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Dat Drenthe een echte
fietsprovincie is, wisten we al.
Maar tegenwoordig mag Drenthe
zich zelfs één van de twee beste
fietsprovincies van Nederland
noemen. In 2015 heeft het
Fietsplatform namelijk een extra
ster gegeven voor de fietspaden
in de provincie. Het totaal aantal
sterren voor de kwaliteit van
de Drentse fietspaden komt
daarmee op vijf. En dat is iets
om trots op te zijn, want dat
is het hoogst haalbare aantal
sterren. Fietspaden met allure
dus! Dick Dijkstra, directeur van
Recreatieschap Drenthe, vertelt
over het behalen en behouden
van deze sterren.

Dijkstra is blij met de vijf sterren die
Drenthe heeft gekregen: “De vijf
sterren zijn een blijk van waardering van onze inspanningen. Het is
een extra schouderklopje, waar we
trots op zijn. Er wordt hard gewerkt
aan de kwaliteit van de fietspaden
door onder andere de provincie, de
Drentse gemeenten, Recreatieschap
Drenthe en Marketing Drenthe. Het
is mooi dat de inspanningen en
nauwe samenwerking gewaardeerd
worden. Tegelijkertijd is het een
aanmoediging om te blijven investeren in de fietspaden. Want vijf
sterren krijgen is één ding, maar
vijf sterren behouden is de volgende stap en dat is misschien nog wel
een grotere uitdaging.”
VERBETERINGEN
Op die hoogste tree blijven staan,
daar ligt de focus nu dus op.
Betekent dat dan dat de basis
onderhouden wordt, maar dat er
verder geen verbeteringen meer

gaan plaatsvinden? “Nee, zeker
niet”, vervolgt Dijkstra. “De wereld
verandert continu. De wensen
van de fietser veranderen en ook
het fietsen zelf verandert. Denk
alleen al aan de opkomst van de
e-bike. Daar moeten we op inspelen, bijvoorbeeld door voor goede
faciliteiten te zorgen. Zaken als een
lekkere kop koffie op een terras
langs de route of fietsknooppunten
die up-to-date zijn, kunnen immers
een belangrijke rol spelen bij de
fietsbeleving.’’
Een grootse waardering, maar
nog grootsere plannen dus, voor
de Drentse fietspaden. “En het
mooie is: uiteindelijk komen alle
investeringen terug bij de Drent.
Betere fietspaden trekken immers
meer toerisme aan en zorgen er
ook voor dat de Drenten zelf meer
plezier beleven aan het gezonde en
goedkope vervoersmiddel”, besluit
Dijkstra.

JAARLIJKSE KWALITEITSMONITOR
Jaarlijks voert het Fietsplatform een kwaliteitsmonitor uit. De kwaliteitsmonitor 2015 bestaat uit twee onderdelen: de kwaliteit van het routenetwerk en de kwaliteit van de randvoorwaarden. Bij de kwaliteit van het
routenetwerk wordt gekeken naar de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de fietspaden. Bij de
kwaliteit van de randvoorwaarden worden zaken als voorzieningen, aantrekkelijkheid van de omgeving
en het oordeel van de consument onderzocht. Al deze onderdelen bij elkaar opgeteld, komen Drenthe en
Friesland als beste fietsprovincie uit de bus met vijf sterren. De totale puntenscore van de randvoorwaarden
is in de provincie Drenthe zelfs de hoogste van heel Nederland!

GEACHTE LEZER,
Drenthe is dé fietsprovincie. En dat willen we blijven. Want fietsen kun je overal. Maar wij willen meer. Veel meer.
Met de wind door je haren, in je eigen
tempo en over mooie, veilige fietspaden kun je in Drenthe met volle teugen
genieten van al het moois om je heen.
Van authentieke dorpen tot uitgestrekte
heidevelden: Drenthe is de fietsprovincie
bij uitstek. Daarvoor hebben we al de
titel ‘5-sterren fietsprovincie’ gekregen.
Om een stap verder te zetten naar ‘dé
fietsprovincie’ werken we samen met
allerlei partijen. Want fietsen in Drenthe
moet echt een feestje zijn. Dat is het
idee. Daarom staat deze uitgave van de
Verkeerskrant geheel in het teken van
fietsen in onze mooie provincie.
Als fietser bent u in Drenthe op de juiste
plek. We bieden de mooiste nachttochten, beste fietssnelwegen en spannendste mountainbike-tracks aan. We zetten
ons in voor veilige fietspaden voor zowel
e-bikes als schoolverkeer. Daarbij zijn
we praktisch en vernieuwend. Bio-based
fietspaden met sensoren. Fietskluisjes
op carpoolplaatsen. Er is van alles
mogelijk. We zijn druk bezig om met
partners zoals gemeenten, ANWB, Veilig
Verkeer Nederland, de Fietsersbond,
Recreatieschap Drenthe en Sport Drenthe
te kijken hoe we onze ambitie als fietsregio kunnen onderstrepen.

Waarom bijvoorbeeld geen Rondje
Drenthe? Drenthe heeft zoveel te bieden. Daar mogen we best wel wat
trotser op zijn met elkaar; we hebben
zoveel moois in huis.
Innovatie is hierbij belangrijk. Met de
lancering van het Cycling Lab helpen
ook ondernemers mee op het gebied
van innovatie. Denk aan nieuwe bijzondere ontwerpen van fietspaden, fietspaden van bijzondere materialen zoals
een fietspad van hout of zelfherstellend
asfalt, het toepassen van nieuwe fietstechnieken zoals innovatieve verlichting
via sensoren en stabiliteit en ook het
monitoren van het fietsgebruik. U kunt
ons daarbij helpen door mee te doen
aan de landelijke Fietstelweek of door
apps als de Fietsmodus te gebruiken op
uw telefoon.
Ik wens u veel leesplezier toe en
hoop dat u samen met mij geniet van
al het moois dat onze provincie op
het gebied van fietsen biedt. Samen
maken we Drenthe dé fietsprovincie
van Nederland!
HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie
Drenthe
Voorzitter VVBD
@HenkBrinkDr
#VeiligBereikbaarDrenthe

Veilig Bereikbaar Drenthe is een uiting van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal samenwerkingsverband tussen de Drentse overheden en partners op het gebied van verkeer en vervoer.

“Als ik aan fietsen in Drenthe denk,
dan denk ik aan recreatief fietsen”,
vertelt Kluit. “Recreatief fietsen is
populair in Drenthe en dat is niet
gek, want de provincie heeft een
prachtig landschap.” Dat mooie
landschap heeft volgens Kluit ook
een nadeel. “Landelijk gebied
nodigt automobilisten eerder uit
om harder te rijden. Fietsers kunnen zich hierdoor onveilig voelen
en minder geneigd zijn de fiets te
pakken. Als we willen dat meer
mensen in de toekomst op de fiets
stappen, is het belangrijk dat zowel
jong als oud zich veilig en comfortabel voelt op de fiets.”

VEILIGHEID
Veiligheid voor fietsers bereik je
volgens Kluit onder meer door fietsers hun mening te laten geven en
daar als wegbeheerders en partners
iets mee te doen. “De Fietsersbond
doet dat in Drenthe met het
Meldpunt Fietsersbond. Fietsers
kunnen via www.fietsersbond.nl/
meldpunt een melding maken van
hindernissen die ze tegenkomen
tijdens het fietsen in Drenthe. Die
meldingen worden vervolgens
doorgegeven aan de verantwoordelijke wegbeheerder die het knelpunt kan verhelpen.”

KRIMP
“Een lastige hobbel die Drenthe
moet nemen bij de bevordering
van het fietsen, is de krimp van
de bevolking. Krimp heeft invloed
op hoe en of we blijven fietsen.
Voorzieningen liggen steeds verder
uit elkaar, terwijl fietsers er baat
bij hebben dat alles dicht bij elkaar
ligt. Toch denk ik dat de afstand
tussen voorzieningen geen reden
hoeft te zijn om de fiets te laten
staan”, zegt Kluit. “Daar zijn oplossingen voor zoals de OV-fiets. Die
kunnen mensen gebruiken als ze
uit de bus of trein stappen om het
laatste stukje naar hun werk te
fietsen.”

TOEKOMST
“Ondanks dat Drenthe een echte
fietsprovincie is, staat de ontwikkeling van de fiets nog in de
kinderschoenen. In de toekomst
kunnen er nog meer mensen in
Drenthe de fiets pakken, als we het
maar aantrekkelijk voor ze maken.
Bijvoorbeeld door meer overdekte
fietsenstallingen bij bus- en treinstations te bouwen. En mensen met
een e-bike zien graag meer oplaadpunten in de provincie. We hebben
het dan nog niet eens over alle
technische ontwikkelingen die gaande zijn. De komende tien jaar gaan
er denk ik grote stappen gemaakt
worden als het gaat over fietsen.
Daar verheug ik me nu al op.”

Eerste biobased fietspad ter wereld komt in Drenthe
In Drenthe komt
het eerste biobased
fietspad ter wereld. Na
de zomer wordt een
eerste proefstrook van
ongeveer tweehonderd
meter aangelegd. Het
stukje biobased fietspad
wordt gemaakt van
biocomposiet: een
mengsel van biohars
en houtvezels. De
platen hebben een
enorme hardheid en
slijtbestendigheid en de
levensduur is minstens
zo lang als dat van
beton. De proef met het
speciale materiaal gaat
enkele jaren duren.

Nergens anders ter wereld zijn
fietspaden van dit speciale materiaal gemaakt. Een fietspad van biocomposiet heeft volgens gedeputeerde Henk Brink een hoop voordelen. “Biocomposiet is lichter dan
asfalt of beton en beter bruikbaar,
bijvoorbeeld in drassige gebieden.
Daarnaast is het flexibel, vorstbestendig en recyclebaar.”
ONDERZOEK
“Er is vanuit
Europa een
financiële
bijdrage
verleend
om onderzoek te
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doen naar het biobased fietspad
en de zojuist genoemde voordelen.
Het onderzoek zal enkele jaren
duren en wordt in fases uitgevoerd.
Eerst onderzoeken we wat de
beste aanlegmethoden zijn, wat de
levensduur is, hoe het is gesteld
met het fietscomfort, enzovoorts.
Op basis van de resultaten daarvan worden de platen
van biocomposiet
dan eventueel
nog weer wat
aangepast.
Daarna
gaan we
bijvoorbeeld
onderzoe-

ken hoe het materiaal zich houdt
als er ook (zwaar) gemotoriseerd
verkeer over rijdt. Als de proef
een succes blijkt, dan komt er een
speciale fabriek om de platen van
biocomposiet te fabriceren.”

grote klus en het is vrij duur. Een
betonnen fietspad, wat we ook
steeds meer zien, is al beter te
repareren. We verwachten dat dat
ook het geval is bij een fietspad
van biocomposiet.”

BETER DAN ASFALT?
“Het is niet zo dat fietspaden van
asfalt niet goed zijn”, zegt Brink.
“Maar het wegdek van asfaltfietspaden moet relatief snel vervangen worden, omdat het materiaal
minder sterk is. Asfalt slijt sneller,
waardoor er gaten of scheuren
ontstaan. Het wordt ook sneller
omhoog getild door boomwortels.
Als we een fietspad van asfalt
willen repareren, dan is dat een

INITIATIEFNEMERS
De provincie Drenthe, het
Recreatieschap Drenthe en het
Projectenbureau Drenthe ondersteunen dit innovatieve project. Sweco
Nederland (voormalig Grontmij)
verzorgt de aanleg van het speciale fietspad. Daarnaast zijn er nog
andere betrokken partijen, waaronder de Stenden Hogeschool in
Emmen. Studenten daarvan gaan de
onderzoeksresultaten analyseren.

V E R K E E R S Q U I Z
Is het toegestaan om met alcohol op
op de fiets te stappen?
ALS U OP DE FIETS STAPT, MAG U NIET MEER DAN 0.5 PROMILLE ALCOHOL IN UW
BLOED HEBBEN, NET ALS IN DE AUTO OF OP DE MOTOR . MET ALCOHOL OP FIETSEN
IS GEVAARLIJK VOOR UZELF EN VOOR ANDERE VERKEERSDEELNEMERS.
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Als er iemand is die de
toekomst van de fiets
rooskleurig inziet, dan
is het Saskia Kluit. Ze
werkt sinds 2009 bij de
Fietsersbond en sinds
eind 2015 staat ze
als landelijk directeur
aan het roer van de
organisatie: “Fietsen is
niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor
de volksgezondheid,
de bereikbaarheid, de
economie en recreatie.
Dat geldt zeker voor
Drenthe, want het is een
fietsprovincie met mooie
ambities.”

Foto: Fietsersbond

”Drenthe
is een
fietsprovincie
met mooie
ambities”

Tips tegen
fietsdiefstal

Nieuwe
mountainbike-route
Gieten-Gasselte

In Nederland zijn meer fietsen dan inwoners. We hebben dan ook
de hoogste fietsdichtheid van de wereld. Dat gaat helaas samen
met veel fietsdiefstallen. Elk jaar worden er in Nederland ruim
100.000 aangiftes van fietsdiefstal gedaan. Daar bovenop komen
ook nog eens alle gestolen fietsen waar geen aangifte van
gedaan wordt. Hoog tijd dus voor een spoedcursus ‘fietsdiefstal
voorkomen’. Mojgan Yavari, Landelijk Coördinator aanpak
fietsdiefstal van de politie, geeft de 8 beste tips:
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4.

Zet de fiets altijd met een tweede slot aan een vast voorwerp. Doe het
tweede slot door het frame heen en niet alleen door een wiel.
Dieven zijn vaak gespecialiseerd in het openbreken van één soort slot.
Gebruik daarom altijd verschillende soorten sloten, zoals een ringslot,
kettingslot en een beugelslot.
Plaatst u uw fiets in bijvoorbeeld een kelderbox, schuur, stalling of in de
tuin? Zet hem ook dan op slot, want ook vanaf zulke plekken worden vaak
fietsen gestolen.
Zet u de fiets op een openbare plek? Zet hem dan in het licht en op een zo
druk mogelijke plaats.
Plaats het kettingslot zo hoog mogelijk. Dieven kunnen een kettingslot
makkelijker openbreken als ze het op de grond neer kunnen leggen of als
ze hun tang op de grond neer kunnen leggen om kracht te zetten.
Gebruikt u een beugelslot? Maak het slot dan niet in het midden van het
frame vast, want dan kan de fiets als hefboom gebruikt worden om het
slot open te breken. Plaats het beugelslot liever aan de voor- of achterkant
van de fiets.
Toch gestolen? Doe altijd aangifte. Dan is de kans groter dat de fiets teruggevonden wordt én hiermee krijgt de politie inzicht in de locaties waar
fietsen gestolen worden. Dit helpt hen om gerichter te surveilleren. Het
is belangrijk dat u de gegevens van de gestolen fiets kent. Schrijf daarom
altijd het framenummer op na aankoop van een nieuwe fiets.
In april is de landelijke campagne ‘gebruik een tweede slot’ gestart. Op de
campagnewebsite www.stopfietsendiefstal.nu is meer informatie te vinden
over hoe u fietsdiefstal kunt voorkomen. Ook is hier te vinden wat u moet
doen als de fiets toch gestolen is en waar u op moet letten bij het kopen
van een fiets.

In Drenthe wordt op
allerlei manieren
gefietst: op de
stadsfiets of de e-bike
en bijvoorbeeld op de
mountainbike. Behalve
gewone fietspaden
liggen er in Drenthe
dertien mountainbikeroutes. Bij Gieten ligt
sinds de zomer van 2015
een splinternieuwe van
dertig kilometer lang. De
route voert dwars over
zandheuvels en door
bossen en heidevelden.
Volgens initiatiefnemer
Harm Pepping is
het een hele mooie
route: “We hebben
met veel vrijwilligers
een prachtige route
aangelegd en we werken
er nog wekelijks aan.
Daarbij houden we
rekening met andere
gebruikers van het bos
en met de dieren die er
leven.”

Harm Pepping is fietsfanaat en als
vrijwilliger actief in de fietswereld.
“Ik woon in Gieten en de oude
mountainbike-route (MTB-route)
daar was vrij saai en vlak. Ik
besloot om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe en meer
uitdagende MTB-route. Die mogelijkheden bleken er te zijn, namelijk
rondom de zandafgravingen. Er is
met een grote groep vrijwilligers,
die zich spontaan aanmeldden, een
vrijwel helemaal nieuwe route aangelegd. We zijn daarbij gesponsord
door de gemeente Aa en Hunze,
Hoveniersbedrijf Rozenveld, camping Lente van Drenthe en vele
anderen. Bij de aanleg van de route
hebben we de humuslaag en de
boomwortels weggehaald en zand
aangebracht. We hebben samengewerkt met Staatsbosbeheer en dat
verliep uitstekend. Ze gaven toestemming voor alles en we hebben
ook nu nog vaak overleg met hen.”
SAMEN DOEN
Pepping benadrukt dat ‘het samen
doen’ erg belangrijk is. “We doen
niks zomaar of alleen, alles gaat in
overleg. Wij willen dat de gebruikers van de MTB-route genieten en
dat andere gebruikers van bos en
heide ook voldoende ruimte en rust

hebben. Doordat wij nu deze
ene route hebben aangelegd
gebruiken de mountainbikers
deze route, in plaats van dat
zij via allerlei paadjes dwars
door het bos fietsen. Zo blijven
de ‘gewone’ paden beschikbaar voor bijvoorbeeld wandelaars.
Verder vermijden we mierenbulten
en dassenburchten en houden we
rekening met losloopgebieden voor
honden. Zo hebben wandelaars met
honden geen last van ons en wij
niet van hen.”
ONDERHOUD
“Elke week werken er in wisselende samenstelling meerdere vrijwilligers aan de route”, aldus Pepping.
“Dit voorjaar voeren we vooral
herstelwerkzaamheden uit zoals
het ophogen, egaliseren en aftrillen
(dichtmaken van grond) van geulen
en waterplassen. Zo maken we de
route weer optimaal. In de herfst
gaan we vervolgens wat aanpassingen doorvoeren. De route moet
immers leuk en uitdagend blijven.”
Meer informatie over deze route is
te vinden op www.facebook.com/
mtbroutegieten.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is de maximumsnelheid van een elektrische fiets?
ER GELDT IN NEDERLAND GEEN MAXIMUMSNELHEID VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN OP
BROM- EN FIETSPADEN. VOOR DE SPEED PEDELEC , EEN ELEKTRISCHE FIETS DIE EEN
SNELHEID VAN 40 KM/U KAN BEREIKEN, GELDT WEL EEN MAXIMUMSNELHEID. DEZE
FIETSEN MOGEN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN DE BEBOUWDE KOM
NIET HARDER DAN 25 KM/U RIJDEN.
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DRENTSE WETHOUDERS AAN HET WOORD
“Samen kunnen we van
fietsen in Drenthe een
beleving maken”

“Hoogeveen is een
echte fietsstad, ook voor
wielrenners”

“Drenthe wil dé fietsprovincie van Nederland
zijn. Zowel voor woon-werkfietsers en scholieren
als voor sportieve en recreatieve fietsers. Om
dat doel te bereiken, werken we in Drenthe
met vele partijen samen. Provincie, gemeenten,
natuurorganisaties, scholen, bedrijven, horeca-ondernemers, mensen met creatieve en innovatieve ideeën: we kunnen allemaal ons steentje
bijdragen om van fietsen in Drenthe een mooie
en avontuurlijke beleving te maken. Gelukkig
weten we elkaar in onze provincie goed te vinden. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat als
we er samen voor gaan, we heel veel kunnen
bereiken. Ik wil graag samen met alle partijen
iedereen, zowel de inwoners van Drenthe als
mensen die hier als toerist komen, enthousiast
maken om hier te fietsen.”

“Hoogeveen is een prachtige stad om doorheen te
fietsen. Het is een belangrijk knooppunt in diverse
fietsroutes en de stad beschikt over goede en veilige fietspaden. De tegelfietspaden in de gemeente
Hoogeveen willen we in de toekomst vervangen door
fietspaden van asfalt of beton. Dat biedt fietsers nog
meer comfort. Hoogeveen is niet alleen aantrekkelijk
voor recreatieve fietsers, maar ook voor wielrenners.
Bij de hechte wielervereniging ‘De Peddelaars’ fietsen veel toptalenten. Bovendien vormt Hoogeveen
ieder jaar het start- en eindpunt van de Ronde van
Drenthe, een waar wielerspektakel voor fietsliefhebbers. Zelf ben ik ook een fietsliefhebber. Als het even
kan, stap ik op de fiets naar mijn werk. Dat is niet
alleen gezond, maar ik geniet ook veel meer van de
omgeving om mij heen.”

Henk Brink,

Jan Steenbergen,

“Ontdek Midden-Drenthe
op de fiets”
“Veel mensen fietsen in Drenthe. Al fietsend komt
u ongetwijfeld door de gemeente Midden-Drenthe.
De vele fietspaden brengen u naar de mooiste
plekjes. Het Hijkerveld met zijn schaapskudde, het
Mantingerzand met de vele jeneverbesstruiken en de
prachtige Staatsbossen. Ook het Herinneringscentrum
Westerbork is een bezoek waard. Zoekt u tijdens een
warme zomerdag verkoeling? Stap dan eens op de fiets
richting het Terhorsterzand of het Blauwe Meer. Bij Elp
vindt u een echoput en uitkijktoren waar kinderen zich
goed kunnen vermaken. Kortom, pak de fiets en ontdek
Midden-Drenthe. Misschien komen we elkaar tegen,
want ik houd ook van fietsen!”

Gerard Lohuis,
WETHOUDER GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

WETHOUDER GEMEENTE HOOGEVEEN

GEDEPUTEERDE VERKEER EN VERVOER DRENTHE
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“Mensen die in Assen
werken, kunnen gratis
een e-bike proberen”
“Om maar met de deur in huis te vallen: ik ben een
groot fan van de fiets. Als het enigszins kan, gebruik
ik voor het woon-werkverkeer mijn e-bike en laat
ik de auto staan. Zeker nu Assen de komende jaren
het toneel is van wegafsluitingen en omleidingsroutes is de fiets een goed alternatief voor de auto.
Bovendien is het gezond en duurzaam. Met Assen
Slim Bereikbaar proberen we het gebruik van de
fiets te stimuleren. Mensen die in Assen werken,
kunnen een week lang gratis een e-bike proberen.
Enthousiast? Kijk op www.stap-op-en-probeer.nl.”

Harmke Vlieg,
WETHOUDER GEMEENTE ASSEN

“Meppel fietst verlicht!”
“Overal waar je komt in Meppel zie je fietsen: in het
centrum, de mooie fietsenstallingen, maar ook ver
buiten het centrum. Rondom Meppel ligt een geweldig fietslandschap. Fietsen brengt veel mensen tot
rust en het bevordert de gezondheid. Toch kan fietsen ook gevaarlijk zijn in een steeds drukker verkeer.
Het is daarom belangrijk om altijd met verstand te
fietsen. Zorg bijvoorbeeld dat je zichtbaar bent. Zeker
in het donker en bij slecht weer. Goede verlichting is
niet alleen handig voor jezelf, maar ook voor andere
verkeersdeelnemers. Fietsen is deelnemen aan het
verkeer en dat doe je samen. Als verantwoordelijke
mensen, zodat ieder geniet van Meppel en ieder
vrolijk en weer veilig thuiskomt.”

Roelof Pieter Koning,
WETHOUDER GEMEENTE MEPPEL

V E R K E E R S Q U I Z
Als fietser is het belangrijk dat u in het donker en bij slecht zicht zorgt voor
goede fietsverlichting. Naast vaste fietsverlichting kunt u ook losse lampjes
gebruiken. Waar op uw lichaam moet u deze lampjes vastmaken?

“Dankzij inwoners
hebben we een
beter beeld van
fietsknelpunten in
Westerveld”
“De gemeente Westerveld wil graag ‘de fietsgemeente’ van de provincie Drenthe zijn. Om dat te
realiseren hebben we de afgelopen jaren onder
andere fors geïnvesteerd in het fietscomfort in de
gemeente. Zo zijn veel fietspaden opnieuw ingericht
tot comfortabele fietsroutes. De komst van de e-bike
is voor ons aanleiding geweest om ook te investeren
in verkeersveiligheid. Huidige en toekomstige e-bike-gebruikers kunnen in de gemeente deelnemen
aan diverse cursussen, zodat ze in de toekomst op
een verantwoorde en verkeersveilige manier kunnen
omgaan met dit nieuwe vervoersmiddel. Tot slot vinden we het ook belangrijk om inwoners te betrekken bij de aanpak van fietsveiligheid. Dankzij hen
hebben we een beter beeld van lokale fietsknelpunten in de gemeente.”

Homme Geertsma,
WETHOUDER GEMEENTE WESTERVELD

LOSSE LAMPJES MAG U ALLEEN OP UW BOVENLICHAAM DRAGEN, BIJVOORBEELD AAN UW KLEDING OF TAS. U MAG DE LAMPJES NIET OP UW HOOFD, ARMEN OF BENEN VASTMAKEN. DE LAMPJES MOETEN BOVENDIEN GOED ZICHTBAAR ZIJN EN ZE
MOGEN NIET KNIPPEREN.

OVER DE FIETSAMBITIE IN HUN GEMEENTE
“Het fietsparcours
bij het Slenerzand
en de Rietplas
in Emmen is
geweldig!”
“Het is bijna zomer en dus stappen
steeds meer mensen op de fiets om
van het landschap in en om Emmen te
genieten. Zelf stap ik ook regelmatig
op de fiets. Naast het huis-, tuin- en
keuken fietsen, maak ik graag een
rondje op mijn mountainbike. Dat doe
ik samen met mijn vrouw en kinderen. Het parcours bij het Slenerzand
en de Rietplas is geweldig! Behalve
voor recreatie zijn fietspaden ook heel
belangrijk voor het woon-werkverkeer.
Als wethouder vind ik het belangrijk
dat de fietspaden in orde zijn, zodat
iedere fietser veilig op pad kan gaan.”

Bouke Durk Wilms,
WETHOUDER GEMEENTE EMMEN

“Meer kinderen op
de fiets naar school,
dat is onze ambitie”
“Veel ouders brengen hun kinderen met
de auto naar school. Helaas zorgt dit regelmatig voor onveilige situaties bijvoorbeeld
als fietsende kinderen tussen geparkeerde
auto’s door zigzaggen. Borger-Odoorn werkt
daarom samen met schoolbesturen en
Veilig Verkeer Nederland. We zoeken samen
uit welke fietsroutes van school naar huis
onveilig zijn en nemen daar belemmeringen weg. Op die manier hopen we dat er
meer kinderen op de fiets naar school gaan,
want dat is onze ambitie. Fietsen naar
school draagt bij aan een betere gezondheid. Bovendien is het goed dat kinderen al
op jonge leeftijd in hun vertrouwde omgeving leren aan het verkeer deel te nemen,
zodat ze later zelfstandig en veilig richting
het voortgezet onderwijs kunnen fietsen.”

Freek Buijtelaar,
WETHOUDER GEMEENTE BORGER-ODOORN

“Het hele jaar door
veilig op de fiets van
Westlaren naar de
Zuid-es”

“Noordenveld zet de
fiets op 1!”

“Tynaarlo is een groene plattelandsgemeente waar veel mensen op de fiets
stappen. Naar hun werk, naar school, naar
de sportclub of in hun vrije tijd. Iedereen
moet veilig kunnen fietsen. Om de veiligheid te verbeteren pakken we fietspaden
in de gemeente aan. Zo gaan we na de
zomer met het fietspad Oude Tolweg in
Zuidlaren aan de slag. Dit fietspad loopt
van de wijk Zuid-Es richting Westlaren en
wordt veel gebruikt door kinderen die op
de fiets naar school of de sportclub gaan.
We gaan het smalle schelpenfietspad
vervangen door een breder betonfietspad
en ook de verlichting verbeteren. Na deze
aanpassingen nemen we het fietspad in
de winter mee bij de gladheidsbestrijding.
Zo zorgen we het hele jaar door voor een
veilige fietsroute van Westlaren naar de
Zuid-es.”

“Noordenveld heeft grote ambities op
fietsgebied. Als we keuzes maken voor
investeringen in de infrastructuur, dan
staat de fiets op één. Zo gaan we in onze
gemeente op alle rotondes de fietser
voorrang geven en verwijderen we bijna
alle fietspaaltjes. Daarnaast investeren
we de komende twee à drie jaar samen
met de provincie in nieuwe fietspaden,
-bruggen, -stallingen en een -tunnel.
Naast de infrastructurele aanpak, willen
we het fietsgebruik onder onze inwoners
de komende jaren stimuleren. We doen
dat met name, omdat de fiets een gezond
vervoermiddel is en het bijdraagt aan een
verminderde CO2-uitstoot. Persoonlijk ben
ik ervan overtuigd dat mensen gelukkig
worden van veel fietsen. Want fietsen
door de prachtige natuurgebieden van
Noordenveld en langs de tientallen erfgoederen is toch één groot feest?”

Theun Wijbenga,

Reint-Jan Auwema,

WETHOUDER GEMEENTE TYNAARLO

WETHOUDER GEMEENTE NOORDENVELD
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“Uitbreiding van fietspaden
is nodig, omdat steeds
meer mensen de fiets
pakken”
“Als ik aan de fiets denk, dan denk ik aan: verkeersveiligheid, fietsprovincie nummer 1, een veilige schoolroute
voor kinderen en de voorbereiding van fietspaden op de
toekomst. Al deze zaken staan hoog op de agenda van
de gemeente Aa en Hunze. We werken onder andere
hard aan een uitbreiding en verbetering van het fietspadennet. Die verbetering is bijvoorbeeld nodig om kinderen een veilige route van huis naar school te bieden. De
uitbreiding van fietspaden is belangrijk, omdat steeds
meer mensen op de fiets stappen en fietspaden daardoor drukker worden. Een mooie ontwikkeling waar we
in de toekomst goed voorbereid op moeten en kunnen
zijn!”

Henk Heijerman,
WETHOUDER GEMEENTE AA EN HUNZE

“We helpen jong en oud om
veilig de weg op te gaan”
“In de gemeente Coevorden werken we veel aan duurzame mobiliteit. Het gebruik van de fiets past daar
heel goed bij. We stimuleren mensen om op de fiets te
stappen door te zorgen voor comfortabele en herkenbare fietsverbindingen en vullen ontbrekende schakels
in ons uitgebreide fietsnetwerk in. Een mooi voorbeeld
daarvan is het laatste stuk fietspad tussen Schoonoord
en Wezuperbrug dat ik het afgelopen jaar heb geopend.
Bij het maken van plannen op het gebied van mobiliteit
denken we vanaf het begin na over wat het voor fietsers
betekent en hoe we de situatie voor hen beter en veiliger kunnen maken. We helpen jong en oud om veilig de
weg op te gaan. Bijvoorbeeld door basisschoolleerlingen
les te geven over de dode hoek en ouderen e-biketrainingen aan te bieden. Zo kan iedereen in de gemeente
veilig en duurzaam op weg.”

Jeroen Huizing,
WETHOUDER GEMEENTE COEVORDEN

V E R K E E R S Q U I Z
Mag u een kind van 4 jaar achterop de fiets vervoeren?

“Bij de aanpak van
fietspaden staan bij
ons de behoeften van
inwoners centraal”
“Gemeente De Wolden telt ruim 100 kilometer aan
fietspaden. De afgelopen jaren heeft de gemeente
samen met de provincie daar dan ook flink in geïnvesteerd. Zowel in de aanleg van nieuwe fietspaden
als in het verbeteren van bestaande paden. Bij deze
aanpak staan de behoeften van de inwoners van De
Wolden centraal. Zo is het fietspad tussen Koekange
en Echten het afgelopen jaar aangelegd op initiatief
van inwoners. Op dit moment zijn we dankzij de
inzet van twee inwoners bezig met het fietspad aan
de Linderweg tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Het
fietspad wordt daar van de rijbaan gescheiden, zodat
er een veiligere situatie ontstaat voor fietsers. Op
de pedalen met de wind door je haren De Wolden
ontdekken, is dankzij de veiligheid, het landschap
en de rijke historie nergens zo mooi. Ik nodig u van
harte uit.”

Jan ten Kate,
WETHOUDER GEMEENTE DE WOLDEN

JA . KINDEREN ONDER DE ACHT JAAR MAG U ACHTEROP DE FIETS VERVOEREN, MITS ZE OP EEN
VEILIGE ZITPLAATS ZITTEN MET VOLDOENDE STEUN VOOR DE RUG, HANDEN EN VOETEN.

DRENTHE DÉ FIETSPROVINCIE
De cijfers bewijzen het gelijk
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verkeerseducatieprojecten in Drenthe met
betrekking tot fietsen
Onderwerpen variëren van:
- School-thuis-route:
- E-bike:
- Pakketten met verschillende
onderdelen:
- Interactieve theatervoorstelling:
- Praktijkoefeningen:
- Creatief:
- Discussie:
- Theorie:

In Drenthe ligt
2100 kilometer fietspad.
Op die fietspaden staan zo’n
20.000 routebordjes en
500 infopanelen.
2
2
2
4
5
1
1
1

2,61 km
per persoon per dag op de
fiets in Drenthe
= 952,65 km per jaar

Top1234

Landelijk 15 - 25 jaar
Drenthe 25 - 45 jaar

reismotieven om te fietsen

personen van

Drenten van 15 tot
25 jaar leggen het
6,12 km
grootste aantal
fietskilometers
4,01 km
per dag af. Drenten van 25
tot 45 jaar leggen de minste
1,42 km
fietskilometers af per dag. Ook
2,18 km
landelijk leggen 15-25 jarigen het grootste
aantal fietskilometers af, maar leggen
65 jaar en ouder de minste fietskilometers af per dag.

Landelijk:
1. Winkelen en boodschappen doen
2. Sport/hobby/horecabezoek
3. Volgen onderwijs/cursus en
kinderopvang
4. Van en naar werkadres
Gemiddeld fietst de Drent
12,37 minuten per dag.
Dat is ruim
75 uur per jaar.
Drenten fietsen vaak!
44% van alle ritten tussen
0-3,7 km wordt op de fiets
gedaan in Drenthe, tegen
38% landelijk.

In Drenthe stappen op
dinsdag de meeste mensen
op de fiets. Landelijk zijn
dinsdag en woensdag de
meeste populaire fietsdagen.

400.000.000

In de maand juni zit
de Drent het langst
op de fiets: gemiddelde per
dag is 3,97 km in
20,32 minuten. Landelijk
gezien worden in april de
meeste fietskilometers en
fietsminuten gemaakt.

Gemiddeld fietst de Drent
drie van de vier dagen.

fietskilometers per jaar in
Drenthe.

In Drenthe worden tussen
14.00 uur en 16.00 uur de
meest fietskilometers gemaakt,
net als landelijk. Maar de Drent
maakt dan wel meer kilometers
(0,63 km tegen 0,49 km landelijk).

De kwaliteitsmonitor van het
Fietsplatform geeft 5 sterren
voor de Drentse fietspaden:
het hoogst haalbare.

V E R K E E R S Q U I Z
Binnen de bebouwde kom hebben bestuurders, en dus
ook fietsers, die van rechts komen voorrang op een
gelijkwaardige kruising.
Geldt deze voorrangsregel ook buiten de bebouwde kom?
JA , DEZE REGEL GELDT OOK BUITEN DE BEBOUWDE KOM . SINDS 2001 HEBBEN FIETSERS OP
EEN GELIJKWAARDIGE KRUISING VOORRANG ALS ZE VAN RECHTS KOMEN.
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Drenthe 15 - 25 jaar

Landelijk > 65 jaar

Drenthe:
1. Volgen onderwijs/cursus en
kinderopvang
2. Winkelen en boodschappen doen
3. Sport/hobby/horecabezoek
4. Visite/logeren

De Drentse man
stapt minder vaak op
de fiets dan de Drentse
vrouw, maar de Drentse
man fietst in totaal wel
meer kilometers dan de
Drentse vrouw.
Ook landelijk geldt dat
vrouwen vaker op de fiets
stappen, maar mannen een
grotere afstand afleggen
op de fiets.

Drenthe heeft de

meeste
fietspaden
van Nederland die
gescheiden zijn van
de rijweg.

Nederland geen
fietsland omdat het zo
vaak regent? Dat valt
best mee! Gemiddeld
regent het 570 uur per
jaar in Nederland, dat
betekent dat het meer
dan 93% van het jaar
niet regent: Fiets ze!

29%

van alle verplaatsingen in
Drenthe wordt op de fiets
gedaan. Landelijk ligt dit
percentage op 27%.

G E D E P UT E E R DE HENK BRI NK VE RWAC H T:

“Revolutie op de fiets”
Drenthe is bij uitstek een
fietsprovincie. Wat gedeputeerde
Henk Brink van Verkeer en
Vervoer betreft, moet dat
zo blijven. “We willen dé
fietsprovincie worden”, zegt
hij. “Daarom wil ik de
komende twee jaar extra
maatregelen nemen om
het fietsen in Drenthe zo
makkelijk, comfortabel en
veilig mogelijk te
maken.”

“De fietspaden in Drenthe zijn al
van heel goede kwaliteit”, vervolgt
Brink. “We hebben bovendien een
heel uitgebreid netwerk van routes,
waardoor je heel veel mooie, leuke
en bijzondere plekken op de
fiets kunt bereiken. Drenthe
is daardoor nu al een van
de koplopers als het gaat
om fietsmogelijkheden.”

E-BIKE
“Er zijn steeds meer ontwikkelingen
die het mogelijk maken om heel
comfortabel te fietsen”, vertelt
de gedeputeerde. “Denk aan de
e-bike om mee naar je werk te
gaan. Je kunt daarmee makkelijk
grotere afstanden afleggen. Dankzij
de ondersteuning hoef je ook niet
meer bezweet op je werk aan te
komen. Toch kun je genieten van
de buitenlucht en ben je in beweging. Daarnaast is de e-bike een
uitkomst voor ouderen. Zij kunnen
dankzij de elektrische fiets langer
mobiel blijven, op een gezonde
manier.”
INNOVATIE
“De komende jaren gaan technische ontwikkelingen het fietsen
nog meer veranderen”, kondigt
Brink aan. “Denk bijvoorbeeld aan
sensoren in fietspaden om ze in
het donker automatisch te verlichten. Of aan nieuwe materialen
om het fietsen nog duurzamer te
maken, zoals een biobased fietspad

Een eigen campagnespotje op RTV Drenthe en een prachtige
Samen richting Nul verkeersslachtoffers!-fiets! Dat zijn de
twee prijzen van de actie Veilig op Fietse van het Verkeersen Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD riep daarmee
iedereen in Drenthe op om na te denken over veilig
fietsgedrag. De actie sloot eind mei en de winnaars nemen
op vrijdag 8 juli bij RTV Drenthe hun prijs in ontvangst.
Of je nu zakelijk, recreatief of sportief fietst: fietsen is voor veel
mensen leuk en gezond en een aangename manier om van A
naar B te gaan. Maar op de fiets ben je ook kwetsbaar. Je raakt
als fietser snel (ernstig) gewond bij een verkeersongeval. Uit
landelijke cijfers over het aantal verkeersslachtoffers dat in 2015
viel, blijkt dat vooral 65-plussers op de fiets risico lopen.
63 procent van de verkeersdoden op de fiets in 2015 was ouder
dan 65. Gelukkig nam het aantal doden onder jongeren op de
fiets af. Toch blijft het VVBD aandacht besteden aan de veiligheid
van – met name oudere – fietsers. Het aantal ernstig gewonden
onder (oudere) fietsers neemt namelijk in Drenthe nog steeds
toe. Daarom startte het VVBD de actie ‘Veilig op Fietse’.
TWEE WINNAARS
Veilig op Fietse vroeg alle inwoners van Drenthe om originele en
uitvoerbare ideeën in te dienen om fietsen in Drenthe veiliger
te maken. Het winnende idee wordt beloond met een fiets van
Samen richting Nul verkeersslachtoffers! Daarnaast vroeg Veilig
op Fietse aan alle scholieren in Drenthe om zelf een campagnespotje te maken. Het meest originele spotje krijgt een professionele make-over en is straks te zien op RTV Drenthe. Wat de
winnende ideeën zijn, is vanaf vrijdagmiddag 8 juli te lezen op
de website www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Brink roept mensen op om mee te
denken over innovatieve manieren om het comfortabel en veilig
fietsen in Drenthe te vergroten.
“Innovatieve ideeën zijn altijd
welkom. Mensen kunnen daarover
contact opnemen met de provincie
via d.heidema@drenthe.nl”.
MINDER ONGELUKKEN
Behalve comfort staat ook veiligheid hoog op de fietsagenda bij

Brink. “Iedereen in Drenthe moet
veilig op de fiets naar bijvoorbeeld
school of werk kunnen. Daarom wil
ik onder meer zorgen voor veilige
schoolroutes. Daarnaast gaan we
fietspaden beter zichtbaar maken.
We zijn daarvoor in mei begonnen
met het aanbrengen van nieuwe
belijning op alle provinciale fietspaden. De nieuwe lijnen zijn door
fietsers zelf uitgekozen; zij vinden
dat fietspaden hierdoor beter te
zien zijn. Zo proberen we fietsongelukken te voorkomen. Al zijn
mensen daarvoor zelf natuurlijk ook
verantwoordelijk, door te zorgen
voor goede verlichting.”
STAP OP!
Brink wil iedereen oproepen om
meer te fietsen. “Fietsen biedt
zoveel voordelen. Het is gezond,
duurzaam, goedkoop en een handige manier om van A naar B te
komen. Als provincie doen we er
alles aan om ervoor te zorgen dat
iedereen in Drenthe met zoveel
mogelijk plezier opstapt.”

Tips bij het kopen
van een e-bike
Steeds meer mensen schaffen een e-bike aan. Misschien bent
u zelf ook van plan binnenkort een e-bike te kopen. Maar waar
moet u dan op letten? Met de onderstaande tips helpen wij u een
handje op weg bij het uitkiezen van een e-bike die bij u past.

TRAPONDERSTEUNING
Een elektrische fiets onderscheidt
zich van een gewone fiets door
twee typen trapondersteuning. Het
ene type zorgt voor een natuurlijke
rijervaring, doordat het reageert
op de kracht die u zelf zet bij het
fietsen. Vindt u een natuurlijk rijgevoel minder belangrijk, dan kunt u
kiezen voor het type ondersteuning
waarbij u de snelheid handmatig
invoert op het display van de fiets.
Hierbij maakt het niet uit hoeveel
kracht u zelf op de pedalen zet.
DISPLAY
Op het display van een e-bike kunt
u onder andere aflezen hoe snel
u fietst en hoe vol de accu is. Bij
sommige fietsen zit het display in
het midden van het stuur. U moet
dan uw handen van het stuur
halen om het display te bedienen.
Gelukkig zijn er tegenwoordig ook
displays die u met uw duim kunt
bedienen. Dat is niet alleen gemakkelijk, maar ook veilig.

ACCU
Bij de ene e-bike is de accu uitneembaar en bij de andere niet.
Een uitneembare accu is met name
handig als u niet altijd beschikt
over een stroompunt om de fiets
op te laden. Als dat wel het geval
is, dan kunt u kiezen voor een vaste
accu. Daarnaast is het bij het kiezen
van een accu ook belangrijk om u
af te vragen hoe ver u fietst met de
e-bike, omdat sommige accu’s langer meegaan dan anderen.
MOTOR
De motor zit bij e-bikes op verschillende plekken. Ieder plek heeft zo
zijn voordeel. Met een motor in
het voorwiel kunt u schakelen als u
stilstaat. Een motor in het midden
zorgt voor veel stabiliteit. Tot slot
kunt u met een motor in het achterwiel altijd licht trappen. De keuze
voor de plek van de motor hangt af
van uw persoonlijke voorkeur.
WAAR KOPEN?
U kunt een e-bike het beste kopen
bij een fietsspeciaalzaak. Een spe-

ciaalzaak biedt goede service en
geeft vaak persoonlijk advies.
Bovendien kunt u bij de meeste
zaken een proefrit maken. Een
proefrit is belangrijk, zodat u zelf
aanvoelt welke fiets prettig fietst
en hoe het is om op een elektrische fiets te fietsen. Een elektrische
fiets is namelijk ongeveer 6 kilo
zwaarder dan een gewone fiets en
het gaat vaak een stuk harder dan
u denkt!
E-BIKETRAINING
In Drenthe zijn speciaal voor
senioren e-biketrainingen.
Deelnemers krijgen tijdens de training op een ongedwongen manier
informatie over het veilig gebruiken
van de elektrische fiets in het
verkeer. Bovendien oefenen de
deelnemers het fietsen op een
e-bike in de praktijk. Meer informatie over e-biketrainingen in Drenthe
kunt u vinden op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl
(kijk bij ‘Veilig Gedrag’, vervolgens
bij ‘Particulieren’ en klik dan op de
projecten bij Projectaanbod).

V E R K E E R S Q U I Z
Is het verboden om te bellen of muziek te luisteren op de fiets?
HET IS NIET VERBODEN OM TE BELLEN OP DE FIETS OF NAAR MUZIEK TE LUISTEREN. HET IS WEL BELANGRIJK DAT U OP
HET VERKEER BLIJFT LETTEN. ALLES WAT AFLEIDT VAN HET VERKEER KAN GEVAARLIJKE SITUATIES OPLEVEREN. DIT GELDT
OOK ALS U OP DE FIETS BELT OF MUZIEK LUISTERT. U KUNT DAN BIJVOORBEELD UW HAND NIET UITSTEKEN OF U HOORT
GELUIDEN UIT DE OMGEVING MINDER GOED.

Tring tringgg,
graag uw aandacht
voor veilig fietsen!

(zie artikel op pagina 2, red.). Ik
verwacht een soort revolutie op
de fiets, een nieuwe manier van
gebruikmaken van de fiets. Ik wil
graag dat in grote steden op straat
rekken staan met huurfietsen, die
je met je pinpas kunt huren. Net
als in sommige buitenlandse steden. Je gebruikt de fiets dan om
de stad te doorkruisen en je levert
hem bij een ander punt weer in. Ik
denk ook aan een ‘Rondje Drenthe’
met als extra service dat je bagage
wordt nagebracht. Daarover wil ik
in gesprek met ondernemers.”
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Foto: Paul Meijer

de e-bike!’

In Assen wordt momenteel gewerkt aan de FlorijnAs:
een megaproject om de verkeersdoorstroming in en de
bereikbaarheid van Assen te verbeteren. Daarbij wordt ook
gewerkt aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het TT-gebied
en het realiseren van nieuwe natuur. Om Assen ook tijdens
de werkzaamheden bereikbaar te houden is vanuit het
gemeentelijke project ‘Assen Slim Bereikbaar’ de actie ‘Stap
op en probeer’ opgezet. “Want naast dat de gemeente
werkt aan dingen als ‘slim bouwen’ en omleidingsroutes,
richt ze zich ook op het gedrag van de weggebruiker”, aldus
wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen. “‘Stap op en
probeer’ is daarvan een heel mooi voorbeeld”.

“Met de actie ‘Stap op en probeer’
willen we werknemers die in Assen
werken en die met de auto naar
het werk gaan, uitdagen om eens
een week lang de e-bike te pakken. Iedereen die mee wil doen,
kan bij één van de zeven deelnemende fietsenhandelaren in Assen
een speciale groene ‘Stap op en
probeer’-e-bike ophalen.”
VOOR IEDEREEN
Vlieg benadrukt dat ‘Stap op en
probeer’ voor iedereen is die in
Assen werkzaam is. Juist omdat het
om e-bikes gaat is de actie voor
veel mensen interessant. Want
ook mensen die een iets grotere

afstand moeten afleggen naar het
werk, kunnen dat nu op de fiets
doen. We hopen dat de mensen
die een week lang een e-bike
hebben uitgeprobeerd ‘om’ zijn en
daarna in ieder geval twee dagen
per week de auto inruilen voor een
e-bike. Daardoor zijn er minder
auto’s in Assen tijdens de spits,
waardoor de stad weer een stukje
beter bereikbaar wordt en blijft tijdens alle werkzaamheden.”
PROMOTEN
Achttien grote bedrijven in Assen
die partner zijn van ‘Assen Slim
Bereikbaar’ promoten de actie
richting hun werknemers. Er staan

ook borden langs de weg om mensen op de actie te wijzen en de
gemeente zet verschillende communicatiekanalen in, zoals social
media. Er is volgens wethouder
Vlieg veel interesse voor de actie.
“De website www.stap-op-enprobeer.nl wordt goed bezocht. De
actie is in januari gestart en loopt
nog tot en met december. Daarna
gaan we de resultaten van de actie
onderzoeken. Hopelijk blijkt dan dat
het fietsgebruik onder werknemers
in Assen is toegenomen.”

8 Drentse resultaten

Nationale Fiets Telweek
Hoeveel en waar fietsen wij
Drenten eigenlijk? Dat is in
september 2015 onderzocht
tijdens de Nationale Fiets
Telweek. De telweek werd
georganiseerd door onder meer
de Fietsersbond en de Nationale
Hogeschool voor Toerisme en
Verkeer en had als doel zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen
over de routes die fietsers in
Nederland fietsen. Aan de hand
van die gegevens wordt er meer
bekend over het fietsgedrag van
fietsers. En uiteindelijk kunnen
er dan betere fietsroutes komen,
ook in Drenthe!

De Nationale Fiets Telweek bleek
een succes: de speciaal ontwikkelde
app voor smartphones waarmee
het aantal fietsritjes en fietskilometers werd geteld, is 50.000 keer
gedownload. Uiteindelijk deden er
landelijk ongeveer 38.000 fietsers
actief mee. Voor Drenthe geldt dat
ongeveer één op de vierhonderd
inwoners meedeed, wat staat
voor 783 personen. Daarmee staat
Drenthe op de zesde plaats qua
aantal deelnemers per provincie.
De Drentse deelnemers hebben
tijdens de telweek samen 29.091
kilometer gefietst. Het blijkt dat
Drenten gemiddeld de langste
fietstochten maken, namelijk van
ongeveer 4,5 kilometer per rit. En
Drenten leggen die fietsritten ook
nog eens als snelste af: gemiddeld
met een snelheid van 15,8 kilometer per uur.

RESULTATEN
Provincies, gemeenten en regio’s
die meededen aan de fietstelweek
kregen na afloop beschikking
over de verkregen fietsgegevens.
Volgens gedeputeerde Henk Brink
is dat waardevolle informatie. “We
weten eigenlijk nog helemaal niet
zo veel van fietsers. Met de resultaten van de telweek krijgen we
meer inzicht in drukke fietspunten
in Drenthe. Aan de hand van die
informatie kunnen we routes aanpassen of verbeteren. De eerste
fietstelweek in 2015 leverde vooral
interessante informatie op over routes binnen de grotere steden, zoals
Assen. In het buitengebied waren
er eigenlijk te weinig deelnemers.
We zetten daarom dit jaar meer in
op promotie rond de fietstelweek,
zodat er hopelijk (nog) meer mensen mee gaan doen.”

DEELNEMEN
Omdat de Nationale Fiets Telweek
een succes was, wordt hij voortaan
jaarlijks in september herhaald.
Deelnemen aan de Nationale Fiets
Telweek kan heel gemakkelijk door
begin september de speciale app te
downloaden (zoek op ‘fiets-

telweek’). De app wordt daarna
automatisch geactiveerd en gedeactiveerd aan het begin en het
einde van de telweek. Deelnemers
krijgen na afloop ook persoonlijk
feedback over hun fietsprestaties.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.fietstelweek.nl.

Cijfers van de fietstelweek: landelijk versus Drenthe
AANTAL DEELNEMERS:				
landelijk: ± 38.000
Drenthe: 783
AANTAL AFGELEGDE KILOMETERS TIJDENS FIETSTELWEEK:
landelijk: ± 1.200.000
Drenthe: ± 29.000
GEMIDDELDE SNELHEID TIJDENS FIETSRIT:
landelijk: 15,4 km/u
Drenthe: 15,8 km/u
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