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Agenda

◼ Eindbeeld

◼ Regionaal

◼ Landsdelig

◼ Landelijk

◼ Proces Fase 2

◼ Rol van de gemeenten

◼ Bijwerken

◼ Afweging en prioritering

◼ Rapportage

◼ Bestuurlijk traject

◼ Eindproduct en planning

◼ Fietspotentiekaarten



Eindbeeld
◼ Regionaal

◼ Fietsnetwerkplan

◼ Zomer 2021

◼ Landsdelig

◼ Regionaal Toekomstbeeld Fiets

◼ Regionale fietsnetwerkplannen

◼ Fietsstimulering

◼ Kaartbeeld

◼ 1 september

◼ Landelijk

◼ Nationaal Toekomstbeeld Fiets

◼ Najaar 2021



Proces fase 2
◼ Rol van de gemeenten

◼ Voortborduren op fase 1

◼ Stevige inzet, maar ook ondersteuning

◼ Werksessies en schriftelijke ronde

◼ Bijwerken

◼ Kaartbeelden

◼ Eerste serie reacties gemeenten wordt verwerkt

◼ Mail naar Lotte Rijsman (lotte.rijsman@rhdhv.com) voor verdere aanpassingen (GiS
kaart, plaatje, route in tekst)

◼ Opgave (zie memo)

◼ Kosten

◼ Samenvoegen, toevoegen, afvoeren

◼ Filter per regio, gemeente of contactpersoon

mailto:lotte.rijsman@rhdhv.com


Kaartbeelden



Opgave



Proces fase 2

◼ Afweging en prioritering

◼ Gemeenten samen met regio

◼ Inzicht in de opgave

◼ Geen scorebord

◼ Hulpmiddel: fietspotentiekaart (later op de agenda)

◼ Bijwerking, afweging en prioritering per mail naar Funda Okat (funda.okat@rhdhv.com)

◼ Eerste helft mei

◼ Resultaten bespreken in 2e serie werksessies (week 20-21)

◼ Uitkomst: Deelrapportage met opgave en fietsnetwerk

mailto:funda.okat@rhdhv.com


Bestuurlijk traject

◼ Deelrapportage per regio

◼ Besluitvorming in gemeenten en regio / provincie

◼ Type besluitvorming kan wisselen per gemeente/regio/provincie

◼ Begin juni – begin juli

◼ Samenvoegen tot eindbeeld



Eindproduct: Regionaal Toekomstbeeld Fiets

◼ Regionaal Toekomstbeeld Fiets

◼ Deelrapportage per regio

◼ Inzicht in de opgave per regio

◼ Samenhang met andere trajecten

◼ GiS kaarten en digitale uitsnedes voor rapportage

◼ Fietsnetwerk

◼ Fietsparkeeropgave

◼ Kwaliteitsverbeteringen in het netwerk (routes)

◼ Ontbrekende schakels en barrières

◼ Onderscheid in (bestaande) ambitie (2027) en schaalsprong (2040)



Planning

◼ Eerste planning

◼ Terugkoppeling later, rest op schema



Fietspotentiekaarten



Fietspotentiekaarten - Methodiek
◼ De Fietspotentiekaarten maken inzichtelijk waar de automobilist in bepaalde afstandsklassen naar toe wil reizen. De kaarten geven een relatieve ‘dikte’ aan 

van de vervoervraag tussen twee punten. Dit hebben we gedaan voor afstandsklassen:

◼ 0-7,5km

◼ 0-15km

◼ 0-25km

◼ De kaarten zijn gebaseerd op het verkeersmodel VENOM voor de Metropoolregio Amsterdam, welke bestaat uit ruim 3.000 zones. Vanuit elk punt, het 

middelpunt van een zone, lopen klassiek ruim 3.000 ‘desire lijnen’ naar de andere punten. 

◼ Deze zones zijn gebaseerd op postcode4 niveau, soms gedetailleerder in het studiegebied. De kaart bevat dus geen interne zoneverplaatsingen. 

◼ Door deze ‘vervoervraag’ slim toe te delen op een ‘minimaal netwerk’ bestaande uit driehoeken tussen alle punten, kan de reiz igersbehoefte inzichtelijk 

worden gemaakt. Er is dus geen connectie met het daadwerkelijke wegen of OV-netwerk dat bestaat. 

◼ Vervoerwaardecijfers komen voort uit de H/B matrix voor de 2-uurs avondspits voor 2040 uit VENOM, gebaseerd op:

◼ RO/EZ: Het polycentrisch verstedelijkingsmodel voor 2040 (PVM, volledig poly-poly). 

◼ Netwerk: basisnetwerk van 2040 van VENOM2018. 

◼ Luchtvaart: 500.000 vliegbewegingen/jaar op Schiphol, ca. 80 miljoen passagiers (in afwijking van WLO2-Hoog met 107 miljoen passagiers). 

12



Vragen


