
“Nijmegen Duurzaam Bereikbaar  “  Beleidsnota Mobiliteit  2011 – 2020.   

 

Een eerste reactie van de Fietsersbond – afdeling Nijmegen  

 

       Nijmegen 14 september 2011 

       Nijmegen@fietsersbond.nl 

       www.fietsersbond.nl 

       www.fietsersbondnijmegen.org 

 

 In juni 2009 verscheen de discussienota “ Nijmegen betrouwbaar bereikbaar”  

en als Fietsersbond  - afdeling Nijmegen hadden wij een officiële reactie:  “ De 

spaken en het wiel”. ( zie bijlage 1 – voor de volledigheid toegevoegd ).  

 

 In de discussienota worden de drie vervoersvormen, auto, fiets en openbaar 

vervoer , als drie gelijkwaardige beschouwd met nagenoeg elk hun eigen netwerk. In 

de beleidsnota ( paragraaf 4.5 ) wordt duidelijk ingegaan op de integratie van deze 

drie netwerken, want ze beïnvloeden elkaar, zowel in positieve als (soms) in negatieve 

zin.  Men kiest voor bepaalde investeringen voor de duurzame bereikbaarheid van 

Nijmegen, wat soms het beeld geeft dat men slechts investeert in een verkeersvorm, 

maar die kan positief ( maar ook negatief ) zijn voor de andere verkeersvorm(en).  
1)

 

Echter een aantal aspecten blijven altijd gelden:  

Je kunt het geld maar een keer uitgeven, dus investeer daar in waar het 

meeste rendement gehaald wordt in de bereikbaarheid van Nijmegen, met daarbij 

tevens een hogere verkeersveiligheid.  

De ruimte is vaak beperkt, maar daarmee bedoelt men een plat vlak met een 

lengte en een breedte, maar je moet niet 2-D denken.  Je moet de hoogte (of de diepte) 

meenemen en dus 3-D denken. 

 

Als aanvulling op onze eerdere reactie op de discussienota, wat toelichting. 

 

Rendement van een investering ( zie ook bijlage Zadelpen – winter 2010  ) 

 De kosten van zowel een kilometer snelweg als een kilometer HOV op basis 

van een tram ( ik bedoel hiermee de Nijmeegse variant van de noord-zuid lijn ) zijn 

tientallen miljoenen  en zijn een veelvoud van de kosten voor een kilometer fietsroute. 
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Het investeren in goede fietsvoorzieningen, om zo ook ruimte te maken voor vervoer 

dat perse per auto moet gebeuren, heeft dan ook vaak een veel hoger rendement. Dit 

geldt niet alleen voor de aanleg maar ook voor de exploitatie, een aspect wat nog al 

eens vergeten wordt. 

 

Ongelijkvloerse kruising(en) 

 Wie kent er niet de Lentse lus, waarbij de fietser kan kiezen uit een viaduct of 

een stoplicht waarbij hij/zij het gehele autoverkeer stil zet om veilig over te kunnen 

steken. Een investering in een ongelijkvloerse kruising maakt een scheiding tussen 

verkeersstromen en verhoogt zowel de doorstroom als veiligheid van zowel fietser als 

auto.  

Als getallenvoorbeeld:  

Als 4 rijbanen maar gedurende 75%  van de tijd groen licht hebben  

( dus 90 seconden in een cyclus  120 seconden ) is de doorstroming  

ongeveer gelijk aan 3 rijbanen waar geen stoplicht is.  

Mijn inschatting is dat een vierde rijbaan met bijbehorende verkeerslichten 

meer geld en oppervlak kost als een fietstunnel (of fietsviaduct). 

 

In de publicatie van het ROVG ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 

Gelderland – 2004 – 2008  ) staan de kruisingen rondom het nieuwe NS station 

Goffert op een eerste plaats m.b.t. de verkeersONveiligheid in heel Gelderland. Als 

het station gerealiseerd is met de daarbij behorende piekstromen van ( haastige ) 

reizigers, zal, bij ongewijzigde infrastructuur, het aantal ongevallen met letsel zeker 

fors toenemen.   

 

Wij pleiten er dan ook voor om de “ Groene Route”  in zijn geheel te voorzien 

van ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers vanwege de verkeersveiligheid en voor 

een goede doorstroming van fietser en auto.  

 

Met de opkomst van de elektrische fiets, vormt een fietshelling voor de 

ouderen onder ons ook al geen belemmering meer. Gezien de grote toename van 

fietsongevallen in deze leeftijdsgroep ( een stijging van ca 40% tot 50% in de periode 

2005 – 2009   
2)

 ) , is een veilige ongelijkvloerse kruising ook zeker te verkiezen. 



 

Snelfietsroutes 

 Wij zijn het er mee eens dat een kwalitatief hoogwaardig netwerk van 

snelfietsroutes bijdraagt aan de bereikbaarheid van Nijmegen. Voor verdere 

kwalitatieve verbetering van fietsverbindingen is het voorstel “Fiets onder dak”, zoals 

gedaan door VVD-Utrecht, een mogelijke bijdrage om nog meer mensen op de fiets te 

krijgen en zo de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.   

 

Fietsparkeren bij het NS station 

 Het aantal plaatsen in de fietsenstalling is al een vaak genoemd punt, maar wat 

vaak vergeten wordt: Hoe komt de fietser vanuit de stalling op het perron. Als de 

stalling onder de van Schaeck Mathon singel klaar is, dient de fietser eerst weer de 

trap te nemen naar het wegnivo. Na het nemen van de busbaanhorde en de 

deurversmalling voor het station neemt hij de trap naar beneden om onder de sporen 

door te gaan om dan weer vervolgens de trap naar boven te nemen om op het perron 

te komen. Wij pleiten daarom ook voor een voetgangerstunnel van deze fietsenstalling 

naar de onderdoorgang van de perrons, voor een betere en veiliger doorstroming van 

voetgangers en bussen. 

 

 In deze reactie gaan we niet direct in op een veelheid van verkeerssituaties die 

niet voldoen aan duurzaam veilig en die vaak ook de doorstroming beperken. Een 

groot aantal is te vinden in onze reactie op de discussienota, waarvan slechts een klein 

aantal ( soms deels ) al is opgelost. 

 

Namens de Fietsersbond – afdeling Nijmegen 

Kees Spoorenberg - Voorzitter  

 

 

1) Publicatie van Fietsberaad maart 2010 pag 14 t/m 19 

2 )  Consument en veiligheid maart 2011 Fietsongevallen bij ouderen (55+)
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Bijlage 2  



 

 


