INLEIDING
Actief en ﬁetsvriendelijk beleid is noodzakelijk in

het ﬁetsen. De afgelopen jaren heeft Bussum al

een land waar ﬁetsen onze tweede natuur lijkt.

een enorme slag geslagen. Binnen de gemeente
is inmiddels sprake van een redelijk goede en

Voor u ligt de eerste ﬁetsnota van Bussum. Een

overzichtelijke ﬁetsinfrastructuur, een samen-

Nederlander zonder ﬁets is bijna ondenkbaar.

hangend ﬁetsnet en relatief snelle en korte

Dat blijkt ook uit de cijfers. Ongeveer 30% van

ﬁetsverbindingen op een klein oppervlak. Ten

alle gereden kilometers in Nederland doen we

opzichte van vergelijkbare gemeenten scoort

namelijk op de ﬁets. Dat is bij elkaar ongeveer

Bussum hoger op de punten verkeersveiligheid,

15 miljard kilometer per jaar.

ﬁetsgebruik en concurrentie van de ﬁets ten opzichte van de auto.

Fietsen is gemakkelijk, functioneel en gezond.
We ﬁetsen voor ons plezier, voor ons werk of

Ondanks dat moeten we concluderen dat de

voor de sport. De ﬁets draagt bij aan een veiliger

laatste 20 tot 30 jaar het ﬁetsbeleid binnen het

leefomgeving, minder vervuilende lucht, minder

mobiliteitsvraagstuk enigszins op de achter-

geluidsoverlast en natuurlijk een betere bereik-

grond is gebleven. Een belangrijke reden die

baarheid. Vandaar dat wij als bestuur van de ge-

daaraan ten grondslag ligt is het gemotoriseerde

meente Bussum het ﬁetsen belangrijk vinden en

verkeer, en dan vooral de auto. Het autogebruik

ons daarvoor willen inzetten. En dit bevestigen

werd jarenlang “gestimuleerd”. Er werd ﬂink in

we met de eerste ﬁetsnota van Bussum!

de auto geïnvesteerd, ook in de daarvoor benodigde infrastructuur. Dit bleek zo “succesvol”

Bestuurlijk dragen wij de verantwoordelijkheid

dat we anno 2008 worden geconfronteerd met

om te zorgen voor de juiste infrastructuur en

grote problemen die deels te relateren zijn aan

de juiste voorzieningen om het ﬁetsen te bevor-

het veelvuldige gebruikt van de auto.

deren en het zo veilig en aangenaam mogelijk

Voor een juiste beeldvorming sommen we een

maken.

paar van die problemen op:
•

Verslechtering van de milieukwaliteit

De ﬁetsnota wordt vastgesteld voor een periode

- lucht

van minimaal vijf jaar met als doel het ﬁetsbeleid

- geluid

een plaats te geven binnen allerlei gemeente-

- klimaat

lijke- en ruimtelijke besluitvormingsprocessen.

•

Verslechtering van de lokale leefbaar-

Het ﬁetsbeleid moet uiteindelijk resulteren in

heid

een verdere toename van het ﬁetsgebruik, een

- veiligheid

afname van het autogebruik, het bevorderen

- ruimtegebruik

van de ﬁetsveiligheid en daaraan gerelateerd

- rust

een afname van het aantal ongevallen.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

De problemen waar we nu voor staan zijn trou-

Fietsnota gemeente Bussum

wens zo ingrijpend dat niemand meer in staat is
ze te bagatelliseren en langer ad hoc te werk te

WAAROM EEN FIETSNOTA?

gaan. Binnen het krachtsveld van de mobiliteits-

In Bussum ﬁetsen heel veel mensen. Al deze

discussie wint de ﬁets al wel aan belangstelling.

ﬁetsers hebben recht op goede en veilige voor-

Kortom, genoeg redenen om door middel van

zieningen.

een structurele aanpak bovengenoemde problemen tegemoet te treden.
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HET FIETSGEBRUIK IN BUSSUM
Bussum is uitermate geschikt als ﬁetsdorp.

• Er is veel trillingsoverlast voor ﬁetsers omdat
de ﬁetspaden in tegelverharding zijn uitgevoerd.

De gemeente Bussum is een compacte gemeente zonder buitengebied, de totale opper-

Doelgroepen

vlakte is ongeveer acht vierkante kilometer. De

Er zijn verschillende doelgroepen te onderschei-

maximale afstand binnen Bussum (noord-zuid

den:

en oost-west) is ongeveer drie kilometer. Gezien

• De scholier en student.

die afstanden is Bussum uitermate geschikt als

• De forens.

WAT MOET ER NOG GEBEUREN?
Ondanks dat er al veel voor de ﬁetser is ge-

aantal projecten.

daan, is een verdere verbetering wenselijk en

Diverse projecten zijn realiseerbaar op korte ter-

mogelijk. Dit gaan wij bereiken door o.a. de

mijn (binnen 2 tot 3 jaar).Voor een aantal andere

komende jaren veel tijd te steken in de promotie

projecten is een langere adem nodig (tussen 3

van het ﬁetsgebruik en het realiseren van een

en 10 jaar).

Mogelijk te realiseren
De volgende projecten worden onderzocht en

voor ﬁetstunnels en / of ondertunneling van

mogelijk gerealiseerd:

het spoor.

• Bewaakte stalling

De voorrangssituatie van de ovotonde op de

realiseren van een bewaakte ﬁetsenstal-

kop van de Huizerweg opnieuw bezien. De

ling (met personeel) of beveiligde ﬁetsen-

voorrang op deze ovale rotonde is voor ﬁet-

Realiseren

stalling (waarbij de ﬁets geautomatiseerd

sers niet eenduidig geregeld. Aan de Bussumse zijde heeft de ﬁetser voorrang. Aan
de Naardense zijde heeft de ﬁetser geen

“ﬁetsdorp”. In vergelijking met andere gemeen-

• De recreatieve ﬁetser.

De volgende projecten worden op korte

Deze afweging dient vanaf nu bij elke

wordt vastgezet) in het centrum van Bus-

ten scoort Bussum al hoog op het ﬁetsgebruik,

• De bezoeker van het centrum.

termijn gerealiseerd:

wegreconstructie te worden genomen.

sum.

37% van alle verplaatsingen vindt plaats met de

Uit onderzoek blijkt dat er tussen de doelgroe-

• Uitbreiding aantal ﬁetsparkeermogelijk-

Comfort van de ﬁetsers staat hierbij

ﬁets. Met deze Fietsnota beogen wij, overeen-

pen belangrijke overeenkomsten bestaan over

heden

voorop!
• Verkeerstellingen

• Uitbreiding stallingsmogelijkheden bij

lijk Verkeer en Vervoer Plan

bebouwde kom ligt.

(GVVP) van Bussum is op-

van de ﬁets in alle verplaatsingen te verhogen

waarden zijn voor alle doelgroepen:

en parkeermogelijkheden voor ﬁetsers

Verkeerstellingen uitvoeren op de

het uitbreiden van stallingsmogelijkheden

naar 45% in 2010.

– Veilige ﬁetsroutes.

in het centrum met 15% en bij locaties

ﬁetsroutes. Hiermee wordt een beter

voor ﬁetsers bij de stations.

– Goede- en veilige stallingsmogelijkheden.

waar veel activiteiten plaatsvinden.

inzicht verkregen in de routes die ﬁetsers

– Comfortabel kunnen ﬁetsen.

Fietsklemmen met het Fietsparkeur worden

rijden.

sum: De Fietsbalans. Met behulp van een spe-

ﬁets meer gebruikt gaat wor-

• Oversteekbaarheid spoor

den dan de auto. Om het ﬁetsgebruik te stimuleren dienen
de ﬁetsroutes binnen Bussum

Het uitbreiden van 30 km/h gebieden.

gangen zijn veelvuldig en langdurig geslo-

te zijn ingericht op een veilig

Realiseren van parkeermogelijkheden

Binnen Bussum is nu circa 75% van de

ten. Als gevolg van de lange wachttijden

voor “bijzondere ﬁetsen”. Denk

wegen ingericht als verblijfsgebied. Deze

negeren voetgangers en ﬁetsers (veelal

zijn genomen hebben bijgedragen dat in

hierbij aan bakﬁetsen, ﬁetsen met

inrichting zorgt voor een grotere veiligheid

scholieren) regelmatig het rode licht. On-

Bussum al veelvuldig van de ﬁets gebruik

derzocht wordt of er mogelijkheden zijn

toegepast.

Wat is er al gedaan voor de ﬁets?
De maatregelen die in de afgelopen jaren

• Stalling bijzondere ﬁetsen

verlengde bagagedrager en ﬁetsen met

voor ﬁetsers. De Oostereng en het

aanhangwagens. In eerste instantie is een

Godelindekwartier worden in de komende

onderzoek bevestigt dat er binnen de gemeente

daarvan:

parkeermogelijkheid gewenst bij scholen,

twee jaar heringericht als 30 km/h gebied.

Bussum veel gebruik wordt gemaakt van de

• 75% van de woonwijken zijn ingericht als

maar ook elders in Bussum bestaan

tuur voor de ﬁetsers in Bussum beoordeeld. Het

afstanden wenselijk is dat de

baarheid van het spoor. De spoorwegover-

• 30 km/h gebieden

wordt gemaakt. Hier volgt een overzicht

ciale meetﬁets is de kwaliteit van de infrastruc-

genomen dat het voor korte

Oplossingen zoeken voor de oversteek-

Om de ﬁetsvriendelijkheid van Bussum te beoor-

schillende aspecten van het ﬁetsklimaat in Bus-

gebruik voor de ﬁetsers.
Het doel is:
- Stimulering ﬁetsgebruik
(van 37 % in 2003 naar 45%
in 2010)
- Bevordering ﬁetsveiligheid
(van gemiddeld 55 ﬁetsongevallen per jaar in de

• Fietsbalans

periode 1998-2002 naar 45

Deelnemen aan de Fietsbalans-2 van

Op langere termijn

de ﬁetsersbond. Hiermee wordt de

De volgende projecten worden op langere

De richtlijnen voor ﬁetsparkeren van

ﬁetsvriendelijkheid gemeten, in vergelijking

termijn gerealiseerd:

• Realisatie van rotondes binnen de be-

het nationale kennisplatform voor

met Fietsbalans-1 én in vergelijking met

• De stedelijke dichtheid.

bouwde kom waarbij ﬁetsers voorrang

infrastructuur, verkeer, vervoer en

andere gemeenten. Uitvoering vindt plaats

Het vervangen van alle bestaande ﬁetsen-

Het verbeteren van de oversteek voor ﬁet-

• De concurrentiepositie ten opzichte van de

hebben.

openbare ruimte (CROW) dienen te

in 2008.

klemmen in het centrum door ﬁetsenklem-

sers op de kruising Crailo – Amersfoortse-

men met Parkeurmerk.

straatweg (bij de afrit A1). Fietsers van en

ﬁets. De Fietsbalans geeft belangrijke informatie
voor deze ﬁetsnota.
De sterke punten van het ﬁetsbeleid van de gemeente Bussum zijn:

auto.
• Er is weinig geluidsoverlast van gemotoriseerd
verkeer.
• Er is weinig oponthoud als gevolg van verkeerslichten.
• De ﬁetspaden zijn breed genoeg om met twee
ﬁetsers naast elkaar te ﬁetsen.
• De gemeente Bussum stimuleert het gebruik
van de ﬁets voor haar personeel.

30 km/h gebied.
• Op bijna alle 50 km/h wegen zijn vrijliggende ﬁetspaden aangelegd.

• Toepassen van de maatregel 'Voorrang
Fietsers van Rechts'.
• Toepassen van de maatregel "Bromﬁets
op de rijbaan".
• Plaatsen van circa 300 extra ﬁetsklemmen

worden aangehouden als norm in plaats

Ontwikkelen en uitvoeren van een

daardoor bij projecten vanaf het begin

gemeentelijke ﬁetspromotieplan.

meegenomen in de planvorming.
• Fietsparkeur als standaard
Fietsparkeur als standaard in de

• De invoering van de OV-ﬁets bij station
Naarden – Bussum.

• Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor

werking met de provincie Noord Holland.
• Het stimuleren van het ﬁetsgebruik door
eigen personeel van de gemeente Bussum.

• Promotie

van als richtlijn. Fietsparkeren wordt

sum.

werk voor de recreatieve ﬁetser in samen-

zet.

• Richtlijnen wordt norm

Opnemen van ﬁetsenklemmen met

De ontwikkelpunten zijn:

• Het ﬁetsbeleid is onvoldoende op papier ge-

concrete wensen.

met Fietsparkeur bij station Naarden-Bus-

• Het instellen van een ﬁetsknooppuntennet-

de ﬁetser.

raad vastgestelde Gemeente-

Onderzoek naar de mogelijkheden voor

Uitbreiden van het aantal ﬁetsenklemmen

gemeente in 2003 onderzoek gedaan naar ver-

In het januari 2006 door de

deel binnen en het andere deel buiten de

de voorwaarden die worden gesteld. Die voor-

delen heeft de Fietsersbond in opdracht van de

voorrang. De reden hiervoor is dat het ene

Gemeentelijk beleid

stations

komstig het vastgestelde GVVP, het aandeel

Fietsvriendelijkheid

• Ovotonde

Onderzoek naar de mogelijkheid van het

• Vervangen bestaande ﬁetsklemmen

• Optimaliseren oost - west ﬁetsroute

ongevallen per jaar in 2010)

heid van de hoofdwegen is voor de ﬁetser
niet optimaal.
• Oversteek Crailo

naar Huizen moeten deze drukke weg nu in

Deze ﬁetsroute kruist een aantal hoofdwe-

één keer oversteken, zonder middengelei-

gen, denk hierbij aan de kruising Oud Bus-

der. Overleg tussen provincie en regioge-

summerweg – Landstraat en de kruising

meenten is inmiddels opgestart.

Brinklaan – Veerstraat. De oversteekbaar-

serbond blijkt dat ongeveer
37% van alle korte verplaatsingen binnen Bussum korte
ﬁetsritten betreft (maximaal
7,5 kilometer). De auto heeft

eerstvolgende herziening van de Nota
Straatmeubilair. Nieuw aan te schaffen

Uit onderzoek van de ﬁet-

op deze korte afstand een

MIDDELEN

aandeel van 35%. Het ge-

ﬁetsklemmen moeten voldoen aan deze

De projecten voor de ﬁets die hiervoor worden

voorzieningen vindt voor een deel plaats vanuit

standaard.

genoemd, worden in principe meegenomen bin-

de projecten, voor een deel uit het budget milieu-

nen lopende civiele projecten en bouwprojecten.

ambitie en voor een deel uit het budget verkeer

Aanleggen van ﬁetspaden in asfalt of

Voor 2008 is geen aparte voorziening voor ﬁets-

(totaal circa € 20.000,-).

beton in plaats van tegelverharding.

projecten opgenomen in de begroting. Bekosti-

Voorgesteld zal worden om in de begroting voor

gezien als recreatiemiddel

ging van de verbeteringen van ﬁetsen en ﬁets-

2009 een - extra - bedrag op te nemen.

in de mooie omgeving van

• Fietspaden in asfalt of beton

meentelijk ﬁetsbeleid is er
op gericht om het ﬁetsen te
bevorderen om zo een goed
alternatief te bieden voor
de auto. Ook wordt ﬁetsen

Bussum.

