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Fiets «4/

Huisstijl voor robuuste fietsinfrastructuur: iierkenbaar
materiaal, meubilair, breedte en bogen

UFESTYL
Meer fietsers, hippe fietsen en e-bikes. Fietsen wordt langzaamaan een
'way of life'. Hoog tijd voor een prominente rol voor fietsinfrastructuur
in de ruimtelijke ordening; ofwel een robuuste fietsstructuur. Een vooriet voor een robuust ontwerp met eigen huisstijl en de eerste contouren
van Slowlane; een nieuw, ruimtelijk vervoersconcept met onbeperkte
mogelijkheden.
PAUL H A M A E K E R S , KRAGTEN /

KRISTV G I L S I N G , SRE

A R T I S T I M P R E S S I O N : SRE

verheden en private partijen
zien steeds meer i n dat 'fietsen'
booming business is op meerdere gebieden: lifestyle, recreatie en toerisme, het verminderen van files, overlast en vervuiling. Reden
genoeg om fietsinfrastructuur een prominentere rol te geven i n de ruimtelijke ordening;
overigens zorjderfietsinfrastructuur los te zien
van overige (robuuste) structuren en modaliteiten. In de huidige tijd van crisis en bezuinigingen blijkt investeren in de fiets in de breedste z i n effectief. Wat betekent dat voor de
fietsinfrastructuur? Onder de noemer 'Ruimte
voor Robuuste Structuren' [*] is een ontwerpfilosofie ontwikkeld voor de planning en realisatie van een nieuwe generatie fietsroutes:
fietsroutes die robuust zijn i n alle facetten en
waarbij de omgeving, de route zelf en de
gebruikers centraal staan.
Wat betekent robuust?

In de ruimtelijke ordening betekent 'robuust'
dat iets berekend is op een bepaalde taak en
ook toekomstbestendig en richtinggevend is
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voor andere o n t w i k k e l i n g e n of daar een
samenspel mee aangaat. Op structuurniveau
heeft 'robuust' betrekking op routes, verbindingen tussen plekken en netwerken en biedt
het de mogelijkheid om een schaalsprong te
maken: van hoofdstructuren naar onderliggende structuren. Door op het hoogste schaalniveaunatedenkenoverinpassingvandiverse
(infra-)structuren en een duidelijke link te
leggen naar gebieds- en locatieontwikkeling,
regio-branding en structuren als verbindend
element, kan een kwaliteitssprong voor een
gebied of regio worden bereikt.

veelheid aan gebruikersgroepen die op de één
of andere manier v a n fietspaden gebruikmaken, maakt dat de planning enhet ontwerp
vanfietspadennaar eenhoger abstractieniveau
getild moeten worden om aan de toenemende
behoeften te voldoen. De landelijk geïnitieerde
snelfietsroutes zijn al een prima aanzet omzo'n
'nieuwe toplaag'aanhef fietsroutenetwerktoe
te voegen, zowel op het niveau van de stad als
op het niveau van de regio.

Fiets-ruggengraat

Eenrobuuste fietsinfrastructuuris een aanvulling op het fietsroutenetwerk aan de top van de
hiërarchie en heeft (lokaal of regionaal) een
duidelijke verzamelfunctie. Het is als het ware
een 'fiets-ruggengraat'. In de huidige planning
van fietsroutenetwerken wordt veelal het
onderscheid gemaakt naar het primaire en
secundaire netwerk, waarbij het primaire netwerk al vaak heel fijnmazig is. De toenemende
reikwijdte van de fiets, i n combinatie met een

Essententieel voor een
robuuste fietsstructuur
is een uitgekiende
tracékeuze, evenals een
maximaal gebruik
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tige karakter van de regio zo zijn eigen dimensie mee inhet ontwerp van fietsinfrastructuur.
Case Maastricht

Essentieel voor een robuuste fietsstructuur is
eenuitgekiende tracékeuze, evenals eenmaximaal gebruik. Dit kan bijvoorbeeld door het
tracé zodanigte kiezen dat belangrijke attractiepunten worden aangedaan. Het liefst met
een logisch enherkenbaar begin- en eindpunt.
Ook is een zekere directheid van de route van
belang voor een snelle en comfortabele verplaatsing. Dit vraagt dus omkeuzes voorwelke
attractiepunten wel en niet worden aangedaan. Voor het optimaal faciliteren van deze
bestemmingenkunnen directelinks ontstaan
met bestemmingenlinks enrechts van de ruggengraat (ziefiguuri). Ook de omgeving speelt
een rol i n de tracékeuze. Immers, (historische)
centrumgebieden, groene gordels en markante
plekken dragen bij aan de kwaliteit van de
route en daarmee aan het gebruik.
Robuuste inrichting

Op het schaalniveau van de inrichting onderscheidt een robuuste fietsstructuur zich van
een 'standaard'fietspad door: de breedte (minimaal 4 meter), gesloten verharding, ruime
bogen gericht op een ontwerpsnelheid van

De eerste case heeft betrekking op Maastricht,
een stad met een sterke identiteit en een compact karakter. Ten aanzien van verkeer speelt
met name het Maaskruisend verkeer een
belangrijke rol. Er ls een fijnmazig fietsnetwerk
gedefinieerd, maar de fietser is er niet overal
goed gefaciliteerd. Met name i n de binnenstad
kan de positie van defietsverbeteren. Eris gekozen voor een 'robuuste' oost-westverbinding
waarop de fietser aantrekkelijker in de breedte
door de stad kanfietsen. De route begint aan de
rand van de stad bij een grote publiekstrekker
De Slowlane biedt een snelle
(voetbalstadion). Van hieruit kan ook worden
verbinding voor langzaam verlieer
aangesloten op een toeristisch-recreatieve fietsroute (in ontwikkeling) door het Geuldal naar
Valkenburg. Vanuithet voetbalstadionverbindt
de route achtereenvolgens het station, een toekomstige retail-locatie, de rand van de binnenstad en het fraaie Jekerdal. Ook op dit punt is
aansluiting gezocht met een toeristisch-recreatieve route om de route ge s chikt te maken voor
m i n i m a a l 25 km/uur en herkenbaarheid i n een zo breed mogelijke doelgroep. Bewust is
materiaalkeuze en 'fietspad-meubilair'. Een gekozen voor een route langs het centrum en
eigen huisstijl dus, waardoor het voor iedere niet door het centrum om de snelle fietsroute
gebruiker logisch en herkenbaar is dat het hier niet samen te laten vallen met de winlcelproom (één van) de drager(s) vanhet fietsroutenet- menades en alle conflicten die dit met zich
werk gaat. Een robuuste fietsstructuur levert meebrengt. Niet o v e r a l zal de fietsinfrastruconder meer: een volwaardige kwalitatief hoog- tuur i n deze case aan het ideaalplaatje kunnen
staande toevoeging op het bestaande (utili- voldoen. In woongebieden is bijvoorbeeld een
taire en recreatieve) fietsroutenetwerk, een bepaalde mate van auiobereikbaarheid noodbijdrage aan de modal-shift, eenpositief effect zakelijk. Een fietsstraat kan daarbij een goede
op gezondheid en welbevinden van fietsers, optie zijn als schakel i n de totale route.
een economische impuls voor horeca, retail en
vastgoed en een versterkte beleving van stad Case Parkstad
In de tweede case, regio Parkstad, zijn andere
of regio vanaf de fiets.
afwegingen gemaakt. Dit gebied kent een diffuseruimtelijke en verkeerskundige structuur,
Ervaringen in de praktijk
De theorie van robuuste structuren is tijdens maar heeft een dusdanige omvang dat analoog
een afstudeerproject van een student van de aan de plannen omtrent de Buitenring ParkNHTV verder onderzocht i n twee casestudies stad (autoring) ook eenfietsring gecreëerdkan
i n Zuid-Limburg. Bewust is voor deze regio's worden. In eerste instantie is gekozen voor een
gekozen omdat juist hier traditioneel het laag- enkele 'ruggengraat' die de meest dichtbeste aandeel fiets i n de modal-split is en er hard volkte delen van de regio met elkaar verbindt.
wordt gewerkt om de fiets een volwaardiger Globaal loopt de route vanaf het grensoverplaats te geven i n het totale verkeers- en ver- schrijdende bedrijventerrein Avantis, via de
voerbeleid. Daarnaast brengt het heuvelach- retail- en sportlocatie van Roda JC, door oude
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dorpskerrien, waar mogelijk via groene gordels
naar het centrum v a n Heerlen. Voor het vervolg is gekozen om afwisselend v i a woon- en

Een robuuste fietsstructuur In
MaDstrIcbt, waarbij belangrijke
attractiepunten worden aangedaan

centrumgebieden en groene zones de route te
verlengen v i a Hoensbroek naar Brurissum. Zo
is als het ware een halve cirkel ontstaan aan
de westzijde v a n de regio die de ruggengraat
voor de fietser zou k u n n e n vormen. Vanuit
deze ruggengraat k u n n e n diverse dwarsverb i n d i n g e n opgezet worden om de verspreid
gelegen (toeristische) attractiepunten aan te
laten sluiten op de ruggengraat.
Beide studies geven een eerste aanzet over hoe
een robuuste fietsinfrastructuur i n regio's met
een verschillende ontstaansgeschiedenis en
ruimtelijke opbouw, een wezenlijke iiupuls
kan geven aan het fietsgebruik. Het gedachtegoed 'robuuste

fietsinfrastructuur'

staat i n

beide studieregio's weliswaar nog i n de k i n derschoenen, maar elders i n Limburg wordt al
i n toenemende mate constructief nagedacht

SRE: slowlane of superfietspad

informatie kan worden gedacht aan energie-

over robuuste fietsstructuren; zelfs i n regio-

De regio Eindhoven gaat nog een stapje verder.

opwekkend asfalt of een groene golf voor fiet-

naal verband over afstanden tussen 25 en 50

Met de zogenoemde 'Slowlaiie' wordt een fiets-

sers. Dit concept past goed bij deze regio met

km. Deze verkenningen bevinden zich al i n de

rondweg v a n 32 k m i n het groen gerealiseerd

' B r a i n p o r t Avenue'; een belangrijke v e s t i -

fase v a n haalbaarheid, waarbij ondertussen

die economische hotspots met elkaar verbindt

gingslocatie voor de High Techkennis- en maak-

de kansen worden verkend v a n het aan elkaar

(zie figuur 2). De geiueenten Eindhoven, Best,

industrie InNederland. In dit gebied zijnbedrij-

k n o p e n v a n bestaande fietsroutes tot een

Waalre, Son enBreugel en Veldhoven zijnbetrok-

ven zoals Philips, NXP, ASML en FEI gevestigd

hoogwaardig geheel.

ken bij de u i t w e r k i n g en de aanleg. Op dit

enhierliggen de (toekomstige) campussen van

moment wordt er gewerkt aan een pilot-strook,

de regio: de HighTech Campus, de TU/e campus,

zodat i n de tweede helft van dit jaar de eerste

de Brainport Innovatie Campus en de Philips

delen Slowlane aangelegd kunnen worden.

Healthcare campus. Dit zijn plekken van open
innovatie, waar ontmoetingen en kennisdeling

Deze Slowlane, of'superfietspad' is conflictvrij
en ligt i n een groene, gezonde omgeving. Het
wordt een 4 meter breed fietspad met een herkenbare kleur asf alt en een eenduidige enhoogwaardige uitstraling. Analoog aan de wereldwijde'Slow-beweging' biedthet eentegenwicht

centraal staan en waar mensen op 'koffieafstand' vari elkaar werken. De Slowlane richt
zich daarom op woon-werkverkeer, werk-werkverkeer eri op recreatieve gebruikers. Dit maakt
vande Slowlaneeennieuwruimtelijkvervoersconcept met onbeperkte mogelijkheden. 4-

aan een hectisch bestaan. De Slowlane biedt
een snelle verbinding voor langzaam verkeer.
Hier k u n n e n collega's samenfietsen of collega's
tegenkomen. Naast campussen en toplocaties
d o o r k r u i s t de route ook gebieden w a a r de
nadruk ligt op recreatie ennatuurontwikkeling.
Niet de auto maar de fiets en aanverwante voert u i g e n zijn w e l k o m , zoals de e-bike, ligfiets,
velomobiel, flow, of whike. Daarnaast biedt de
Slowlane ook ruimte voor het testen v a n innoILLUSTRATIE: K R A G T E N
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vaties i n het 'fiets-beleven'. Naast slimme reis-

Q

Op www.verkeerskunde.nl/slowlane
vindt u het integrale artikel met bronver' meldingen [*]

