen te realiseren. 

Specifiek voor het fietsbeleid in de gemeente Noordoostpolder stelt de provincie dat:

De wegen waar de gemeente Noordoostpolder wegbeheerder van is moeten Duurzaam •

Veilig zijn ingericht voor 2020.

De Noordoostpolder moet kiezen voor een ruimtelijke inrichting die het gebruik van de fiets •

en het openbaar vervoer stimuleert

De fietsroutes binnen en buiten de bebouwde kom moeten zoveel mogelijk in stand •

gehouden worden. Doorsnijdingen van deze routes door nieuwe grote infrastructuur zijn 

ongewenst. 

In 2020 dient de kans op fietsendiefstal met 50% afgenomen te zijn ten opzichte van 1999. •

Dit wordt onder andere bereikt door realisatie van (bewaakte) stallingen. De provincie 

neemt bovendien het voortouw in een plan van aanpak om het aantal fietsendiefstallen te 

verminderen.
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De fiets is van groot belang bij het voortransport voor openbaar vervoer. Er dienen goede •

stallingsmogelijkheden te zijn bij stations en bushaltes. Bij knooppunten voor streekvervoer 

buiten de bebouwde kom is dit een provinciale taak. 

De provincie stelt samen met wegbeheerders een Fiets- en Wandelplan op waarin een •

hoofdnetwerk van recreatieve fietspaden is gedefinieerd en een uitvoeringsplan is 

opgenomen. Op lokaal niveau dient de gemeente Noordoostpolder zorg te dragen voor 

voldoende fietsvoorzieningen in de directe woonomgeving. 

De gemeente moet wegen die behoren tot het regionaal fietspadennetwerk opnemen in het •

strooischema (gladheidsbestrijding).

Gemeentelijk beleid2.2.4

GVVP Noordoostpolder 2013-2020

In 2012 is een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld voor de 

periode 2013-2020. In het GVVP worden randvoorwaarden en uitgangspunten gesteld voor 

het fietsbeleidsplan. Deze zijn:

Het fietsbeleidsplan heeft betrekking op de gehele Noordoostpolder;•

Het fietsbeleidsplan heeft een planhorizon tot 2020;•

Het fietsbeleidsplan wordt participatief opgesteld, met veel betrokkenheid van de inwoners •

van de Noordoostpolder. In het GVVP zijn reeds hun wensen en zorgen opgenomen; 

participatie is met name van belang bij het bespreken van oplossingen.

Kruisbestuiving met andere beleidsvelden zoals verkeersveiligheid, duurzaamheid en •

gezondheid is van groot belang.

Het beleidsplan beschrijft zowel fysieke maatregelen als stimuleringsmaatregelen;•

Per maatregel wordt het te verwachten effect aangegeven en wordt aangegeven hoe groot •

de kans is dat de maatregel uitgevoerd wordt. Aan de hand hiervan kunnen prioriteiten en 

ambities effectief worden bepaald.

Belangrijke fietsontwikkelingen zoals de elektrisch fiets verdienen de nodige aandacht, •

evenals het toenemende gebruik ervan door ouderen. 

Er wordt aangesloten bij de Modelaanpak Veilig Fietsen, van VNG en Fietsberaad.•

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

Op het gebied van verkeer en infrastructuur wil de gemeente Noordoostpolder verder 

investeren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De nadruk komt de komende jaren 

steeds meer op schoner vervoer te liggen en er is extra aandacht voor de kwetsbare 

verkeersdeelnemers. De gemeente Noordoostpolder wil het gebruik van de fiets stimuleren 

door het fietsnetwerk te verbeteren op verkeersveiligheid, directheid en comfort. Daarnaast 

ligt er een duidelijke koppeling met de Recreatievisie 2012-2016 en Nota Duurzame 

Mobiliteit. 

Recreatievisie 2012-2016

Het fietsbeleid raakt het toeristische beleid op verschillende onderdelen: 
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Elektrisch fietsen is een voorbeeld van duurzame ontwikkeling. Ondernemers worden •

gestimuleerd om oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen. 

Belangrijk is een fietspadennetwerk dat kwantitatief en kwalitatief goed op peil is waarbij •

aandacht is voor ontbrekende fietsschakels. De beleving van de natuur en het landschap 

van de Noordoostpolder staat hierbij voorop. 

Ruimtelijk zet de recreatievisie in op de ontwikkeling van het verblijfstoerisme en •

dagrecreatie in de oostrand. Onder andere het fietsen staat hier centraal. Ook de driehoek 

Nagele – Urk – Schokland wordt als toeristentrekker gezien. Hier speelt cultuurhistorie een 

belangrijke rol. Verder speelt in heel de gemeente dat het ‘verhaal van de polder’ vertelt 

moet worden.

De aanwezigheid van fietsroutes (fietsknooppuntennetwerk) en de aankleding en •

belevingswaarde van de routes moeten versterkt worden. Ook het creëren van rustpunten 

en toeristische overstapplaatsen zijn aandachtspunten. 

Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplan 2012-2015, 

Het duurzaamheidsplan 2012-2015 zet de visie, ambitie en doelen voor een duurzame 

gemeente uiteen. Dit doet zij om, conform de definitie van duurzaamheid, de gemeente 

generatiebestendig te maken. Voor het fietsbeleidsplan zijn met name de verkeers- en 

ruimtelijke aspecten van belang. Belangrijke doelstellingen zijn:

Bij herstructurering en nieuwbouw van bedrijven en (terreinen) wordt vanaf het begin van •

de planvorming concreet rekening gehouden met diverse duurzaamheidsthema’s als 

energie, mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte.

Er vindt meer elektrisch vervoer (E-auto’s en E-bikes) plaats en er zijn voorzieningen •

gerealiseerd om E-voertuigen op openbaar terrein op te laden.

(Technologische) ontwikkelingen zijn gevolgd op het gebied van elektrisch vervoer, en •

hierop is vroegtijdig geanticipeerd. Hiertoe wordt een kennisuitwisselingstraject gevolgd.

Duurzaamheidsprogramma 2014 

Het duurzaamheidsprogramma 2014 is de actuele uitvoeringsagenda van het 

duurzaamheidsplan. Behalve ecologische- en energieaspecten wordt in 2014 ook het project 

‘Verminderen CO2 uitstoot door autogebruik’ voortgezet. Voor het fietsbeleid geldt met name 

het verminderen van het autogebruik door bewoners en bedrijven. Dit wordt effectief bereikt 

door het stimuleren van met name korte ritten op de fiets. 

Daarnaast is er bij partijen door middel van Mobiliteitsvouchers gewerkt aan het opstellen 

van mobiliteitsplannen voor hun bedrijf/instantie. Er wordt onderzocht of dit programma ook 

in 2014 gecontinueerd kan worden.

Nota Duurzame Mobiliteit (2013)

Belangrijk onderdeel uit deze nota is het opstarten van acties om de fiets te stimuleren. Tot 
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op heden zijn dit kortdurende, eenmalige bewustwordingsacties geweest. Het 

Fietsbeleidsplan beoogt dit structureler te maken. Belangrijke onderdelen om de fiets te 

stimuleren zijn:

Betere stallingsmogelijkheden;•

Vervolmaken en behouden van het fietsnetwerk;•

Stimuleren van de elektrische fiets als alternatief voor korte autoritten;•

Stimuleren ondernemers (in de recreatieve sector) tot het plaatsen van oplaadpunten voor •

elektrische fietsen. 
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Fietsen in Noordoostpolder anno 20143

In het voorgaande hoofdstuk zijn de bestaande (beleids)kaders beschreven. Dit hoofdstuk 

brengt de situatie in beeld over het fietsen in de gemeente Noordoostpolder. Hierbij kijken 

we naar het bestaande fietsnetwerk en de sterke en zwakke punten binnen het fietsbeleid en 

de fietsbeleving. Vervolgens laten we in een benchmark zien hoe Noordoostpolder ‘scoort’ 

op fietsgebied, zowel landelijk als ten opzichte van omliggende gemeenten.

Het bestaande fietsnetwerk in Noordoostpolder3.1

Noordoostpolder kent een uitgebreid netwerk van fietsverbindingen. Figuur 3.1 laat het 

huidig fietsnetwerk van de gemeente Noordoostpolder zien waarop op hoofdlijnen een indruk 

wordt gegeven van de stand van zaken van het bestaande fietsnetwerk. Aangezien er 

beleidsmatig geen vigerend fietsnetwerk is vastgelegd wordt hiervoor het provinciaal 

fietsnetwerk aangehouden. Daarbij wordt niet slechts het woon-werk fietsnetwerk (utilitair 

netwerk) betrokken, maar ook het netwerk voor recreatief fietsverkeer, in de vorm van lange 

afstand fietsroutes. Alhoewel hier op papier vaak een onderscheid in gemaakt wordt, is dit 

onderscheid in de praktijk voor de doorsnee fietser minder duidelijk. Het gaat er immers om 

snel, direct, comfortabel, veilig en aantrekkelijke naar de bestemming te fietsen. Met name 

voor de langere fietsafstand kunnen beide netwerken benut worden. De e-fiets kan een 

belangrijke rol spelen bij deze langere fietsafstand.

Figuur 3.1: Utilitair (woon-werk) in de Noordoostpolder (bron: Provincie Flevoland)

Lang niet overal in de gemeente zijn vrijliggende fietsvoorzieningen aanwezig. De fietser 

mengt op een aantal routes met de auto. Figuur 3.2 is een kaart van het autonetwerk 

(duurzaam veilig wegcategorisering). De hoofdroutes voor de auto 

(gebiedsontsluitingswegen) zijn vrijwel allemaal voorzien van aparte fietsvoorzieningen.
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Figuur 3.2: Duurzaam Veilige wegcategorisering Gemeente Noordoostpolder
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Echter, een aantal polderwegen is nog steeds 80 km/uur, maar kent geen aparte 

fietsvoorzieningen. Dit zorgt voor mogelijk onveilige, en daarmee onwenselijke situaties.

Goed fietsen laat zich uitdrukken in de vijf basiscriteria: veiligheid, directheid, comfort, 

aantrekkelijkheid en samenhang. Vanuit deze criteria gezien vertoont het fietsnetwerk in 

Noordoostpolder de volgende kenmerken:

Directheid en samenhang

Binnen de gemeente kenmerkt het centraal gelegen Emmeloord zich door twee radiale •

stedelijke hoofdfietsroutes van noord naar zuid en van oost naar west door de stad die 

elkaar in het middelpunt doorkruisen. 

Vanuit Emmeloord is een hoofdwegennet fietspaden aanwezig gericht op alle omliggende •

kernen (sternet) (directheid en samenhang groot); 

De kleinere kernen zijn onderling verbonden met directe fietsverbindingen, in een ruime •

cirkelvorm rondom Emmeloord (directheid en samenhang groot);

Direct rondom de buitenrand van Emmeloord vormen fietsroutes een doorgaande •

tangentiële route. Deze fietstangent is in de zuidoostelijke hoek van Emmeloord 

incompleet. (directheid en samenhang matig);

Een route om de buitenrand van de gemeente Noordoostpolder is slechts ten dele •

mogelijk; de Westermeerdijk, Blankenhammerzeedijk, Punterweg, Hammerdijk, 

Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, Ettenlandseweg, Repelweg vormen een doorgaande route. De 

zuidzijde van deze ringstructuur - Zwartemeerdijk - is niet toegankelijk voor fietsers 

(directheid en samenhang matig, routes met name voor recreatief verkeer);

In het centrum van Emmeloord komen de twee assen (noord-zuid en oost-west) bij elkaar •

in het centrum. Dit knooppunt raakt het hoofdwinkelgebied van het dorp. Het vormt 

potentiele verkeersonveilige locaties, door het vele autoverkeer en de afwezigheid van 

adequate fietsvoorzieningen. Met name de kruising Korte / Lange Dreef – Nagelerstraat is 

hierin potentieel onveilig.

Dit hoofdwegennet voor de fiets is veelal vormgegeven als vrijliggend •

tweerichtingenfietspad naast een gebiedsontsluitingsweg en overlapt daardoor grotendeels 

met het autonetwerk in de Noordoostpolder (directheid en veiligheid groot). Voor de 

fietsbeleving kan dit minder positief uitpakken; het wegbeeld is erg uniform en 

weersinvloeden zijn dominant aanwezig (weinig beschutting: aantrekkelijkheid matig).

Op de kaart in figuur 3.3 heeft de oranje cirkel een straal van 7,5 km, de gele cirkel een •

straal van 15 km. Dit is een indicatie van de daadwerkelijke fietsafstand door de 

hemelsbrede kijk hierop. In de praktijk zal de daadwerkelijke fietsafstand wat groter zijn. 

Een betere kwaliteit van de fietsbeleving en comfort kan de gemiddelde fietsafstand voor 

bijvoorbeeld forenzen vergroten. Daarmee komt zowat de hele Noordoostpolder binnen 

dagelijks fietsbereik (korte en lange afstand). De directheid van de vrijliggende 

fietsvoorzieningen zijn hiervoor reeds grotendeels geschikt. (directheid)
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Figuur 3.3: Actieradius van de fiets

(Verkeers)veiligheid

Er zijn enkele locaties waar het fietsnetwerk overlapt met ‘polderwegen’, •

erftoegangswegen met een 80 km/uur maximum snelheidsregime. Dit zijn met name de 

Luttelgeesterweg, de Mammouthweg, Vliegtuigweg en Voorsterweg. Ook de Lindeweg, 

alhoewel niet aangewezen als route in het fietsnetwerk, kent veel fietsers terwijl er een 80 

km/uur snelheidsregime zonder aparte fietsvoorzieningen aanwezig is (verkeersveiligheid 

matig).

Er zijn enkele verkeersonveilige locaties binnen de gemeente. Deze zijn aangegeven op •

figuur 3.4. 

Naast verkeersonveilige locaties spelen ook sociaal onveilige locaties op het fietsnetwerk •

een rol in (de keuze voor) het fietsen. Diverse aaneengesloten bosjes en struiken, verlaten 

gedeelten of onoverzichtelijke tunneltjes versterken dit gevoel van sociale (on)veiligheid.

Er rijden regelmatig pelotons wielrenners door de polder. Dit geeft door het soms grote •

snelheidsverschil een verkeersonveilig gevoel bij de ‘reguliere’ fietsers. 

Aantrekkelijkheid en comfort
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Het fietsnetwerk tussen de kernen en van de kernen naar Emmeloord is van goede •

kwaliteit: uitgevoerd in asfalt en veelal meer dan 2 meter breed (comfort hoog). Echter door 

de lange rechtstanden kan het fietsen door de polder als ‘saai en vermoeiend‘ worden 

bestempeld (aantrekkelijkheid matig). 

Voor recreatieve fietsers vormt het toeristisch fietsnetwerk de basis. Hierin missen nog •

enkele schakels, zoals de mogelijkheid om te fietsen langs het water (Zwartemeerdijk) aan 

de zuidoostkant van de Noordoostpolder. Daarnaast zijn er door het hele land lange 

afstandsfietsroutes, In de Noordoostpolder betreft dit LF15 Boerenlandroute en LF20 

Flevoroute.

Routes voor recreatief gebruik hebben over het algemeen een hoge belevingswaarde; er is •

wat te zien en te ervaren onderweg. Directheid speelt bij deze routes een minder grote rol. 

In de Noordoostpolder zijn een aantal recreatieve trekkers, zoals het Voorsterbos, het 

Kuinderbos, recreatieplas Wellerwaard Emmeloord en historisch Schokland en de stranden 

(Schokkerstrand). De routes die door middel van het fietsknooppuntennetwerk zijn 

aangegeven zijn daarentegen wel aantrekkelijk voor een recreatieve fietstocht. De 

recreatieve sector (ondernemers) zijn hier goed door ontsloten. 

Sterkten en zwakten: fietsnetwerk en fietsbeleving Noordoostpolder3.2

In deze paragraaf is een analyse van de sterkten en zwakten voor het fietsen in 

Noordoostpolder weergegeven. 

Sterkten

Het infrastructureel fietsnetwerk biedt directe relaties tussen Emmeloord en de kernen •

eromheen en tussen de kernen onderling door de lange rechte verbindingen.

Het infrastructureel fietsnetwerk is door zijn inrichting met veel vrijliggende •

fietsinfrastructuur verkeersveilig vormgegeven voor fietsers. Er is op de meeste locaties 

vrijwel geen directe relatie met het parallel rijdende autoverkeer.

De onderlinge afstanden tussen de kernen en Emmeloord liggen binnen de gangbare •

fietsafstand van 7,5 km. 

De ‘randen’ van de polder bieden potentie voor recreatieve ontwikkeling, met verblijven •

(bosgebied, stranden) of weidse uitzichten (dijkroutes).

Het recreatieve netwerk middels de fietsknooppunten biedt aantrekkelijkere routes dan de •

thematische routes en het utilitaire netwerk.

Zwakten

De lange rechtstanden in het fietsnetwerk (hoofdwegennet fiets) zijn relatief uniform en •

worden door velen beleefd als ‘eentonig’ of ‘vermoeiend’.

De lange rechtstanden bieden weinig verandering tijdens weersinvloeden. Gezien de open •

structuur van het polder landschap is de fietser vatbaar voor wind en regen (vanuit 
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dezelfde hoek).

Het lage aantal rustpunten/uitzichtpunten in het recreatieve fietsnetwerk om van het •

polderlandschap en de waterrijke omgeving te genieten..

Er ontbreken enkele schakels in het fietsnetwerk, met name voor de recreatieve motieven. •

Een van de belangrijkste hierin is de Zwartemeerdijk. Het is nu niet mogelijk om aan de 

zuidoostzijde van de polder langs het water te fietsen.

De niet volledige implementatie van ‘Duurzaam Veilig’ zorgt voor 80 km/uur •

erftoegangswegen. Dat betekent dat fietsverkeer gemengd wordt met autoverkeer bij hoge 

rijsnelheden. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties. Daarnaast vormt de 

Marknesserbrug een aandachtspunt door de smalle brug, waardoor er geen scheiding met 

het autoverkeer is.

Verkeersveiligheid3.3

In de periode 2008 – 2012 kende de gemeente Noordoostpolder in totaal 744 ongevallen, 

waarvan 82 ernstige ongevallen, waarvan 15 met dodelijke afloop. Figuur 3.4 laat de locaties 

zien. 

Figuur 3.4: Totaal aantal ongevallen in Noordoostpolder , bron: ViaStat-Online
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omschrijving totaal 

ongevallen

slachtoffer 

ongevallen

ernstige 

ongevallen

dodelijke 

ongevallen

ziekenhuis 

ongevallen

overige 

gew. 

ongevallen

UMS 

ongevallen

2008 217 49 17 3 14 32 168

2009 200 61 28 4 24 33 139

2010 142 37 17 4 13 20 105

2011 78 15 7 2 5 8 63

2012 107 22 13 2 11 9 85

Totaal 744 184 82 15 67 102 560

Tabel 3.1: ongevallen in de gemeente Noordoostpolder, 2008 – 2012, bron: ViaStat-Online

Van de ernstige ongevallen was bij 38 ongevallen de fiets betrokken, waarvan 3 met 

dodelijke afloop. 

Figuur 3.5: Ernstige fietsongevallen in Noordoostpolder , bron: IenM

Wanneer we naar de locatie van de ongevallen met de fiets kijken (figuur 3.6), dan is te zien 

dat verreweg de meeste ongelukken gebeurden binnen de bebouwde kom van Emmeloord. 
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Op de drukkere wegen Nagelerstraat en Korte / Lange Dreef vinden veel ongelukken plaats, 

maar ook op andere routes zoals de Europalaan en de Espelerlaan / Onder de Toren. Qua 

uiterlijk voldoen deze wegen niet aan hun passende Duurzaam Veilige weginrichting; de 

Espelerlaan is bijvoorbeeld een smalle 50 km/uur weg met fietsstroken en zonder 

rijbaanscheiding, en de Europalaan een brede 30 km/uur weg met fietsstroken die uitnodigt 

voor hogere rijsnelheden. Het zijn beide voorbeelden van een onjuiste inrichting; in deze 

gevallen dienen vorm, functie en gebruik beter op elkaar te worden afgestemd, zodat iedere 

verkeersdeelnemer beter weet wat van hem verwacht wordt. Een andere inrichting kan de 

verkeersveiligheid voor fietsers beter waarborgen. Dit is als onderwerp in de 

Uitvoeringsagenda (hoofdstuk 7) beschreven.

Figuur 3.6: ongevallen in Emmeloord , bron: IenM 

In het buitengebied vallen met name de Provinciale wegen op als ongevalslocaties. Buiten 

die wegen komen de Hopweg en de Lindeweg en de Karel Doormanweg naar voren als 

locaties waar veel ongevallen gebeuren. 

Verreweg de meeste geregistreerde fietsongevallen vinden plaats met een personenauto of 

vrachtauto (79% tabel 3.2). Dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Overigens 

betekent dit niet dat de meeste ongelukken met auto’s gebeuren; het betekent dat de afloop 

dermate ernstig is dat het als ongeval geregistreerd wordt. Botsing van fietsers met fietsers 

en enkelzijdige fietsongevallen zijn onderbelicht in de statistieken.
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Tabel 3.2: Percentage ongevallen verdeeld naar vervoerswijze van de tegenpartij (bron: 

IenM)

Wanneer gekeken wordt naar het type wegen waar de ongevallen plaatsvinden (tabel 3.3), 

dan vormen de 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom en de 80 wegen buiten de kom 

de grootste categorie. Van deze eerste categorie is het aandeel lager dan het landelijk 

gemiddelde. Dit is grotendeels te wijten aan de ruimtelijke opbouw van de gemeente, met 

relatief veel 80 km/uur gebiedsontsluitingswegen. Ook de omschakeling van de polderwegen 

naar 60 km/uur speelt mee; een deel is nog steeds 80 km/uur en relatief gevaarlijk. 

  

tabel 3.3: verdeling naar ongevalslocaties: type weg en kruispunt of wegvak (Bron: IenM)

Benchmark fietsgebruik3.4

De fiets wordt gebruikt voor utilitaire verplaatsingen en voor recreatief gebruik. De modal 

split geeft inzicht in het aandeel van de fiets binnen het totaal aantal verplaatsingen. Bij 
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recreatief fietsgebruik speelt de waardering van het gebruik van de fiets een belangrijke rol. 

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van beiden in afgelopen jaren in de 

Noordoostpolder, vergeleken met andere regio’s.

Utilitair fietsgebruik3.4.1

Landelijke cijfers

Nederlanders legden in 2003 ruim 191 miljard kilometer af in het verkeer. Het fietsaandeel 

hierin is 13,9 miljard kilometer. Per Nederlander is dat 860 kilometer, oftewel 7% van de 

mobiliteit. (CBS, Onderzoeksverplaatsingsgedrag 2004). Landelijke cijfers laten zien dat de 

stijging van de automobiliteit tot een halt geroepen is. Tegelijkertijd wordt er wel meer 

gefietst. Autobestuurders legden in de periode 2000 tot 2006 9 procent meer kilometers af, 

daarna bleef het aantal kilometers tot 2010 ongeveer gelijk. Fietsers hebben in de periode 

tussen 2000 en 2010 13 procent meer kilometers afgelegd. De laatste jaren, tussen 2010 en 

2013 laten voor het fietsgebruik een aanvullende groei zien. Figuur 3.7 laat de ontwikkeling 

van de modal split in Nederland in deze laatste periode zien.
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Figuur 3.7: Ontwikkeling van de modal split in Nederland in 2010, 2011 en 2012

Als we het niet in kilometers, maar in aantal verplaatsingen bekijken dan is te zien dat de 

helft van alle verplaatsingen in Nederland gebeurt met de auto, een kwart met de fiets, één 

op de vijf lopend en één op de twintig met het openbaar vervoer. [OViN, Mobiliteitsbalans 

2012] (zie figuur 3.8).
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Figuur 3.8: Modal Split in Nederland in 2012 (bron: OViN)

Flevoland

In Flevoland is de mobiliteitsvraag hoger dan gemiddeld. Dit is deels te wijten aan de 

verspreide ruimtelijke opzet van de provincie, met kernen die wijd uiteen liggen. Hierbij is op 

te merken dat de onderlinge afstand van bestemmingen in de Noordoostpolder aanzienlijk 

kleiner is dan in de rest van Flevoland. Dit heeft te maken met het grote aantal dorpen, en de 

centrale ligging van Emmeloord. De Flevolander heeft de hoogste mobiliteitsvraag van 

Nederland. Waar de Nederlander dagelijks 32,4 km aflegt, reist de Flevolander 41,4 km. De 

CO2-uitstoot ten gevolgde van deze mobiliteit in Flevoland is ook het hoogst. 

De modal split van Flevoland (figuur 3.9, 3.10) laat ook zien dat het autoaandeel iets hoger 

ligt dan het landelijk gemiddelde, en het fietsaandeel significant lager. In figuur 2.11 wordt dit 

fietsaandeel vergeleken met andere provincies. Ook hier valt op dat Flevoland  qua 

fietsaandeel tot de achterhoede behoort. 
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Figuur 3.9 Ontwikkeling van de modal split in de provincie Flevoland in 2010, 2011 en 2012. Bron: 

OViN, 2010-2012.
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Figuur 3.10: Modal Split in Flevoland in 2012 (bron: OViN)
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Figuur 3.11 Het aandeel fiets binnen de modal split in Flevoland in 2010, 2011 en 2012, vergeleken 

met andere provincies. Bron: OViN, 2010-2012.

Noordoostpolder

Wanneer de gemeente Noordoostpolder wordt vergeleken met de overige gemeenten 

binnen de provincie dan wordt het beeld van het relatief lage fietsaandeel bevestigd. Slechts 

Dronten en Lelystad scoren lager op haar fietsaandeel, waarbij in Dronten de langere 

afstanden een hoger aandeel kennen.
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5 NB. Ten opzichte van de provincie Flevoland als geheel hebben Almere en Noordoostpolder wel een aantal zaken 

opgepakt, waardoor dit cijfer voor Noordoostpolder wellicht vertekenend werkt. Nu het fietsknooppuntennetwerk in 

de provincie is uitgerold zou het beleid van de provincie Flevoland aandacht behoeven evenals de monitoring.

Gemeente Aandeel fiets Minimaal Maximaal Categorie 

Aandeel <7,5 

km 

Categorie <7,5 

km

Urk 31% 27% 35% zeer hoog 40% hoog

Zeewolde 25% 21% 28% gemiddeld 40% hoog

Almere 23% 21% 26% gemiddeld 35% gemiddeld

Noordoostpolder 22% 20% 24% gemiddeld 36% gemiddeld

Dronten 22% 20% 24% gemiddeld 39% hoog

Lelystad 15% 14% 17% laag 25% laag

Tabel 3.4: Fietsgebruik per gemeente (bron: Fietsberaad)

In de gemeente Noordoostpolder wordt slechts 1.9 km per persoon per dag gefietst. 

Landelijk worden 2,9 fietskilometers per persoon per dag gemaakt. Versterking van de 

positie van de fiets, zowel door infrastructurele als door communicatie en educatie kan dit 

aandeel vergroten. 

Recreatieve fietsverplaatsingen3.4.2

Fietsen is na wandelen de belangrijkste vorm van dagrecreatie in Nederland. Nederland 

wordt in zijn algemeenheid met een ruime voldoende beoordeeld voor fietsvakanties met als 

laagste rapportcijfer een 8,0 (figuur 2.4). Samen met de provincie Noord-Brabant is de 

waardering voor een fietsvakantie het laagst in Flevoland. In de Kwaliteitsmonitor 

Fietsregio’s 2013, van de Stichting Landelijk Fietsplatform krijgt Flevoland 2,85 van de 5 

sterren,  de laagste score van alle provincies. Met name op de criteria ‘voorzieningen langs 

de routes’ en beheer routenetwerk’ scoort Flevoland het laagst. Geconcludeerd wordt dat de 

recreatieve kant van het fietsbeleid in Noordoostpolder aandacht nodig heeft om dit 

rapportcijfer (nog verder) te verhogen5. 

Figuur 3.13 De gemiddelde waardering van de fietsvakantie naar provincie (2012) (bron: Stichting 

Landelijk Fietsplatform)
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De fiets staat volop in de schijnwerpers4

Binnen en buiten Nederland zijn er een aantal ontwikkelingen en trends waar te nemen die 

van belang zijn voor het opstellen van dit nieuwe fietsbeleidsplan. Wereldwijd is er een 

groeiende aandacht voor dit oude vervoermiddel dat gebruikers zoveel voordelen kan bieden 

op het gebied van mobiliteit, gezondheid en plezier. We geven hier per thema de 

belangrijkste ontwikkelingen en trends aan.

Infrastructuur4.1

Al jarenlang wordt de fietsinfrastructuur in Nederland ontworpen op basis van landelijke 

richtlijnen. Er is in toenemende mate discussie over deze landelijke richtlijnen. Voldoen deze 

nog aan de eisen van deze tijd? Drie ontwikkelingen spelen hierbij een rol: de opmars van 

verschillende soorten fietsen (met name de elektrische fiets), de drukte op fietspaden en een 

toenemende aandacht voor fietsbeleving.

Ontwikkelingen

De elektrische fiets is op de markt gekomen en geeft fietsers een grotere actieradius met 

dezelfde inspanning. Hierdoor is de e-fiets interessant voor bepaalde doelgroepen. Al enige 

tijd zijn dat met name ouderen en mensen met een fysieke beperking. Er lijkt daarnaast een 

groeiende groep mensen de e-fiets voor woon-werkverkeer te gebruiken. Binnen het 

Nationale programma Beter Benutten werken Rijk, Regio en bedrijfsleven samen om het 

aantal en de duur van files te beperken en de reistijd van deur tot deur te verbeteren. Een 

voorbeeld hiervan is het gebruik van e-fietsen als dienstfietsen in de regio Twente. Voor de 

toekomst verwacht de fietsindustrie ook de doelgroep jongeren te bereiken. Het gaat dan om 

jongeren die bijvoorbeeld lange afstanden naar school, bijbaantje en vrienden met de fiets 

afleggen.

In toenemende mate doet de bakfiets zijn (her)intrede in Nederland. Hierbij gaat het zowel 

om de conventionele als de elektrische bakfiets. Deze worden zowel zakelijk als privé 

gebruikt. Alhoewel er relatief grote snelheidsverschillen zijn tussen fietsers en bakfietsers, 

treedt deze situatie binnen de bebouwde kom, waar de fietssnelheden lager zijn dan buiten 

de bebouwde kom, minder op. Problematisch zijn wel de benodigde breedtes van de 

bakfiets op de krappe fietspaden. In grote steden als Amsterdam wordt dit probleem 

momenteel onderzocht. 

In het algemeen neemt het fietsgebruik in Nederland toe. Niet alleen in de steden, maar ook 

op de recreatieve fietsroutes. Dit leidt tot drukte op het fietspad in combinatie met het 

gebruik van het fietspad door verschillende gebruikers met verschillende typen fietsen. 

Vanzelfsprekend is dit een positieve ontwikkeling, zowel in het mobiliteitspatroon van 

mensen als in de gezondheidssfeer. 
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6 Mobiliteitsbalans 2013, Kennisinstituut voor Mobiliteitsverkeer (KiM)

Het begrip ‘fietsbeleving’ heeft zijn intrede gedaan. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe je 

het fietspad en de ruimte er omheen zo kunt plannen en ontwerpen dat deze door de fietser 

als prettig ervaren wordt. Dit maakt het fietsen aantrekkelijker, wat bijdraagt aan de 

concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. 

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen:

Voor de infrastructuur betekenen deze ontwikkelingen dat beter rekening gehouden moet 

worden met de afmetingen (vooral breedte) van de verschillende typen fietsen. Ook kan het 

leiden tot grotere snelheidsverschillen op fietspaden en kruisingen en bij verkeerslichten 

(langzamer of juist sneller op gang komen). En de oversteekbaarheid van bestaande 

infrastructuur kan beter (sneller en veiliger). Om tegemoet te komen aan de groei van het 

gebruik van de fietsinfrastructuur werken steeds meer wegbeheerders aan hogere 

ontwerpsnelheden en meer ruimte op fietspaden. Daarnaast past de grotere variatie aan (e-

)fietsen en bakfietsen niet altijd in de standaard fietsenstallingen.

Bereikbaarheid/ketenmobiliteit4.2

De concentratie van voorzieningen is een tendens die zich landelijk voordoet. Bedrijven 

met meerdere vestigingen bundelen hun werkzaamheden op een beperkt aantal locaties en 

maatschappelijke voorzieningen (bibliotheek, kinderopvang, etc.) worden geconcentreerd in 

de grotere kernen. 

Dit heeft tot gevolg dat de woon-werk-afstanden groter worden en daarmee neemt de kans 

af om op fietsbare afstand van je werk te wonen. Ook wordt er nog steeds veel gesproken 

over en geïnvesteerd in autobereikbaarheid. Dit komt het nadenken over en investeren in 

de fiets niet altijd ten goede. 

Steeds meer bedrijven zijn actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Het 

Nieuwe Werken, Slim Werken en Slim Reizen. Werknemers van deze bedrijven zijn 

steeds minder gebonden aan tijd en plaats om te werken. Door Het Nieuwe Werken 

ontstaan er meer vergader- en ontmoetingslocaties, vaak op locaties in binnensteden en 

over het algemeen goed te bereiken met de fiets en openbaar vervoer. Bij veel werkgevers 

is er groot draagvlak voor de fiets. Het is goedkoop, er is binnen het bedrijf weinig weerstand 

tegen het stimuleren van fietsgebruik en dit is relatief makkelijk te implementeren. Wanneer 

werknemers overstappen van de auto op de fiets bespaart dit bovendien aanzienlijk op het 

aantal benodigde parkeerplaatsen, wat -afhankelijk van de locatie- een grote 

kostenbesparing kan betekenen.

De opkomst van de elektrische fiets is ook voor dit thema relevant. Een deel van de groei 

van het aantal fietskilometers komt voor rekening van de e-fiets6. Volgens het KiM vervangt 
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7 Samenvatting Themabijeenkomst Fietsbereikbaarheid van stations, Fietsberaad, 30 mei 2014

8 Nationaal MobiliteitsOnderzoek 2010, Fleet Support, 2010

9 SWOV-Factsheet, Leidschendam, augustus 2010

18% van de e-fiets-kilometers een autorit. Dit toont de potentie van de e-fiets aan. Voor de 

Noordoostpolder, met lange rechtstanden op vrijliggende fietsvoorzieningen, is de potentie 

van de e-fiets groot. 

De fiets wordt steeds meer gezien als schakel in de fiets-OV keten. Landelijk gezien komt 

nu ruim 45%7 van de treinreizigers met de fiets naar het station. Dit aandeel kan in potentie 

nog aanzienlijk groeien, mede door de opkomst van de e-fiets. Voorwaarde is wel dat er 

geïnvesteerd blijft worden in veilige en comfortabele stallingen. Ook op de bestemming na 

een OV-reis speelt de fiets een rol. In de gemeente Noordoostpolder wordt deze 

ketenmobiliteit gericht op de bushaltes. De landelijke trend om buslijnen te saneren en te 

‘strekken’, en de vergroting van de gemiddelde bushalteafstand die dit met zich meebrengt, 

kan deels ondervangen worden door het voor- en natransport naar de bushalte met de fiets 

te promoten. Goede stallingsmogelijkheden zijn dan noodzakelijk.. 

Alles bij elkaar is de fiets duidelijk in opmars. In 2012 waren er 6% meer fietsritten dan in het 

jaar 2000. En die fietsritten zijn langer geworden: een stijging van het aantal fietskilometers 

met 14%. Tegelijkertijd is het aantal leaseauto’s aan het afnemen als gevolg van de 

economische crisis, in combinatie met een toenemend milieubewustzijn bij werkgevers. Uit 

onderzoek8 onder 125 grote bedrijven blijkt dat bedrijven steeds vaker de leaseauto verruilen 

voor een persoonsgebonden mobiliteitsbudget (PGMB). Dit biedt kansen om vaker de 

fiets te gebruiken in het woon-werkverkeer.

Voor de bereikbaarheid/ketenmobiliteit lijken de belangrijkste aandachtspunten het onder de 

aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen, het optimaal gebruik maken van de reeds  

ingezette ontwikkelingen en het intern op een andere manier nadenken over de 

maatschappelijke en economische belangen van autobereikbaarheid en fietsbereikbaarheid. 

Verkeersveiligheid4.3

Landelijke ongevalsstatistieken wijzen uit dat het aantal verkeersdoden onder fietsers 

langzamer daalt dan bij de meeste andere vervoerswijzen. Daarnaast stijgt het aantal 

ernstig verkeersgewonden onder fietsers9. Met name onder 12- t/m 17-jarigen en 65+'ers 

vallen veel fietsslachtoffers. Wanneer de slachtoffer-aantallen worden afgezet tegen de 

afstand die deze groepen op de fiets afleggen, dan blijkt dat alleen fietsers van 75 jaar en 

ouder een sterk verhoogde kans hebben om als gevolg van een fietsongeval te overlijden of 

in een ziekenhuis te worden opgenomen. De meeste ongevallen met fietsers vinden plaats 

binnen de bebouwde kom.

De grote populariteit van de e-fiets onder ouderen doet de vraag rijzen of de huidige 
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10 www.vergevingsgezindefietspad.nl

fietsinfrastructuur wel geschikt is voor e-fietsen en of er niet gewerkt moet worden met 

hogere ontwerpsnelheden. Een onderzoek naar de categorisering van fietsinfrastructuur zou 

hierbij kunnen helpen. E-fietsers hoeven in gebieden waar dat niet wenselijk is geen hogere 

snelheden te fietsen; zij kunnen hun snelheid aanpassen. Ook is er de afgelopen jaren meer 

inzicht in en aandacht voor enkelzijdige ongevallen (paaltjes, gladheid) van fietsers. Het 

gedrag van fietsers in combinatie met innovaties heeft ook steeds meer aandacht. Dit geldt 

ook voor scholieren. Zij zijn vaak slachtoffer van fietsongelukken en gebruiken veel media op 

de fiets. 

Onlangs is een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een vergevingsgezind fietspad10. 

Dit is een fietspad dat zodanig is vormgegeven dat er minder enkelvoudige ongevallen 

optreden, e ́n dat de resterende ongevallen een minder ernstige afloop hebben. Het nodigt 

van nature uit tot wenselijk fietsgedrag (‘self explaining fietspad’) en werkt waar nodig fout-

corrigerend en letsel-beperkend. Bij de vormgeving wordt vooral rekening gehouden met de 

beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers waardoor het pad veiliger is voor alle 

fietsers.

 

Figuur 4.1: Voorbeeld van een vergevingsgezind fietspad: goed asfalt, ruimte voor correctie in 

de bermen, geen fietspaaltjes of obstakels.

Gezondheid4.4

Er is een groeiend bewustzijn onder de bevolking dat een gezonde leefstijl een voorwaarde 

is voor een gezond en lang leven. Mensen zijn zich meer bewust van de beweegnorm 

(minimaal een half uur beweging per dag) en weten dat vaker de fiets gebruiken (voor 

boodschappen, naar het werk en om vrienden te bezoeken) één van de manieren is om de 

norm te halen. 



De Fietspionier in de Polder – Fietsbeleidsnota Noordoostpolder

Mobycon pagina 30 

11 Uitgaande van een werkende beroepsbevolking van ruim 7,4 miljoen mensen en een gemiddelde van € 280 aan 

verzuimkosten per werkdag. In: TNO “Regelmatig fietsen naar het werk leidt tot lager ziekteverzuim”, januari 2009.

12 Volkskrant, 22 januari 2014: Elektrische superfiets (45 km per uur) zaait verwarring.

13 Een VRI is een Verkeersregelinstallatie. Deze regelt met optische signalen aan weggebruikers verschillende 

verkeersstromen

Werknemers die regelmatig met de fiets naar hun werk gaan, zijn minder vaak ziek. 

Werknemers die naar het werk fietsen verzuimen gemiddeld 7,4 dagen per jaar terwijl niet-

fietsers gemiddeld 8,7 dagen verzuimen. Als het aantal werknemers dat regelmatig naar het 

werk fietst met 1% toeneemt levert dit voor werkgevers in Nederland een kostenbesparing 

op van € 27 miljoen per jaar11.

De Nederlandse bevolking is aan het vergrijzen. Dit betekent dat een steeds groter deel van 

de bevolking tijd heeft om te recreëren. Maar ook dat een steeds groter deel van de 

bevolking tot een kwetsbare groep gaat behoren. 

Technologie4.5

In Nederland is de e-fiets in korte tijd heel populair geworden. Begonnen als typisch 

vervoermiddel voor ouderen beginnen langzaamaan ook andere leeftijdscategorieën de e-

fiets te omarmen. Een nieuwe ontwikkeling binnen de e-fietsmarkt is de zogenaamde speed-

pedelec, een fiets met trapondersteuning die maximaal 45 km per uur kan. De status van de 

speed-pedelec is momenteel onderwerp van discussie; tot 2017 gelden de regels van een 

snorfiets. Daarbij is de vraag of dit vervoermiddel een fiets is en dus of het binnen de 

bebouwde kom wel op het fietspad thuis hoort en of er een helm- en verzekeringsplicht zou 

moeten zijn. Door de fietsindustrie wordt er een grote potentiële markt voorzien onder de 

forenzen12.

Nieuwe vormen van verlichting (o.a. LED) bieden nieuwe mogelijkheden om fietspaden, 

fietsroutes en de fiets zelf energiezuinig en duurzaam te verlichten. Dit kan een bijdrage 

leveren aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van fietsers. Een voorbeeld is de 

proef met intelligente straatverlichting in Helmond, die bij nadering van de fietser de 

lichtsterkte vergroot, en na passeren weer dimt.

Steeds meer sensoren vinden hun weg naar de wereld van verkeer en vervoer. Zo zijn er 

slimme VRI’s13  (wachttijdvoorspellers, regensensoren) en intelligente stallingen (sensoren 

meten parkeerduur en bezetting) en kunnen sensoren worden ingezet om fietsers te 

detecteren en daarmee hun veiligheid te vergroten.

Bijna iedereen boven de 12 jaar heeft inmiddels een mobiele telefoon, en steeds vaker is dit 

een smartphone. Deze kan ingezet worden als sensor en geeft toegang tot een heel scala 

aan fiets-apps en mobiele internettoepassingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

fietsrouteplanners en navigatie, reistijdplanners die de combinatie fiets-OV inzichtelijker 
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14 Maatschappelijke kosten en baten van de fiets, Quick scan, Den Haag, 2012

15 Zicht op Nederland Fietsland, Amersfoort, 2009

16 Fietsersbond www.fietersbond.nl/weblog/slimme-supermarkt-profiteert-van-goede-fietsbereikbaarheid#

maken en informatie verstrekking over wat er in de omgeving te zien of doen is op de 

fietsroute. Uiteraard dient de smartphone bij voorkeur wel handsfree gebruikt te worden, 

bevestigd aan de fiets.

Economie en toerisme4.6

Onderzoek naar kosten-baten van fietsen in Nederland is relatief schaars. Uit een recente 

Nederlandse verkenning naar de mogelijkheden om maatschappelijke kosten-

batenanalyses (MKBA) uit te voeren voor fietsprojecten blijkt dat een overstap van auto of 

bus naar de fiets een positief maatschappelijk effect heeft dat varieert van enkele centen per 

kilometer voor een overstap van auto naar fiets tot 50 cent voor een overstap van bus naar 

fiets14. De baten van een verschuiving van auto naar fiets zijn sterk afhankelijk van de 

locatie. Dit heeft te maken met de mate van congestie, en daarmee vaak de mate van 

stedelijkheid. Bij de overstap van regionaal OV naar de fiets zijn de bespaarde 

subsidiekosten van het regionale OV de grootste batenpost.

Jaarlijks wordt er door mensen die recreatief fietsen in Nederland zo’n € 750 miljoen aan 

bestedingen onderweg uitgegeven. Hier is het sportfietsen nog niet bij inbegrepen. Hiervan 

wordt zo’n € 400 miljoen uitgegeven tijdens gewone fietstochten, met name aan 

consumpties. En € 350 miljoen wordt tijdens meerdaagse tochten uitgegeven, met name aan 

overnachtingen. Er is een aanzienlijke stijging te zien van de bestedingen tijdens 

fietsdagtochten. In 2007 werd er 44% meer uitgegeven ten opzichte van 2002. Bovendien 

werd in 2007 40% van de fietsen verkocht voor recreatieve doeleinden. Daarmee is de 

jaaromzet gerelateerd aan recreatieve fietsmogelijkheden zo’n € 450 miljoen15. Wanneer 

gekeken wordt naar de alledaagse bestedingen dan kan gesteld worden dat per bezoek de 

fietser minder uitgeeft, maar wel vaker komt. Bovendien is de fietser een trouwere klant16.

Steeds meer wordt Nederland in het buitenland als Fietsland gezien, en langzaamaan 

begint dat besef ook in Nederland zelf door te dringen. In 2014 staat de promotie van 

Nederland in binnen- en buitenland in het teken van fietsen. NBTC Holland Marketing en het 

Landelijk Fietsplatform trekken gezamenlijk op om Nederland Fietsland (inter)nationaal nog 

beter op de kaart te zetten. Met dit themajaar worden de unieke fietsmogelijkheden in 

Nederland onder de aandacht gebracht bij potentiële bezoekers. Doel is om internationale 

toeristen te verleiden een (extra) bezoek aan Nederland te brengen en het unieke 

(fiets)aanbod te ontdekken en te ervaren.

In het algemeen heeft Nederland een aantal sterke troeven, zoals een mooie omgeving, een 

goede fietsinfrastructuur en routenetwerk en voldoende horeca. Een belangrijk 

aandachtspunt is dat vraag en aanbod van fietsmogelijkheden niet in balans is. De vraag 
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naar mogelijkheden is vooral in het Westen van Nederland te vinden. Het aanbod is vooral in 

het Oosten en Zuiden gesitueerd. Figuur 4.2 geeft deze onbalans weer. 

Figuur 4.2 Vraag en aanbod van fietsmogelijkheden (uit ‘Zicht op Nederland Fietsland’. Fietsplatform 

2009, bron Kenniscentrum Recreatie).

Voor Noordoostpolder geldt dat er weinig vraag is naar recreatieve fietsmogelijkheden en dat 

het aanbod van fietsmogelijkheden weinig tot matig is. Dit lijkt kip – ei problematiek. Het 

beter op de kaart zetten van de recreatieve fietsmogelijkheden biedt kansen voor het 

vergroten van het aandeel fietsrecreatie.

Duurzaamheid4.7

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij overheden, bedrijven en individuen. Overheden 

willen CO2-uitstoot en ook het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Bedrijven 

zijn in toenemende mate bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en ook 

individuen zijn zich meer bewust van de kwetsbaarheid van het milieu. Een groter aandeel 

van de fiets in de totale mobiliteit past hier goed in.

Een voorbeeld hoe duurzaamheid en toerisme elkaar kunnen versterken is te vinden in de 

Alpen in Oostenrijk waar men werkt vanuit het principe ‘Sanfte Mobilität’, wat vertaald zou 
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kunnen worden als ‘zachte mobiliteit’. Het staat voor duurzame, klimaatvriendelijke en 

daarmee milieuvriendelijke voortbeweging17. Als hotelgast kun je je autosleutel inleveren, 

waarvoor je tegen een kleine vergoeding toegang krijgt tot een elektrische auto, elektrische 

fiets, elektrische scooter en dergelijke. Bovendien promoot de regio om met het OV naar je 

bestemming te komen. Je wordt opgehaald op het station en hebt net als degenen die de 

autosleutel inleverden de beschikking over vervoermiddelen ter plaatse.

Tot slot heeft het thema duurzaamheid een belangrijke relatie met Ruimtelijke Ordening. 

Door met de fiets als maat te kijken naar ruimtelijke plannen en ontwikkelingen, kan een 

belangrijke bijdrage geleverd worden aan een duurzamere samenleving.

Marketing en promotie4.8

In het verleden was marketing en promotie rondom het thema fiets generiek van aard (bijv. 

‘Nederland fietst’). Steeds meer is er een trend zichtbaar dat marketing en promotie gericht 

moeten zijn op specifieke doelgroepen, bijv. scholieren, ouderen, werknemers, recreanten 

etc.

De fiets wordt steeds vaker gezien als een uitdrukking van een bepaalde lifestyle. Aan de 

fiets kun je zien wie iemand is. Door met marketing en communicatie daarop in te spelen zal 

de boodschap beter aanslaan. Dit is ook te zien bij de ontwikkeling van de e-fiets, die door 

de fietsindustrie tot nu toe vooral gericht wordt op de doelgroep ouderen. De doelgroep 

forenzen wordt ook steeds beter bediend met verschillende typen e-fietsen en de 

fietsindustrie maakt zich op voor het richten van hun promotie op jongeren die wat verder 

van school en bijbaantje af wonen.

Deze trends vormen een belangrijke inspiratiebron voor het nieuwe fietsbeleidsplan voor de 

Noordoostpolder. In het volgende hoofdstuk worden ambities en beleidslijnen geformuleerd 

die voortbouwen op en gebruik maken van deze landelijke trends.
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De fiets vraagt om visie5

Ambitie5.1

Op basis van de positionering van het fietsbeleid (hoofdstuk 2), de huidige fietssituatie in 

Noordoostpolder (hoofdstuk 3) en de fietstrends (hoofdstuk 4) hebben we de volgende 

ambitie geformuleerd:

In 2020 is de ‘fietscultuur’ in de gemeente Noordoostpolder verstevigd doordat de fiets in de 

modal split van Noordoostpolder terrein wint ten opzichte van het autogebruik. Deze 

fietscultuur houdt in dat je fietst in een verkeers- en sociaalveilige omgeving met schone 

lucht, waarbij jong en oud voldoende bewegen. Daarnaast profiteert ook het bedrijfsleven 

van Noordoostpolder mee door werknemers die gezond, veilig en snel met de fiets (al dan 

niet in combinatie met het OV) hun werk kunnen bereiken en is er in Noordoostpolder een 

economisch gezonde fietsrecreatiesector.

Doelstellingen5.2

Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende doelstellingen:

Vergroten van het percentage fietsverplaatsingen•

In 2020 moet het percentage fietsverplaatsingen zijn gestegen tot 25%, tegen 22% in 

2010, waarbij met name ingezet wordt op groei in afstanden groter dan 7,5 km.

Verbeteren van de fietsveiligheid•

Het aantal dodelijke fietsslachtoffers is in de periode 2015 - 2020 gedaald met 50% ten 

opzichte van de periode 2008 - 2012 (waarin 3 dodelijke ongevallen plaatsgevonden 

hebben). Het aantal ernstig gewonde fietsers daalt van 38 in de periode 2008-2012 naar 

23 in de periode 2015-2020, aansluitend bij de landelijke doelstelling voor 2020 om het 

aantal ernstig gewonden in het verkeer (niet alleen fietsers) te reduceren met circa 40% 

ten opzichte van 2009. 

Best scorende fietsgemeente van Flevoland: ‘Fietspionier in de Polder’•

In 2020 moet Noordoostpolder landelijk bekend staan als toeristische fietsgemeente. 

Gestreefd wordt naar een beoordeling van de fietser met minimaal een 8 in benchmarks 

zoals van het Landelijk Fietsplatform en het Burgerpanel Noordoostpolder.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zetten we in op de volgende vier pijlers:

Meer mensen op de fiets: mensen moeten verleid worden om vaker met de fiets te gaan; •

niet alleen om het aantal autoverplaatsingen te verminderen, ook om gezond te bewegen. 

Dit kan door het attenderen op de voordelen van fietsen, het bieden van betere 

voorzieningen, een goede aansluiting op andere modaliteiten, het belonen van 

fietsgebruik en campagnes gericht op specifieke doelgroepen.
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Veilig fietsen: Wie in de Noordoostpolder fietst, moet veilig kunnen fietsen. We zorgen •

voor een veilige infrastructuur op en langs alle wegen met een sterke fietsrelatie en 

goede voorlichting (gericht op specifieke doelgroepen) en onderzoeken innovatieve 

concepten die de fietsveiligheid vergroten.

Een compleet fietsnetwerk: Het fietsnetwerk in de Noordoostpolder moet compleet zijn, •

zowel voor de utilitaire als recreatieve fietsers. Hiervoor moeten ontbrekende schakels, 

met name in het recreatieve netwerk, aangelegd worden.

Een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct: de Noordoostpolder biedt voor recreatieve •

fietsers een scala aan aantrekkelijke diensten en producten, zowel door private als 

publieke organisaties. Hierin past ook het infrastructurele aspect van het toevoegen van 

rustplekken of bezienswaardige objecten in de polder zodat de bestaande recreatieve 

rondjes aantrekkelijker worden. Een sterke koppeling met het toeristisch/recreatief beleid 

is een vereiste. Kortom: een sterke en gezonde fietsrecreatiesector.

Bij het stellen van doelen is het belangrijk om een juiste nulmeting uit te voeren, en 

vervolgens periodiek (jaarlijks) de actuele stand van zaken in beeld te brengen. Aantallen 

fietsers kunnen gemeten worden door middel van fietstelpunten (incidenteel of permanent). 

Verkeersveiligheid wordt gemeten aan de hand van ongevalscijfers. Kwalitatieve aspecten 

kunnen gemeten worden door een jaarlijkse steekproef. Deze kan willekeurig of onder een 

panel worden uitgezet. Geadviseerd wordt een jaarlijkse Monitor Fiets op te stellen, aan de 

hand van de enquête onder leden van het Burgerpanel. Bovengenoemde vier pijlers vormen 

de basis van het nieuwe fietsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en zijn weergegeven 

in onderstaande figuur. 

Figuur 5.1 Vier pijlers om de doelen te bereiken
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18 NAVIKI is een fietsrouteplanner, gefinancierd door de Europese Unie, die niet alleen routes aangeeft, maar de 

gefietste routes ook opslaat voor gebruikers zodat deze gedeelt kunnen worden met anderen, en de data uit de 

routes opslaat voor gemeenten, om daarmee hun fietsroutenetwerk te kunnen verbeteren. 

http://www.verkeersnet.nl/9817/europese-fietsrouteplanner-met-handige-app/

Innovatie en Marketing & Communicatie5.3

Naast bovengenoemde vier pijlers is er ook volop aandacht voor innovatie en marketing & 

communicatie. Deze twee aspecten komen dan ook bijna in elke pijler terug:

Innovatie 

Eén van de beleidsuitgangspunten van de gemeente Noordoostpolder is dat het fietsbeleid 

innovatief moet zijn. Hierbij gaat het niet alleen om technische verbeteringen, maar ook om 

innovaties op het gebied van management of samenwerking. Innovatie komt dan ook in elk 

van de pijlers voor, of het nu gaat om nieuwe aanpakken om mensen op de fiets te krijgen, 

technologische oplossingen om het fietsen veiliger te maken, innovaties in de 

fietsinfrastructuur of nieuwe producten en/of diensten voor recreatieve fietsers. Voorbeelden 

zijn bijvoorbeeld trainingsprogramma’s om mensen te leren fietsen, verdere ontwikkelingen 

in de elektrische fiets en navigatie- en informatiesystemen als NAVIKI18. De gemeente 

Noordoostpolder wil nieuwe mogelijkheden benutten, waarbij de gemeente de ene keer 

initiatiefnemer kan zijn, en de andere keer een faciliterende positie inneemt. Bij faciliteren 

kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van kennis, tijd, netwerk en/of financiële 

middelen. Bijkomend voordeel van fietsinnovatie in de gemeente is de extra 

naamsbekendheid en promotie van fietsen. 

Marketing en communicatie voor het fietsen 

Bij de uitvoering van de in deze nota genoemde acties is communicatie cruciaal. We kunnen 

nog zulke mooie projecten ontwikkelen, als we dit niet voor de juiste doelgroep doen, 

afgestemd op hun wensen en het met de juiste communicatiemiddelen vertellen, is de kans 

op succes klein. Daarom willen we een overkoepelend ‘fietsmerk’ neerzetten voor zowel de 

reguliere als de e-fiets. En een merk is meer dan een logo. Een merk is een combinatie van 

associaties, die zowel in naam als vorm tot uiting komen. En een merk wordt altijd op 

dezelfde manier beleefd. Door consequent uit te gaan van een fietsmerk, zorgen we voor 

herkenning in de boodschap en zo voor een hogere communicatiewaarde. Hoeveel mensen 

je bereikt en hoe lang je boodschap blijft hangen, zit in een consequente vorm en inhoud. 

Middels een burgerpanel enquête wordt de slogan bepaald.

Een fietsmerk heeft bovendien merkwaarden die we continue meenemen in alles wat we 

organiseren rondom het fietsen in Noordoostpolder. Merkwaarden kunnen slim, gezond, 

kwaliteit, leuk en goed voor het milieu zijn. Door in activiteiten en in je communicatie deze 

merkwaarden centraal te stellen, is de som van de activiteiten meer waard. Dit wordt ook wel 
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umbrella branding genoemd. Omdat ‘de fietser’ niet bestaat gaan we klantwensen 

inventariseren, spelen we daar op in en zoeken uit wat kansrijke doelgroepen zijn. Zo nemen 

we bij alle projecten marketing vanaf het begin mee. We maken ideeën concreet tot 

producten en diensten die aansluiten bij de wensen van verschillende groepen fietsers. 
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Pijlen richten op verleiden en innoveren6

Het fietsbeleidsplan ‘Fietspionier in de Polder’ is opgebouwd rondom de vier hiervoor 

genoemde pijlers, die we in onderstaande paragrafen uitwerken.

Meer mensen op de fiets6.1

In 2020 moet het percentage fietsverplaatsingen zijn gestegen ten opzichte van 2015, 

waarbij de groei vooral zit in afstanden groter dan 7,5 km. De gemeente neemt het initiatief. 

We zetten private (bedrijven) en andere publieke partijen (bijv. scholen) aan tot acties om 

het fietsgebruik te stimuleren. We ondersteunen partijen, bijvoorbeeld door medefinanciering 

van noodzakelijke fietsvoorzieningen, gezamenlijk campagnes te ontwikkelen en innovaties 

te stimuleren. We willen niet alleen externe partijen mobiliseren, maar ook interne 

‘marketing’ bedrijven om de gemeentelijke organisatie te doordringen van de noodzaak om 

fietsen in Noordoostpolder te stimuleren vanuit verschillende invalshoeken.

Om in Noordoostpolder meer mensen op de fiets te krijgen zetten we drie instrumenten in:

De basis fietsvoorzieningen moet op orde zijn•

We gaan mensen verleiden meer te gaan fietsen•

We stimuleren en faciliteren innovatie.•

Basis fietsvoorzieningen6.1.1

Om meer mensen op de fiets te krijgen moeten, naast de fietsinfrastructuur (zie 3.1), 

natuurlijk ook de fietsvoorzieningen op orde zijn. Aangezien de fiets concurreert met de auto, 

moet het parkeren van een fiets net zo zorgeloos zijn als bij een auto: simpel, betrouwbaar, 

veilig. Dit geldt voor dorpskernen, (buurt)winkelcentra, toeristische centra, scholen en 

bushaltes (versterking van de keten fiets – openbaar vervoer). 

Met de opkomst van de e-fiets is het nog belangrijker geworden om mogelijkheden te bieden 

om de fiets veilig te stallen, omdat deze fietsen veel duurder en kwetsbaarder zijn dan de 

conventionele fietsen. Zeker wanneer de e-fiets vaker onder scholieren wordt gebruikt zijn 

veilige stallingen bij openbare voorzieningen als haltes, scholen en bij voorzieningen in de 

dorpen noodzakelijk. Onderzocht moet worden waar fietsen gestald staan buiten de rekken 

in genoemde locaties, waarna rekken (bij voorkeur nietjes) worden toegevoegd. Bij scholen 

en centra dient deze stalling van hoog veiligheidsniveau te zijn (goed verlicht, afgeschermd). 

Deze locaties dienen ook voorzien te zijn van een oplaadpunt.

De combinatie auto - fiets biedt voor zowel woon-werk als toeristisch verkeer kansen. Zo 

kunnen overstappunten voor auto naar fiets in de vorm goede uitvalsbases bieden om 

Noordoostpolder per fiets te verkennen. Zowel het stallen als het huren van een fiets (bij 

bijvoorbeeld recreatiepunten of bij het busstation in Emmeloord) moet eenvoudig zijn, liefst 
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19 Het principe van Trappers is het belonen van werknemers die fietsen. Het daadwerkelijke fietsgebruik wordt 

gemeten en direct omgezet in waardepunten, Deze kunnen besteed worden in de webshop van Trappers. Bij dit 

belonings- en stimuleringsysteem kan gebruik worden gemaakt van de geldende fiscale reiskostenregeling voor 

woon-werkverkeer.

20 De Doorgeeffiets is een campagne waarbij mensen een e-fiets kunnen uitproberen gedurende een periode van 1 

of 2 weken. Deelnemers delen hun ervaringen en belevenissen op de blog. Na de leenperiode wordt de e-fiets 

doorgegeven aan de volgende gebruiker (www.dedoorgeeffiets.nl).

met een algemeen geaccepteerde betaalwijze, zoals PIN, OV-chipkaart of mobiele telefoon. 

Verleiden6.1.2

Meer mensen op de fiets in Noordoostpolder betekent dat we actief aan de slag gaan met 

projecten en ideeën die mensen verleiden meer te gaan fietsen. Door uit te gaan van 

marketingprincipes kunnen we fietsen leuker maken en belevingswaarde toevoegen. 

Kansrijke doelgroepen waar we de projecten op richten zijn:

forenzen, -

scholieren, -

toeristen en recreanten. -

Daarnaast onderscheiden wij ook de doelgroepen ‘winkelend publiek’ en ‘ouderen’. Deze 

doelgroepen zijn echter reeds vervat in de eerder genoemde doelgroepen; er wordt geen 

apart toegespitst beleid voor hen opgezet. 

Bij alle doelgroepen geldt dat het sterke merk of logo de zichtbaarheid van het fietsen in de 

Noordoostpolder versterkt. Alle maatregelen worden geschaard onder deze noemer. Voorts 

is het doel om vooral aan te haken bij reeds bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld het 

Pieperfestival.

forenzen

We gaan werkgevers in Noordoostpolder actief benaderen om hun werknemers meer te 

laten fietsen. Hierbij kan de e-bike voor forensen die verder dan 7,5 km van hun werk wonen 

een uitkomst zijn. Alle (middel)grote bedrijven en organisaties in Noordoostpolder (inclusief 

de Gemeente Noordoostpolder zelf) voorzien in een fietsstimuleringsprogramma. Het 

fietsbeloningssysteem “Trappers”19 is binnen de gemeente reeds bekend en ligt hierbij voor 

de hand. Ook probeeracties voor de elektrische fiets kunnen forenzen enthousiasmeren voor 

dit vervoersmiddel. Dit kan als thema op de jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt, of gericht met 

een stimuleringsprogramma zoals de ‘Doorgeeffiets’20.

We hoeven niemand in Nederland te vertellen dat fietsen gezond is. Maar tegelijkertijd is het 

wel een duidelijk onderscheid ten opzichte van andere modaliteiten. Meer aandacht voor de 

fiets in combinatie met het toenemende gezondheidsbesef kan leiden tot een daadwerkelijke 

verandering van gewoontegedrag. Niet op een belerende, maar juist een uitdagende manier.

We willen vooral benadrukken dat fietsen gezond is, en dat je je daardoor lekkerder voelt 

en meer energie krijgt. Ook een campagne omtrent de zichtbaarheid van de elektrische fiets 

kan helpen; het programma de Doorgeeffiets zou deze rol kunnen vervullen, naast meer 

aandacht op de jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt.
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21 Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification 

gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is 

niet nieuw, we spelen al eeuwen spelletjes. 72% van de huishoudens speelt inmiddels video games. Daarin 

ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die 

technieken toepassen in de echte wereld is waar gamification over gaat. Bij gamification staat centraal dat je 

gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die uit een 

persoon zelf komt. De achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld 

leren, status of erkenning (bron: marketingfacts.nl). 

Scholieren, recreanten

Het is goed om een nog beter beeld te hebben over de aantallen fietsende scholieren vanuit 

verkeerstellingen. Mede als input om het fietsen nog leuker te maken, door beleving en 

gamification21 toe te voegen. Als je fietst ruik en voel je de omgeving heel goed; je zit er 

middenin. Gamification gaat verder dan alleen het toepassen van app’s; het is een 

denkwijze. We gebruiken daarom de creatieve sector om te komen tot verrassende ideeën 

om de fiets te stimuleren. Die beleving van het landschap is een heel belangrijk Unique 

Selling Point (USP) voor het fietsen in de natuurlijke omgeving van de Noordoostpolder. 

Sporten of actief bezig zijn, gaan steeds vaker hand in hand met ‘scores’ en ‘beoordelingen’. 

Zo zijn er heel veel app’s die je helpen om je hardloopprestaties of fietsprestaties te meten 

en zelfs te koppelen aan fietsrouteplanners. Uiteraard kunnen deze toepassingen ook op de 

fietsroutes zelf aangebracht worden (instant reactie). Wij gaan hierop inspelen door 

bijvoorbeeld een gerichte campagne op te zetten om kaarten en routes aan fietsers aan te 

bieden in bestaande app’s. Een goed voorbeeld van bestaande app’s is Naviki. Hierbij past 

ook de sterke koppeling aan fietsen als recreatief motief, zowel in het landschap als naar 

(winkel)centra. De verschillende recreatieve routes en bezienswaardigheden kunnen in deze 

app’s het landschap veel sprekender maken. Tegelijkertijd geven ze een boost aan het 

recreatieve karakter van de Noordoostpolder.

Verschillende scholen hebben reeds een fietsprogramma, anderen niet. De gemeente wil de 

scholen met een programma stimuleren om deze kennis te delen als ambassadeur met 

scholen die dit (nog) niet hebben. 

Stimuleren fietsgebruik en innovatie6.1.3

De gemeente daagt aanbieders van nieuwe concepten en diensten voor woon-werk 

fietsers uit om deze in Noordoostpolder te testen en demonstreren (bijvoorbeeld fietshuur 

als 1-2 Bike). Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om smart-phones te 

gebruiken voor de fiets. Er zijn talrijke mogelijkheden om fietsers te monitoren, te informeren 

en te consulteren. Het eerder genoemde Naviki is hiervan een bekend voorbeeld. Bij succes 

kunnen deze verder worden uitgerold. Bij een beperkt succes wordt bekeken welke 

aanpassingen nodig zijn om het wel tot een succes te laten groeien. 
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Veilig fietsen6.2

Om het fietsen in Noordoostpolder veiliger te maken zetten wij in op een drietal 

instrumenten:

Veilige infrastructuur•

Verkeerseducatie•

Innovatie.•

Infrastructuur6.2.1

Het doel Meer mensen op de fiets (paragraaf 6.1) is alleen wenselijk en haalbaar wanneer 

het fietsen ook veilig is. We willen het aantal ernstige ongevallen met fietsers in de 

Noordoostpolder verder omlaag brengen. Daarom zorgen we er in de eerste plaats voor dat 

de fietsinfrastructuur veilig is. Fietsroutes en bestemmingen die de jeugd veel 

gebruikt worden bij reconstructies aangepast, net zoals locaties waar scholieren aangeven 

zich onveilig te voelen. In de bestaande situatie zijn een aantal locaties bekend als relatief 

onveilig. Deze worden met prioriteit aangepakt. Een aantal locaties wordt nu al aangepakt. 

Daarnaast blijft de gemeente Noordoostpolder het fietsnetwerk continu scannen op onveilige 

situaties. We streven naar een Duurzaam Veilige inrichting zowel binnen de bebouwde kom 

(30 km/u vs 50 km/u wegen) als buiten de bebouwde kom (60 km/u vs 80 km/u wegen); 

zodra we een conflict signaleren, lossen we dit op. De rol van dit fietsbeleidsplan is hierbij 

aanjagend en prioriteitstellend.

Speciale aandacht gaat uit naar de fietsveiligheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde 

kom. Fietsers ervaren hier regelmatig dat het autoverkeer met hoge snelheid langsrijdt, 

terwijl fietsers de rijbaan delen. Ook is hier vaak landbouwverkeer te vinden. Er bestaan nog 

enkele erftoegangswegen waar nog een snelheidsregime van 80 km/u geldt en waarbij 

fietsers direct langs de rijbaan rijden. Dit is nog niet conform een Duurzaam Veilige 

inrichting. Een inrichting (inclusief snelheidsregime) conform de Basiskenmerken 

Wegontwerp is gewenst om dit conflict te verkleinen. Daarnaast wordt er onderzocht waar 

inhaalhavens voor landbouwvoertuigen oplossingen kunnen bieden. Bij de aanpak van 

probleemlocaties op het fietsnetwerk in de gemeente wordt een sterke prioriteit gelegd op 

zogenaamde ‘hoofdschoolroutes’. Deze worden met spoed veilig en comfortabel gemaakt. In 

het strooibeleid van de gemeente worden naast de hoofdfietsroutes ook andere routes met 

veel schoolgaande jeugd gestrooid. Tot slot wordt het verwijderen van de fietspaaltjes 

zoveel mogelijk gecontinueerd.

Verkeerseducatie6.2.2

Vervolgens besteden we aandacht aan verkeerseducatie om verschillende doelgroepen de 

infrastructuur veilig te laten gebruiken. Hierbij wordt het reeds breed onder scholen 

verspreide Verkeersveiligheidslabel gebruikt. Binnen dit label is aandacht voor school-
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thuisroutes voor kinderen, onveilige punten in de omgeving van de school, verkeerveilig 

gedrag van kinderen,  maar ook het haal- en brenggedrag van de ouders. De gemeente 

ondersteunt jaarlijks actief en financieel de schoolbegeleidingsdienst die de scholen 

controleert op het voldoen aan de eisen van het Verkeersveiligheidslabel.  Daarnaast wordt 

aandacht gevraagd voor het veilig gebruik van de e-bike voor ouderen. Dit kan 

bijvoorbeeld op de Duurzaamheidsmarkt, maar ook op testdagen bij ouderencentra of 

winkelgebieden. Tot slot voert de gemeente samen met politie en scholen een 

fietsverlichtingscampagne (Ik Wil Je Zien). Hiervoor zoekt zij aansluiting van de landelijke 

organisatie hiervan. 

Innovatie6.2.3

Naast ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen, kunnen ook innovaties bijdragen aan het verbeteren 

van de fietsveiligheid. Noordoostpolder zet in op innovatieve toepassingen, waarbij 

voldoende aandacht is voor het meten van de effecten op de verkeersveiligheid. Momenteel 

vindt er landelijk onderzoek plaats naar een vergevingsgezind fietspad. De 

vergevingsgezindheid uit zich in koers/balans houden, ruimte voor foutcorrectie en 

afwezigheid of afscherming van obstakels. Bij aanleg van nieuwe of renovatie van 

bestaande fietspaden houden wij zoveel mogelijk rekening met de ervaringen die elders zijn 

opgedaan. Zo min mogelijk fietspaaltjes, ruimte bermen, voldoende zicht zijn elementen die 

hierin terugkomen. 

Met behulp van (mobiele) internettoepassingen willen wij de burgerbetrokkenheid 

vergroten. Fietsers kunnen bijvoorbeeld via de website van de Fietsersbond, aangeven waar 

de weg glad is, slecht onderhoud melden, etc. Een andere laagdrempelige mogelijkheid is 

de app ‘verbeter de buurt’. 

Een compleet fietsnetwerk6.3

Een compleet en aantrekkelijk fietsnetwerk draagt bij aan het stimuleren van (veilig) fietsen 

en de beoordeling van goede toeristische fietsprovincies. De Gemeente Noordoostpolder en 

de provincie Flevoland zijn verantwoordelijk voor het fietsnetwerk in de gemeente, waarbij 

onze rol tweeledig is:

wegbeheerder van delen van de fietsinfrastructuur, en daarmee verantwoordelijk voor •

aanleg, beheer en onderhoud;

aanjager voor het verbeteren van het bovenlokale fietsnetwerk in Noordoostpolder.•

Wij streven er naar dat Noordoostpolder in 2020 een compleet fietsnetwerk heeft waarmee 

alle fietsers rechtstreeks, comfortabel, aantrekkelijk en veilig hun bestemming kunnen 

bereiken, zowel utilitair als recreatief. Om dit doel te bereiken zetten we een drietal 

instrumenten in:

Aanleggen van ontbrekende schakels in het utilitaire en recreatieve fietsnetwerk•

Goed onderhouden van bestaande fietsinfrastructuur•
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Innovatie.•

Aanleggen ontbrekende schakels in het utilitaire en recreatieve fietsnetwerk6.3.1

De fietsinfrastructuur binnen de gemeente is in principe in orde. De routes tussen de kernen 

zijn direct en bestaan vaak uit vrijliggende fietsinfrastructuur. Zo worden door krimp en 

bezuinigingen maatschappelijke voorzieningen (gezondheidzorg, bibliotheek, gemeentehuis) 

steeds meer geconcentreerd. Dit betekent dat de afstand tot de voorzieningen toeneemt. Het 

is onze taak om er voor te zorgen dat deze voorzieningen met de fiets goed en veilig 

bereikbaar blijven. Ook onderzoeken we mogelijke nieuwe fietsroutes. Het onderzoek richt 

zich op kansrijke relaties met een groot potentieel aan fietsers. Het gaat in hoofdzaak om 

forenzen en scholieren enerzijds en recreanten anderzijds. Scholieren fietsen vanuit drie 

hoofdrichtingen van en naar Emmeloord. Deze routes vragen extra aandacht qua inrichting 

en accentuering. Onderzocht wordt waar de knelpunten in de routes liggen, bijvoorbeeld bij 

kruisingen en oversteken, maar ook bij (fietspad)breedtes. De grote groepen fietsers zorgen 

ervoor dat de tegenrichting op tweerichtingenfietspaden soms met moeite kunnen passeren. 

Het voetgangersgebied in Emmeloord is momenteel niet open voor fietsers. Dit staat op 

gespannen voet met de ambitie om winkelen met de fiets te promoten. Ook is de route een 

kleine ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Uit vele onderzoeken (o.a. Fietsberaad) blijkt 

dat fietsers in voetgangersgebieden zich goed kunnen aanpassen aan de situatie. Bij drukte 

fietsen ze langzamer en stappen ze zelfs af. Verschillende gemeenten hebben hun 

voetgangersgebied succesvol volledig voor fietsers opengesteld. In samenspel met het 

centrumplan wordt een onderzoek gestart over het openstellen van het 

voetgangersgebied Lange Nering voor fietsers. Figuur 6.1 is een overzicht van het 

utilitaire (woonwerk) fietsnetwerk, met de voorgestelde nieuwe routes. Figuur 6.2 is een 

overzicht van de knelpunten die fietsers momenteel ervaren in de Noordoostpolder.

Daarnaast wordt het recreatieve netwerk, dat vaak gelijk met het utilitaire netwerk loopt, 

meer ingezet voor dagelijkse fietsbewegingen. Onderzoeken laten zien dat fietsers steeds 

vaker geneigd zijn tot het gebruiken van een iets langere route, als de beleving daarvan 

hoger ligt dan de meest directe route. Het recreatieve netwerk kent momenteel een aantal 

ontbrekende schakels. Deze liggen met name op het ‘rondje langs het water’. Gezocht 

wordt naar mogelijkheden om deze schakels aan te leggen, vaak in samenspraak met de 

provincie, bedrijven, agrariërs etc.. Een ander voorstel betreft een recreatieve fietsroute 

tussen Nagele en Schokland. Het betreft een rechtstreeks fietspad tussen twee iconen in 

onze polder slechts 3 km van elkaar verwijderd direct langs de Nagelertocht met 

natuurvriendelijke oever. Een andere gewenste recreatieve verbinding is die op de dijk langs 

het Zwarte Meer tussen de Luchtwachttoren bij de Ramspolbrug en de bestaande 

fietsknooppuntroute tussen nr 14 en 34. Figuur 6.3 is een overzicht van het recreatieve 

fietsnetwerk, met de voorgestelde nieuwe routes.
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Innovatie6.3.2

In sommige delen van het land wordt gesteld dat ontwikkelingen van nieuwe typen fietsen (e-

fiets, bakfiets, speed-pedelec (hoge snelheid e-fiets)) en de drukte op fietspaden leiden tot 

andere eisen aan de fietsinfrastructuur. Binnen de gemeente Noordoostpolder is dit evenwel 

niet nodig. De verbindingen tussen de kernen zijn bij uitstek geschikt voor hogere 

fietssnelheden. Binnen de kommen is de fietsdrukte niet zodanig groot dat bredere 

fietspaden of ruimere opstelmogelijkheden noodzakelijk geacht worden. Alhoewel er 

aandacht voor deze trend moet zijn, wordt in dit beleidsplan niet gekozen voor het prioriteren 

van aanpassingen op dit gebied.

Wel willen we samen met onze partners komen tot een onderzoeksvoorstel voor de 

ontwikkeling en aanleg van een ‘duurzaam fietspad’ in Noordoostpolder. Bij zo’n fietspad 

wordt gewerkt met bijvoorbeeld zonnecellen (zie kader ‘SolaRoad’), het opslaan van warmte 

zodat er niet gestrooid hoeft te worden en duurzame verlichting. De materiaalkeuze van het 

fietspad zelf gaat uit van het cradle-2-cradle principe en is onderhoudsarm. Als locatie ligt 

het fietspad langs de dijk bij het Windpark voor de hand; dit is immers een gebied met een 

sterk duurzaam karakter door de opwekking van windenergie. Een SolaRoad past daar 

uitstekend bij; een recente pilot wijst uit dat dit ook daadwerkelijk een haalbaar initiatief kan 

zijn. Bij voorkeur is dit natuurlijk ook een vergevingsgezind fietspad (zie 5.1.1).

SolaRoad: zonne-fietspad (TNO, provincie Noord-Holland, Ooms Civiel, Imtech)

SolaRoad is een nieuw concept voor de opwekking van duurzame energie. Hierbij werkt het 

wegdek ook als een zonnepaneel. De opgewekte elektrische energie kan worden gebruikt 

voor uiteenlopende toepassingen zoals wegverlichting en verkeersinstallaties. Ook 

huishoudens kunnen ervan profiteren. Op termijn kunnen mogelijk ook elektrische auto’s 

gebruik maken van de energie. De energie wordt dan echt opgewekt op de plaats waar deze 

nodig is: een flinke stap richting een energieneutraal mobiliteitssysteem.

Recente pilot-locatie

Een fietspad is om diverse redenen praktischer als pilot-locatie dan bijvoorbeeld een 

snelweg. Een fietspad wordt minder zwaar belast omdat de vervoersmiddelen die er gebruik 

van maken lichter zijn. Ook is het op een fietspad gemakkelijker om tussentijds eventuele 

aanpassingen te maken en verbeteringen door te voeren. Zo kan men sneller leren en 

ontwikkelen. Een recente pilot-locatie in Krommenie voldoet aan een aantal belangrijke 

criteria. Het is een vrijliggend fietspad met vrije ruimte aan beide zijden. Dit is belangrijk om 

makkelijk metingen naast en rondom het fietspad te kunnen verrichten, en voor het uitvoeren 

van eventuele aanpassingen of verbeteringen. Bovendien ligt het fietspad gunstig op de zon. 

Het gebruik is intensief, zodat de invloed van het gebruik goed kan worden gemonitord. 

Daarnaast is de locatie goed bereikbaar met zowel auto als trein, is het fietspad in beheer bij 

de provincie Noord-Holland en is het huidige asfalt wegdek binnenkort aan vervanging toe. 
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Een aantrekkelijk fietsproduct 6.4

In 2020 moet Noordoostpolder een ruim positieve beoordeling krijgen als toeristische 

fietsgemeente (minimaal een 8,0). Voor de toeristische sector in Noordoostpolder kan dit 

een enorme stimulans betekenen. Om Noordoostpolder te profileren als goede 

fietsgemeente zetten wij in op de volgende drie middelen:

Toeristische fietsvoorzieningen verbeteren•

Promotie van Noordoostpolder als fietsgemeente•

Innovatie.•

Toeristische fietsvoorzieningen verbeteren6.4.1

Recreatieve fietsroutes hebben een ander karakter dan utilitaire fietsroutes; deze routes 

hebben een hogere belevingswaarde en zijn vaak speelser met weinig rechtstanden, 

interessanter door bijvoorbeeld historisch landschappelijke beelden of gewoon leuker voor 

bijvoorbeeld kinderen door de aanwezigheid van kleine activiteiten op de route. Fietsen in 

Noordoostpolder wordt hierdoor nog leuker en aantrekkelijker. Met een hoogwaardig 

voorzieningenniveau, en vooral met voorzieningen en routes die niet zozeer parallel lopen 

aan het utilitaire netwerk. Gericht op specifieke doelgroepen, zoals routes voor gezinnen of 

de sportieve fietser. Noordoostpolder heeft immers een fietsknooppuntennetwerk en twee 

landelijke fietsroutes door de gemeente. Daarnaast zijn er reeds veel kleinere, thematische 

maar relatief onbekende fietsroutes. We verzamelen de verschillende rondjes, ommetjes, 

routes en knooppunten op één gezamenlijke digitale fietskaart, die onderdeel wordt van 

de fietswebsite van de gemeente Noordoostpolder. Deze is afgestemd op de verschillende 

doelgroepen. Dat betekent goed verharde routes voor ouderen, ‘leuke paadjes’ voor 

gezinnen met kinderen, routes met brede en verharde fietspaden voor wielrenners en 

mountainbike routes en scootmobielrijders. Uiteraard is de bewegwijzering op orde en wordt 

deze regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Ook is het de bedoeling dat de kaart en het 

platform óns weer voorzien van data over het gebruik en wensen vanuit de gebruiker.

Samen met de lokale horeca/bezoekerscentra wordt het netwerk van Toeristische 

Overstap Punten gecreëerd danwel uitgebreid met  vier TOP’s, bij Schokland, het 

Kuinderbos,Wellerwaarden het Voorsterbos. Het zijn relatief kleinschalige overstappunten 

die service bieden aan toeristen en recreanten en die de mogelijkheid bieden voor de 

middenstand om te profiteren van het toeristische bezoek. Bij elk TOP is informatie over het 

gebied te vinden, naast voldoende parkeergelegenheid, veilige fietsenstallingen en een 

oplaadpunt voor de elektrische fiets. Indien wenselijk is (beperkte) horeca-exploitatie 

mogelijk. Kortom: TOP’s bieden meer belevingsmogelijkheden voor toeristen en 

economische mogelijkheden voor de middenstand.
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22 Dit naar analogie van bijv. Werfenweng in Oostenrijk, waar bezoekers de beschikking krijgen over allerlei vormen 

van groen vervoer als ze met de trein komen of hun autosleutels inleveren.

23 Dit naar analogie van bijv. de Karinthiëpas voor vakantiegangers. Deze kunnen toeristen kopen voor € 56,- 

(volwassenen) of € 27,50 (kinderen), waarna je gratis of met korting allerlei attracties kunt bezoeken.

Promotie van Noordoostpolder als dé fietspionier in de polder6.4.2

Noordoostpolder wordt actief op de kaart gezet als fietsgemeente, zowel binnen als buiten 

de provincie Flevoland. Onderdeel van die campagne is het inschakelen van sociale 

media, om nog meer fans voor het fietsen in Noordoostpolder aan ons te binden. 

Gezamenlijk met de toeristische sector en het bedrijfsleven bouwen we een online 

platform, waarop informatie is te vinden over mooie en leuke fietsmogelijkheden (al dan niet 

gekoppeld aan bestaande websites of platforms). Op deze promotie kunnen de 

ondernemers en gemeente Noordoostpolder vervolgens meeliften bij de marketing en 

communicatie rondom hun eigen producten en diensten.

Bij de promotie van Noordoostpolder als gezonde fietsgemeente richten we ons op 

verschillende doelgroepen met elk een verschillende boodschap. Voor de oudere 

recreant kan de boodschap gaan over rust en ruimte, en kan de comfortabele en veilige e-

fiets infrastructuur onder de aandacht worden gebracht. Voor sportieve fietsers, of dit nu 

twintigers zijn of vijftigers, zal de boodschap eerder focussen op sportief en gezond fietsen, 

variërend van vaste en comfortabele lange afstandsroutes tot mooie mountainbike routes. 

Uiteraard mogen de technische gadgets hierbij niet ontbreken. Ook richten we ons op 

gezinnen met kinderen. Niet alleen inwoners, maar ook toeristen. Jong geleerd is oud 

gedaan en goede voorbeelden van actieve ouders die fietsen, zet ook de kinderen aan tot 

actie. We maken er echte gezinsuitjes van, met bakfietsen over brede fietspaden en 

avontuurlijke (maar veilige) fietsroutes voor kinderen. 

Samen met onze partners gaan we de bestaande grootschalige fietsevenementen verder 

versterken en promoten. Dit zijn de Tulpenroute, en de Ronde van Schokland. Zo promoten 

we Noordoostpolder als fietsgemeente en levert het een economische impuls op voor de 

regio. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor mountainbike-evenementen in 

bijvoorbeeld het Kuinderbos of het Voorsterbos. 

Innovatie6.4.3

Ondernemers dagen we nog meer dan nu uit om te komen met meer services gericht op 

de fietsende toerist. De nadruk ligt op de diversiteit en de kwaliteit van het fietsproduct. 

Niet méér van hetzelfde, maar juist het creëren van toegevoegde waarde ten opzichte van 

het bestaande fietsproduct. Denk bijvoorbeeld aan ‘emissievrije vakanties’22 of een nader te 

definiëren ‘Polder-Fietspas’ of provinciale ‘Flevo-fietspas’23.
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Afbeelding 6.1: Utilitair (woon-werk) fietsnetwerk
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Afbeelding 6.2: Actuele knelpunten voor fietsers
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Afbeelding 6.3: Recreatief fietsnetwerk
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Uitvoeringsagenda7

Het fietsbeleidsplan Noordoostpolder zet in op een breed verankerd en duidelijk 

fietsbeleid om het fietsen in de gemeente in de periode tot 2020 aanzienlijk te 

verbeteren. In de tabel is de uitvoeringsagenda te zien. De maatregelen die in 

het vorige hoofdstuk uiteengezet zijn komen hierin terug. Per maatregel zijn 

zowel de prioriteit als de globale kosten bepaald. 

Bij de prioritering zet de gemeente het principe benutten, dan bouwen voorop. Dat 

betekent dat educatie en communicatieve maatregelen een hogere prioriteit 

krijgen dan het (dure) aanleggen van routes. De prioritering als volgt:

Korte termijn 2014 - 2015•

Middellange termijn 2016 - 2018•

Lange termijn 2018 - 2020•



projecten

Fysieke-/    

Stimulerings-

maatregel

korte    

termijn

middellange    

termijn

lange    

termijn kosten    Actoren

Meer    mensen    op    de    fiets

Uitbreiding fietsparkeervoorzieningen bij 

openbare voorzieningen Fysiek
X

Gemeente NOP (verkeer), p

Onderzoek naar Park+Bike locaties Fysiek X 10.000€      Gemeente NOP

Fietsmarketing: opzetten 'merk' en 

bijbehorend logo/huisstijl Stimulering

X X
20.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

recreatie), bedrijfsleven, 

burgerpanel

Opzetten fietsstimuleringscampagne 

'Trappers' Stimulering

X

5.000€        

Gemeente NOP (verkeer, 

duurzaamheid), 

bedrijfsleven, 

fietsbranche

Benaderen bedrijven voor  fietsstimulatie - 

promoten elektrische fiets pilot 

('Doorgeeffiets') Stimulering

X

20.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

duurzaamheid), 

bedrijfsleven, 

fietsbranche

beleving en gamificationcampagne met 

prestatie indicatoren via Naviki. 'Beleef de 

fietsroutes'. Stimulering

X X X

15.000€      

Gemeente NOP(verkeer, 

recreatie), scholen, 

beschrijven, recreatie-

ondernemers, app-

ontwikkelaars

Veilig    Fietsen

Infrastructuur: inzetten op duurzaam veilige 

inrichting en continueren verwijderen 

fietspaaltjes Fysiek

X
10.000€      Gemeente NOP (verkeer)

Infrastructuur: meer aandacht fietsroutes in 

strooibeleid Fysiek
X

5.000€        Gemeente NOP (verkeer)

Educatie: voortzetten 

verkeersveiligheidslabel Stimulering

X
5.000€        

Gemeente NOP (verkeer, 

educatie), 

onderwijsinstellingen

Educatie: veilig gebruik van de e-bike Stimulering

X

15.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

duurzaamheid), 

fietsbranche, 

marktpartijen

Educatie: fietsverlichtingscampagne Stimulering
X

10.000€      

Gemeente NOP (verkeer), 

onderwijsinstellingen

Innovatie: bij renovatie resultaten 

onderzoek vergevingsgezind fietspas 

gebruiken Stimulering

X Gemeente NOP (verkeer), 

marktpartijen

Compleet    Fietsnetwerk

Compleetheid: Aanleggen ontbrekende 

schakels in huidige (recreatieve) 

fietsnetwerk

 - Nagele - Schokland

 - Emmeloord - Burchtbos

 - dijkroute Zwarte Meer Fysiek

X X

Gemeente NOP (verkeer), 

Provincie

Compleetheid: Onderzoek fietsers in 

voetgangersgebied Lange Nering Fysiek
X

10.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

economie), marktpartijen

Innovatie: onderzoek/ontwikkeling 

duurzaam fietspad (bijv. Solarpad bij 

windpark). Fysiek

X X
20.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

duurzaamheid), 

marktpartijen

Aantrekkelijk    fietsproduct

Opstellen gezamenlijke fietskaart gericht op 

verschillende doelgroepen Stimulering

X

10.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

toerisme), bedrijfsleven, 

organisaties en 

verenigingen

Uitbreiden Toeristische Overstappunten Fysiek
X

10.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

toerisme), bedrijfsleven

Uitdragen NOP als fietsgemeente voor 

iederen doelgroep via social media, online 

platform en aanvullende campagnes Stimulering

X
20.000€      

Gemeente NOP (verkeer, 

toerisme), bedrijfsleven, 

betrokken organisaties

Versterken Tulpenroute en Ronde van 

Schokland Stimulering
X

10.000€      

Gemeente NOP 

(toerisme),  bedrijfsleven

Services gericht op fietsende toerist: 

fietspas, emissievrije vakantie etc. Stimulering
X

20.000€      

Gemeente NOP 

(toerisme), bedrijfsleven



Bijlagen



Noordoostpolder: ontworpen voor de fiets2

De Noordoostpolder wijkt af van veel dorpen, steden en regio’s in de zin dat zij volledig voor 

en door de mens gemaakt is. Bijzonder hierbij is dat dit ontwerp dateert uit de periode van 

‘voor de auto’.

Figuur 2.1: Noordoostpolder

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 

1942  ontwikkeld als tweede grote stap in de ontwikkeling 

van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan 

ten grondslag lag was het Centrale Plaatsen Model van 

Christaller. Dit model ging uit van een gelaagde 

ruimtelijke organisatie van plaatsen, waarbij een 

hoofdplaats omringt werd door nevenplaatsen, terwijl de 



hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een grotere kern vormde. 

Figuur 2.2 Het Christaller model van Centrale Plaatsen

Het geheel van agrarische kavels, stervormige verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is 

als zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als 

hoofdkern, met een ring van 10 dorpen eromheen. In het vooroorlogse ruimtelijk model was 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto. Deze werd pas na de 

oorlog gemeengoed. De Oostpolder en de Zuidpolder van Flevoland laat een 

schaalvergroting zien in afstanden. De agrarische kavels zijn groter, de reisafstanden zijn 

groter en het aantal dorpen is stapsgewijs in de tijd verminderd (Oostpolder vier kernen: 

Dronten, Biddinghuizen, Lelystad, Swifterbant), de Zuidpolder nog slechts twee kernen; 

Almere en Zeewolde). De figuur laat de stedebouwkundige en landschappelijke opbouw van 

de Noordoostpolder zien, waarin deze compositie naar voren komt.

Figuur 2.3: stedebouwkundige en landschappelijke opbouw Noordoostpolder

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Als snel na de Tweede 

Wereldoorlog werd de auto gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen 

en Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto, net als in de 

rest van Nederland, een zeer belangrijke plaats verworven in de dagelijkse 

mobiliteitsbehoefte. Met een aandeel van 66% in de vervoerswijzekeuze (bron GVVP, 2003) 

is de auto zelfs een populairder vervoerswijze dan op veel andere plekken in Nederland. 

Binnenstedelijk ligt het fietsaandeel nog relatief hoog, maar tussen de kernen daalt dit snel. 

Volgens Fietsberaad (www.fietsberaad.nl) bedraagt het aandeel fiets in de totale 

verplaatsingen in Noordoostpolder 24% in 2010. In verhouding tot het landelijk gemiddelde 

komt dat neer op een gemiddeld gebruik. Bij afstanden van kleiner dan 7,5 kilometer 

bedraagt het aandeel fietsverplaatsingen 36% (eveneens gecategoriseerd als gemiddeld). 

De ruimtelijke opbouw van de gemeente biedt in de kern een systeem dat goed in kan 

spelen op de wensen van fietsers. Slim beleid en slimme maatregelen kunnen ervoor zorgen 

dat de Noordoostpolder de Fietspionier in de Polder kan worden.



Uitgebreide positionering fietsbeleid3

Beleidskader: van Europees tot lokaal beleid

De fietsbeleidsnota is geen losstaand document, maar sluit aan bij een serie van 

beleidsdocumenten op verschillende overheidsniveaus. In deze paragraaf wordt hier nader 

op ingegaan. Voor de fiets belangrijke elementen worden uitgelicht per beleidsdocument. De 

positionering van het fietsbeleid is te zien in de figuur..

Nationaal    Beleid Europees    Beleid

Nota Mobiliteit (2004) Verschilende subsidieregelingen

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  en projecten

Modelaanpak Fiets (2013)

Provinciaal    Beleid

Nota Mobiliteit Flevoland (2006)

Gemeentelijk    Beleid

Gemeentelijk Verkeer- Structuurvisie 

 en vervoersplan (2013) Noordoostpolder 2025 

Recreatievisie 2012-2016

Duurzaamheidsplan 2012-2015

Nota Duurzame Mobiliteit (2013)

Duurzaamheidsprogramma 2014

Fietsbeleidsplan

Figuur: positionering fietsbeleid



Europees beleid

In de White Paper on Transport uit 2011 geeft de Europese Commissie aan te streven naar 

een veilig en duurzaam vervoerssysteem in Europa, dat economisch voordelig is. Hierin 

speelt de fiets met name een rol in stedelijke gebieden en is verkeersveiligheid een 

aandachtspunt. De Europese Commissie kent een aantal subsidieregelingen, zoals het 7e 

Kaderprogramma, STEER en Interreg IV, waaruit onder andere projecten gefinancierd 

worden op het gebied van het stimuleren van fietsgebruik en verkeersveiligheid voor fietsers. 

De projecten zijn vooral gericht op kennisuitwisseling en het opzetten en evalueren van 

pilots bijvoorbeeld voor fietscampagnes. Enkele voorbeelden van projecten, waarin 

Nederlandse partners in het consortium vertegenwoordigd zijn, zijn SEGMENT 

(doelgroepenbenadering voor campagnes), GO PEDELEC (kennis over e-fietsen), NAVIKI 

(ontwikkeling en demonstratie van fietsnavigatiesysteem), BAMBINI (fietsonderwijs voor 

kinderen), PRESTO (fietscampagnes) en PRO E-BIKE (elektrische fietsen in transport van 

goederen). Vanaf 2014 wordt dit voortgezet in de programma’s Horizon 2020 en Interreg V. 

Mogelijk kan de gemeente Noordoostpolder van de Europese subsidieregelingen gebruik 

maken. 

Nationaal beleid

Het rijk heeft in de Nota Mobiliteit een aantal zaken omtrent het fietsbeleid vastgesteld. 

Voorop staat dat fietsbeleid primair een rol is voor de gedecentraliseerde overheden, met 

name gemeenten. De Nota, en in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) stellen 

dat alle vervoerswijzen in samenhang gezien moeten worden, en dus met name de 

aansluitingen tussen de vervoerswijzen verbeterd moet worden. Dit zorgt voor meer 

keuzevrijheid bij verplaatsingen. Ook milieuoverwegingen liggen ten grondslag aan het 

verbeteren van de overstapmogelijkheden tussen de vervoerswijzen en het stimuleren van 

lopen, fietsen en kleinschalig openbaar vervoer op de afstanden tot 7,5 km. 

Daarnaast is het rijk in 2006 gestart met het project ‘fiets filevrij’, dat zich richt op het 

uitbouwen van het lange afstand fietsroutenetwerk in Nederland. De Toekomstagenda 

Snelfietsroutes wordt door het rijk ondersteund en gesubsidieerd, teneinde de forens met 

een woonwerk-afstand tot 15 km te verleiden te fiets te pakken. Op dit moment is voor 

Noordoostpolder en voor provincie Flevoland geen snelfietsroute geïnventariseerd. Wellicht 

is het mogelijk om voor een haalbaarheidsstudie in aanmerking te komen via dit 

subsidieprogramma.

Op rijksniveau wordt ingezet op een verbetering van de verkeersveiligheid. Streefcijfers zijn 

geformuleerd voor alle vervoerswijzen samen. Daarbij wordt ingezet op maximaal 500 

verkeersdoden in 2020, en maximaal 10.600 ernstig gewonden in 2020. Omdat 

verkenningen uitwezen dat deze verkeersveiligheid niet zonder meer gehaal wordt, is 

recentelijk de ‘Beleidsimpuls verkeersveiligheid’ (2012) opgesteld. Hierin is een focus op 

doelgroepen ontwikkeld – senioren, fietsers, beginnende bestuurders. Voor senioren wordt 



ingezet op het motto ‘zo lang mogelijk mobiel’. Voor fietsers wordt ingezet op het blijven 

aanpakken van fietsknelpunten, het aanreiken van educatie, focus op goede zichtbaarheid 

en het bundelen van kennis over fiets en fietsveiligheid. 

Specifiek voor de fiets is op rijksniveau de Modelaanpak Veilig Fietsen ontwikkeld als 

leidraad voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen. Daarnaast 

heeft het ministerie gezocht naar ambassadeurs – burgemeesters die een positief fietsbeleid 

actief uitdragen. In de provincie Flevoland is burgemeester de Jonge (Dronten) een van de 

ambassadeurs.

Provinciaal beleid

Op provinciaal niveau stelt de Nota Mobiliteit Flevoland (2006) de kaders voor auto, fiets en 

openbaar vervoer. De nota stelt een duurzame economische ontwikkeling van Flevoland 

voor, waar snelle en veilige verplaatsingen mogelijk zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de 

leefbaarheid in kernen en het buitengebied. 

De provincie wil dat verkeersonveiligheid binnen gemeenten actief wordt aangepakt, onder 

andere door een wijkgerichte aanpak (samenwerking tussen provincie en gemeente). 

Daarnaast richt de provincie haar wegen duurzaam veilig in, waarbij een verkeerskundige 

inrichting conform de  ‘essentiële herkenbaarheidskenmerken’ (tegenwoordig 

basiskenmerken wegontwerp’’) wordt toegepast. Dit betekent onder andere dat op 80 km uur 

gebiedontsluitingswegen separate fietsvoorzieningen aanwezig zijn, en op 60 km/uur 

erftoegangswegen de auto en de fiets gezamenlijk de rijbaan delen. Ook richt de provincie 

zich op de verbetering van de verkeersveiligheid op fietspaden die in twee richtingen worden 

bereden. 

Provinciaal wegennet in de gemeente Noordoostpolder ((bron: Provincie Flevoland).

Het gemeentelijke fietspadennetwerk dient afgestemd te zijn op het provinciale fietsnetwerk. 



Wegen die behoren tot het regionale fietspadennetwerk zijn minimaal voorzien van een 

fietssuggestiestrook. Tot slot is het van belang nieuwe woonwijken goed te ontsluiten per 

fiets en goede stallingsvoorzieningen bij de belangrijkste bestemmingen te realiseren. 

Afbeelding provinciaal fietsnetwerk NO-polder (bron: Provincie Flevoland)

Specifiek voor het fietsbeleid in de gemeente Noordoostpolder stelt de provincie dat:

De wegen waar de gemeente Noordoostpolder wegbeheerder van is moeten Duurzaam -

Veilig zijn ingericht voor 2020.

De Noordoostpolder moet kiezen voor een ruimtelijke inrichting die het gebruik van de -

fiets en het openbaar vervoer stimuleert

De fietsroutes binnen en buiten de bebouwde kom moeten zoveel mogelijk in stand -

gehouden worden. Doorsnijdingen van deze routes door nieuwe grote infrastructuur zijn 

ongewenst. 

In 2020 dient de kans op fietsendiefstal met 50% afgenomen te zijn ten opzichte van -

1999. Dit wordt onder andere bereikt door realisatie van (bewaakte) stallingen. De 

provincie neemt bovendien het voortouw in een plan van aanpak om het aantal 

fietsendiefstallen te verminderen.

De fiets is van groot belang bij het voortransport voor openbaar vervoer. Er dienen -

goede stallingsmogelijkheden te zijn bij stations en bushaltes. Bij knooppunten voor 

streekvervoer buiten de bebouwde kom is dit een provinciale taak. 

De provincie stelt samen met wegbeheerders een Fiets- en Wandelplan op waarin een -

hoofdnetwerk van recreatieve fietspaden is gedefinieerd en een uitvoeringsplan is 

opgenomen. Op lokaal niveau dient de gemeente Noordoostpolder zorg te dragen voor 

voldoende fietsvoorzieningen in de directe woonomgeving. 

De gemeente moet wegen die behoren tot het regionaal fietspadennetwerk opnemen in -

het strooischema.



Gemeentelijk beleid

GVVP Noordoostpolder 2013-2020

In 2012 is een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld voor de 

periode 2013-2020. Het GVVP is een allround document wat een doorkijk geeft voor de 

verschillende thema’s binnen verkeer en vervoer:

Verkeersveiligheid;•

Duurzame mobiliteit;•

Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid;•

Openbaar vervoer;•

Landbouwverkeer.•

Elk thema heeft raakvlakken met de fiets. Het nieuwe fietsbeleidsplan borduurt voort op de in 

deze nota gemaakte keuzes. Zij scherpt de visie en maatregelen aan, waar noodzakelijk 

voor de fiets. 

In het GVVP worden randvoorwaarden en uitgangspunten gesteld voor het fietsbeleidsplan. 

Deze zijn:

Het fietsbeleidsplan heeft betrekking op de gehele Noordoostpolder;•

Het fietsbeleidsplan heeft een planhorizon tot 2020;•

Het fietsbeleidsplan wordt participatief opgesteld, met veel betrokkenheid van de •

inwoners van de Noordoostpolder. In het GVVP zijn reeds hun wensen en zorgen 

opgenomen; participatie is met name van belang bij het bespreken van oplossingen.

Kruisbestuiving met andere beleidsvelden zoals verkeersveiligheid, duurzaamheid en •

gezondheid is van groot belang.

Het beleidsplan beschrijft zowel fysieke maatregelen als stimuleringsmaatregelen;•

Per maatregel wordt het te verwachten effect aangegeven en wordt aangegeven hoe •

groot de kans is dat de maatregelen uitgevoerd wordt. Aan de hand hiervan kunnen 

prioriteiten en ambities effectief worden bepaald.

Belangrijke fietsontwikkelingen zoals de elektrisch fiets verdienen de nodige aandacht, •

evenals het toenemende gebruik ervan door ouderen. 

Er wordt aangesloten bij de Modelaanpak Veilig Fietsen, van VNG en Fietsberaad.•

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ is vooral gericht op behoud en verbetering van de 

bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken 

van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder.

Binnen de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ zijn drie invalshoeken gekozen die 



fungeren als de pijlers van de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en daarmee van 

de structuurvisie:

het behouden/versterken van de leefbaarheid in de gemeente: samen houden we het •

leefbaar. In sociaal opzicht is de gemeente sterk, krachtig en vitaal. De inwoners van de 

gemeente Noordoostpolder moeten zich thuis blijven voelen; het moet hier goed wonen, 

werken en recreëren zijn. Er is voldoende te doen en als het even tegen zit is er hulp;

het behouden/versterken van het cultuurhistorisch waardevolle landschap. De essentie •

van het unieke ontwerp vormt het vertrekpunt bij nieuwe ontwikkelingen. We gaan op 

verantwoorde wijze om met de beperkte grondstoffen;

het behouden/versterken van de (plattelands)economie. Bedrijvigheid heeft de •

mogelijkheid zich te vestigen en te ontplooien.

Deze drie pijlers betekenen dat de gemeente Noordoostpolder richting 2025 koerst op: 

een zichtbare en beleefbare cultuurhistorie en behoud van het landschappelijk •

raamwerk; 

een levend landschap waarin ruimte is voor agrarisch gebruik, maar waar ook de natuur •

ruimte heeft; 

een duurzame gemeente Noordoostpolder, waarin we kansen bieden voor opwekking•

en gebruik van energie uit duurzame bronnen;

een sterke sociale cohesie; het geven van ruimte om op vrijkomende agrarische •

bedrijfskavels (vab’s) bewoning en economische bedrijvigheid mogelijk te maken; 

een zodanig woningaanbod, dat een ieder een plek kan vinden in de gemeente en •

waarbij we uitgaan van het opvangen van de natuurlijke groei van het aantal 

huishoudens; 

een situatie waarin bedrijvigheid de mogelijkheid krijgt zich te vestigen en te ontplooien, •

waarbij het niet alleen gaat om bedrijven/industrie in de klassieke zin, maar ook om 

recreatieve bedrijvigheid en ‘footloose’ bedrijvigheid, zoals werken aan huis, zzp’ers en 

dergelijke;

infrastructuur die ervoor zorgt dat alle doelgroepen zich veilig en snel door de gemeente •

kunnen voortbewegen en op het bevorderen van duurzame mobiliteit;

Op het gebied van verkeer en infrastructuur wil de gemeente Noordoostpolder verder 

investeren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De nadruk komt de komende jaren 

steeds meer op schoner vervoer te liggen en er is extra aandacht voor de kwetsbare 

verkeersdeelnemers. De ambities voor de fiets zijn gekoppeld aan duurzame mobiliteit 

volgens de ‘Trias Mobilica’:

vermindering van het aantal autokilometers door het voorkomen van verplaatsingen; •

vergroting van het aandeel verplaatsingen met duurzame vormen van mobiliteit, zoals de •

fiets en het openbaar vervoer; 

vergroting van het aandeel schone en zuinige voertuigen.•

De gemeente Noordoostpolder wil het gebruik van de fiets stimuleren door het fietsnetwerk 



te verbeteren op verkeersveiligheid, directheid en comfort. Daarnaast ligt er een duidelijke 

koppeling met de Recreatievisie 2012-2016 en de Nota Duurzame Mobiliteit. De figuur is een 

plankaart van de visie.

Ruimtelijke structuurvisie 2025 (bron: gemeente Noordoostpolder)



Recreatievisie 2012-2016

In de recreatievisie 2012-2016 wordt de recreatieve ambitie van de gemeente 

Noordoostpolder uiteengezet. Specifiek stelt de recreatievisie zich tot doel om het 

verbeteren van imago, kwaliteit en samenwerking in het bestaande aanbod te verbeteren, 

maar ook om nieuwe innovatieve activiteiten te ontwikkelen, die passen bij de 

gebiedskenmerken en die de beleving van het toeristisch-recreatieve product versterken.

Het fietsbeleid raakt het toeristische beleid op verschillende onderdelen. Als eerste wordt 

onderschreven dat elektrisch fietsen een voorbeeld is van duurzame ontwikkeling en dat 

ondernemers worden gestimuleerd om oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen. 

Daarnaast wordt het belang aangegeven van een fietspadennetwerk dat kwantitatief en 

kwaliteit goed op peil is en er is aandacht voor ontbrekende fietsschakels. De beleving van 

de natuur en het landschap van de Noordoostpolder staat hierbij voorop. 

Ruimtelijk zet de recreatievisie in op de ontwikkeling van het verblijfstoerisme en 

dagrecreatie in de oostrand. Onder andere het fietsen staat hier centraal. Ook de driehoek 

Nagele – Urk – Schokland wordt als toeristentrekker gezien. Hier speelt cultuurhistorie een 

belangrijke rol. Verder speelt in heel de gemeente dat het ‘verhaal van de polder’ vertelt 

moet worden.

Naast de aanwezigheid van fietsroutes (fietsknooppuntennetwerk) moet de aankleding en 

belevingswaarde van de routes versterkt worden. Ook het creëren van rustpunten en 

toeristische overstappplaatsen zijn aandachtspunten. 

Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplan 2012-2015, 

Het duurzaamheidsplan 2012-2015 zet de visie, ambitie en doelen voor een duurzame 

gemeente uiteen. Dit doet zij om, conform de definitie van duurzaamheid, de gemeente 

generatiebestendig te maken. Dat wil hier zeggen: De gemeente ook voor toekomstige 

generaties leefbaar te houden. In de bekende driehoek People, Planet, Profit hanteert zij 

hierbij een ecologische invalshoek. De sociale structuurvisie en de economische visie 

verwoorden de andere zijden van deze driehoek.  

Voor het fietsbeleidsplan zijn met name de verkeers- en ruimtelijke aspecten van belang. 

Belangrijke doelstellingen zijn:

Wat betreft mobiliteit is het uitgangspunt om in 2030 het gebruik van fossiele •

brandstoffen flink te beperken. Er moet meer gebruik gemaakt worden van elektrisch 

vervoer, openbaar vervoer.

Bij herstructurering en nieuwbouw van bedrijven en (terreinen) wordt vanaf het begin van •

de planvorming concreet rekening gehouden met diverse duurzaamheidsthema’s als 

energie, mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte.



Er vindt meer elektrisch vervoer (E-auto’s en E-bikes) plaats en er zijn voorzieningen •

gerealiseerd om E-voertuigen op openbaar terrein op te laden.

(Technologische) ontwikkelingen zijn gevolgd op het gebied van elektrisch vervoer, en •

hierop is vroegtijdig geanticipeerd. Hiertoe wordt een kennisuitwisselingstraject gevolgd.

Er is een voortdurende lobby gaande bij de provincies Overijssel en Flevoland voor •

verbetering van het openbaar vervoer.

CO2 uitstoot door autogebruik is verminderd door stimulering en facilitering van •

duurzamere alternatieven (bijvoorbeeld door gebruik van groengas)

Duurzaamheidsprogramma 2014 

Het duurzaamheidsprogramma 2014 is de actuele uitvoeringsagenda van het 

duurzaamheidsplan. Behalve ecologische- en energieaspecten wordt in 2014 ook het project 

‘Verminderen CO2 uitstoot door autogebruik’ voorgezet. Dit project is in 2011 gestart. Het 

doel hiervan is tweeledig: 

Te komen tot een besparing/verduurzaming van het brandstoffenverbruik met 1%•

Verminderen van het autogebruik door bewoners en bedrijven•

Dit laatste punt wordt effectief bereikt door het stimuleren van met name korte ritten op de 

fiets. Dit aspect wordt in het fietsbeleidsplan verder uitgewerkt.

Daarnaast is er bij partijen door middel van Mobiliteitsvouchers gewerkt aan het opstellen 

van mobiliteitsplannen voor hun bedrijf/instantie. Doel hiervan is om verplaatsingen 

duurzamer uit te voeren. Wat betreft het fietsbeleidsplan wordt hier winst geboekt door te 

stimuleren meer woon-werk verplaatsingen op de fiets uit te voeren. Er wordt gekeken of dit 

programma ook in 2014 gecontinueerd kan worden.

Nota Duurzame Mobiliteit (2013)

In de Nota Duurzame Mobiliteit (2013) wordt voortgebouwd op deze ervaringen. Belangrijk 

onderdeel uit dit programma is het opstarten van acties om de fiets te stimuleren. Tot op 

heden zijn dit kortdurende, eenmalige bewustwordingsacties geweest. Het Fietsbeleidsplan 

beoogt dit structureler te maken. 

Belangrijke onderdelen die genoemd worden om de fiets te stimuleren zijn:

Betere stallingsmogelijkheden•

Vervolmaken en behouden van het fietsnetwerk•

Stimuleren van de elektrische fiets als alternatief voor korte autoritten. •

Daarnaast wordt benoemd dat ondernemers (in de recreatieve sector) gestimuleerd worden 

om oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen.


