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1. Inleiding 

 

Nederland telt ruim 19 miljoen fietsen en een groot deel daarvan maakt iedere dag 

onderdeel uit van het drukke verkeer. Landelijk gezien stijgt sinds 2000 het aantal fietsers 

dat ernstig gewond raakt in het verkeer. In 2011 was al meer dan de helft van de ernstig 

gewonden in het verkeer fietser. Omdat de meeste van deze ongevallen op lokale wegen 

plaatsvinden, is met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat alle 

gemeenten een ‘lokale aanpak veilig fietsen’ vaststellen, als onderdeel van de landelijke 

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. 

 

Almere is de veiligste fietsstad van Nederland
1
. De stad heeft een netwerk van maar liefst 

500 kilometer fietsroutes, waarvan ruim 400 km op vrijliggende fietspaden. Fietsers op 

vrijliggende fietspaden hebben voorrang en 220 kruisingen met hoofdwegen zijn 

ongelijkvloers. Almere is overwegend ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig en 

alle woonwijken zijn autoluw ingericht als 30 km/u-zones. Kruisingen van het fietsnetwerk 

met busbanen zijn beveiligd met verkeerslichten.  

Maar ook de meest verkeersveilige fietsstad van Nederland kan nog veiliger. 

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal lichtgewonde fietsslachtoffers in Almere gedaald van 

gemiddeld 1 keer per week naar 1 keer per maand. Tegelijkertijd is het aandeel ernstig 

(fiets)verkeersgewonden onder alle slachtoffers gestegen. De kans dat een fietser in Almere 

in een ziekenhuis belandt, is dus groter geworden. In de afgelopen 13 jaar zijn er 4 dodelijke 

fietsslachtoffers gevallen, 3 hiervan in de laatste 5 jaar.  

Met regelmaat komen er berichten in de media over verkeersonveilige locaties en zijn er 

dagelijks verkeersonveilige situaties met bijna ongelukken. In 2014 heeft het CDA in Almere 

een ‘zwartboek gevaarlijke fietskruisingen’ gepresenteerd. Kortom er zijn nog steeds te veel 

onveilige situaties. 

 

Doelstelling is om Almere, als veiligste fietsstad, nog verkeersveiliger te maken voor de 

fietser. Daarmee omarmen we het beleid van de provincie Flevoland: “Maak van de NUL 

een Punt!”  

 

 

                                                 
1
 Zie bijlage 1: Almere veiligste fietsstad van Nederland 
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2. Analyse fietsonveiligheid 

 

Om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren wordt deze ‘Aanpak Veilig Fietsen’ 

opgesteld. Hierin worden de verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsers in kaart gebracht 

en wordt een maatregelenprogramma voorgesteld om deze knelpunten op te lossen. De 

aanpak focust zich op fietsveiligheid maar kan ook leiden tot positieve effecten voor andere 

verkeersdeelnemers. Het verwijderen van fietspaaltjes zal bijvoorbeeld ook veiliger zijn voor 

snorfietsers en het veiliger inrichten van een kruising met een woonstraat kan positief zijn 

voor autoveiligheid. Fietsveiligheid heeft ook een nog breder aspect: betere veiligheid kan 

leiden tot meer fietsgebruik, met als gevolg een gezondere (minder CO2, meer beweging) 

bevolking en een betere bereikbaarheid van de stad.  

 

2.1 Fietsongevallen en slachtoffers 

Veilig fietsen staat landelijk onder druk. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer 

ernstig gewonden en vooral ouderen zijn slachtoffer. Landelijk is een stijgende trend te zien. 

Deze trend is deels ook in Almere te zien. Deels, omdat de aantallen fietsslachtoffers 

dusdanig laag zijn, dat moeilijk is te spreken over een trend. Het aantal ziekenhuisgewonden 

in Nederland is in de periode 2001-2013 gemiddeld circa 9,5 fietsslachtoffers per 100.000 

inwoners per jaar, terwijl dit in Almere circa 3,5 fietsslachtoffers per 100.000 inwoners per 

jaar is in dezelfde periode. In de periode 2001-2007 zijn er gemiddeld ongeveer 5 

ziekenhuisgewonden (fietsslachtoffers) gevallen per jaar. In de periode 2007-2013 is dit 

aantal gestegen naar gemiddeld 7 ziekenhuisgewonden per jaar. Dit lijkt een trend te zijn, 

echter in de periode 2011-2013 is in de cijfers weer een daling van het aantal slachtoffers te 

zien. Tegelijkertijd is de registratiegraad vanaf 2009 verslechterd. Zodra de gegevens van 

2014 bekend zijn is meer te zeggen over te trend. In onderstaande tabel is het aantal 

fietsongevallen met ernstige slachtoffers weergegeven. In bijlage 2 zijn de absolute 

aantallen in Almere opgenomen.  

 

 
Fietsongevallen en Ziekenhuisgewonden Almere Nederland 

Aantal ziekenhuisgewonden per 100.000 inwoners per jaar tussen 
2001 en 2013 

Ca. 3,5 Ca. 9,5 
 

Aantal ziekenhuisgewonden (absoluut) in de periode 2001-2007 
per jaar gemiddeld 

Ca. 5,4 Niet bekend 

Aantal ziekenhuisgewonden (absoluut) in de periode 2008-2013 
per jaar gemiddeld 

Ca. 7,1 Niet bekend 
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2.2 Risicogroepen onder fietsers 

Almere heeft momenteel een relatief jonge bevolking en een kleine groep 65+-ers. Ten 

opzichte van Nederland zijn er in Almere meer jonge bewoners (28% is onder de 20, ten 

opzichte van 23% in Nederland) en veel minder ouderen (9% is boven de 65, ten opzichte 

van 17% in Nederland). In de komende decennia zal het aantal ouderen bijna verdubbelen. 

Uit landelijke analyses (Beleidsimpuls Verkeersveiligheid) zijn ouderen en jongeren 

genoemd als kwetsbare verkeersdeelnemers. Ouderen zijn daarbij, fysiek nog kwetsbaarder 

en reageren minder alert dan jongeren. Het  aantal oudere fietsgewonden is in Nederland 

sinds 2000 met 50% procent toegenomen. Ook in Almere is het aantal ernstig gewonde 

oudere fietsers ten opzichte van het aandeel ongevallen relatief hoog. In ongeveer de helft 

van de ongevallen bij ouderen gaat het om ziekenhuisgewonden of overlijden. 

Ook jongeren (12 tot 25 jaar) staan al langer bekend als kwetsbare verkeersdeelnemers. 

Oorzaken zijn gevaarlijk rijgedrag, gebrek aan ervaring en het meer afleggen van afstanden 

in het verkeer. In Almere is het aantal fietsslachtoffers onder jongeren ook relatief 

hoog.Ongeveer 19% van het totaal aantal gewonden komt uit deze leeftijdscategorie. Dit 

terwijl deze groep slechts 7% van de Almeerse bevolking uitmaakt.  

Figuur 1: ziekenhuisgewonden landelijk en in Almere (2001-2013) 
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2.3 Objectief onveilige locaties 

Van alle fietsongevallen in Almere vindt 80% plaats op het fietsnetwerk, waarvan 50% op 

het hoofdnetwerk en 30% op het basisnetwerk. Van alle fietsongevallen vindt ca. 70% plaats 

op een kruispunt en 30% op een wegvak. In bijlage 3 zijn de fietsslachtofferongevallen per 

stadsdeel weergegeven.  

Doordat de meeste fietsongevallen geconcentreerd plaatsvinden op een beperkt aantal 

routes en een beperkt aantal kruispunten, biedt dit goede aangrijpingsmogelijkheden voor 

aanpak van onveilige punten.  
 
 

Figuur 3: Fietsongevallen  over 2001 t/m 2013 (rood=letsel, blauw=materiële schade) op het  fietsnetwerk 

 
Kruispunten  

Ongeveer 70% van de ongevallen vindt plaats op een kruispunt. 

In de periode van 2001-2013 zijn op 37 kruisingen 3 of meer ongevallen gebeurd. Dit zijn 

zowel ongevallen met letsel als ongevallen met uitsluitend materiele schade (UMS). Bij deze 

ongevallen zijn 116 slachtoffers gevallen over deze gehele periode. Dit is circa 24%van het 

totaal aantal fietsslachtoffers in Almere in deze periode (totaal aantal fietsslachtoffers in 

deze periode is 492 in 463 (fietsslachtofferongevallen). Deze 37 kruisingen noemen we 

gevaarlijke kruisingen of objectief onveilige kruisingen. 

 

Naast de 37 gevaarlijke kruisingen zijn er verspreid over de hele stad kruisingen waar 

onveilige situaties voorkomen. Op ruim 100 kruisingen zijn in de afgelopen 13 jaar 1 of 2 

fietsongevallen geweest. We beschouwen deze ongevallen als solitaire incidenten.  
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Figuur 4: 37 locaties met 3 of meer fietsongevallen in 2001 t/m 2013 (rood=letsel, blauw=materiële schade) 

 

Wegvakken  

Ongevallen op wegvakken betreft  veelal foutief inhalen, onvoldoende afstand houden, en 

eenzijdige ongevallen (vallen door aanrijdingen tegen fietspaaltjes, gladde fietspaden, gaten 

en hobbels). De registratie is slecht, maar uit landelijk onderzoek blijkt  60% van alle ernstige 

fietsverkeersgewonden slachtoffer is van een eenzijdig fietsongeval, vaak door aanrijding 

met fietspaaltjes
2
,waarbij  vooral bij oudere fietsers betrokken zijn.Deze ongevallen zijn te 

voorkomen door paaltjes alleen toe te passen waar ze strikt noodzakelijk zijn. 

 

Fietsongevallen op buskruisingen 

Als een ongeval plaatsvindt waarbij een bus betrokken is, is de kans op zwaar letsel groot. 

Van alle ongevallen waar een bus bij betrokken is in de periode 2001 – 2013, vinden er 18% 

(abs.38) plaats met de fiets. Bij de helft van deze ongevallen is een jongere tussen de 12 en 

17 jaar betrokken. In onderstaande tabel zijn de fietsongevallen naar letsel per 

leeftijdscategorie weergegeven. 

 
 
leeftijdscategorie 

Totaal ongevallen UMS Licht gewond Zwaar gewond 

Abs. % Abs. Abs. Abs. 

4 t/m 11 3 8% 1 1 1 

12 t/m 15 13 34% 4 4 5 

16 t/m 17 6 16% 1 2 3 

18 t/m 24 6 16% 2 1 3 

25 t/m 59 6 16% 2 2 2 

60 en ouder 4 11% 0 3 1 

totaal 38 100% 10 13 15 

 

                                                 
2
 Fietsberaad,  publicatie 19a 
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De ongevallenlocaties waar een bus en een fiets bij betrokken is, zijn apart geanalyseerd 

(bijlage 4). Voor 6 locaties geldt dat er meer dan 1 ongeval heeft plaatsgevonden in de 

afgelopen 13 jaar. In de tabel een overzicht naar locatie type en aard van het ongeval: 

 
Type Buskruising Aantal locaties  

met >1 ongeval 
Slachtoffer-
ongevallen 

UMS roodlichtnegatie 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

I: fietspad – busbaan 2 33% 4 36% 0 0% 4 100% 

II: woonstraat - busbaan 4 67% 7 64% 3 100% 9 90% 

totaal 6  11  3  13  

 
Bij ongevallen met buskruisingen valt op dat ongeveer drie kwart van de fietsongevallen, 

slachtofferongevallen zijn. De impact van een ongeval is vele malen groter dan elders. 

Vrijwel alle buskruisingen zijn geregeld met verkeerslichten, dan wel 

voorwaarschuwingslichten. Op alle 6 de locaties met meer dan 1 ongeval blijkt dat in bijna 

alle gevallen sprake is van negeren van roodlicht of de waarschuwingslichten (door de 

fietser). Opvallend is dat het aandeel jongeren relatief hoog is. 

 

2.4 Subjectief onveilige locaties 

Locaties waarbij sprake is van subjectieve onveiligheid zijn niet aan de hand van 

ongevalscijfers te bepalen. Deze locaties worden als onveilig ervaren en kunnen in potentie 

gevaarlijk zijn, omdat de vormgeving bijvoorbeeld sterk overeen komt met locaties waar wel 

ongevallen hebben plaatsgevonden, of omdat de vormgeving afwijkt van de gewenste 

inrichting. 

Het CDA heeft in oktober 2014 een zwartboek gevaarlijke kruisingen gepresenteerd. Hierin 

zijn  56 kruisingen genoemd. Een deel daarvan (4) is ook onderdeel van de eerder 

genoemde 37 gevaarlijke, objectief onveilige, kruisingen. De resterende kruisingen worden 

door burgers  als onveilig  ervaren op basis van andere argumenten, bijvoorbeeld 

inconsequente verkeersregels, drukte, gedrag, bebording of onoverzichtelijkheid. 

 

2.5 Onveiligheid naar type situatie 

Bovenstaande analyse heeft geleid tot een lijst van in totaal 89 kruispunten die onveilig zijn 

en/of als onveilig worden ervaren. Opvallend is dat er veel vergelijkbare situaties 

voorkomen. Dat biedt de mogelijkheid deze vergelijkbare situaties systematisch te 

onderzoeken. Een onafhankelijk extern verkeerskundig adviesbureau (Goudappel Coffeng) 

heeft deze lijst van kruispunten onderzocht en geanalyseerd. 

 

De 89 kruispunten kunnen op de volgende manier in types worden ingedeeld: 

 

Situatie 1: Fietspad of fietsroute evenwijdig aan busbaan 

In Almere Buiten en delen van Almere Stad is - als reactie op de kronkelige structuur van 

fietsroutes in  Almere Haven -  er voor gekozen hoofdfietsroutes te bundelen met andere 

infrastructuur zoals gracht en busbaan, ter verbetering van de vindbaarheid. Daardoor 

ontstaat op busbaankruisingen de situatie dat automobilisten op sommige complexere 

kruisingen de fietser parallel aan de busbaan soms over het hoofd zien. 

 

Situatie 2: Fietspad evenwijdig aan spoordijk kruist met drukke buurtweg 

Als gevolg van de spoordijk en de verdiepte ligging van de kruisende weg is er slecht zicht op 

het fietspad. 
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Situatie 3: Fietspad evenwijdig aan gracht, pal na brug 

Fietspad ligt erg dicht tegen de brug aan waardoor het fietspad onvoldoende opvalt, of 

slecht zicht is voor de auto’s op het kruisende fietsverkeer door hekwerk en/of beplanting. 

 

Situatie 4: Fietspad of fietsroute kruist een (drukke) buurtweg 

Meestal is er een probleem met de opvallendheid van de kruising. Door drukte op de 

fietsroute en drukte op de kruisende weg wordt de kans op ongevallen vergroot.  

 

Situatie 5: Fietspad eindigt op T-kruising 

Het fietspad gaat ter plaatse van de kruisende woonstraat verder over een woonstraat. Een 

dergelijke kruising heeft veelal gelijkwaardige voorrang voor alle takken, dit kan strijdig zijn 

met het verwachtingspatroon van de fietsers die eerder op het (vrijliggende) fietspad wel 

voorrang kreeg. 

 

Situatie 6: Fietspad kruist fietspad/fietsstraat 

Daar waar (hoofd)fietsroutes elkaar kruisen kan het nodig zijn de voorrang te regelen 

 

Situatie 7: Bajonet in de fietsroute 

Situatie waarin de fietsroute wisselt van de ene kant van bijvoorbeeld de busbaan naar de 

andere kant. 

 

Situatie 8: Fietsroute kruist ‘grijze’ buurtweg 

Dit zijn straten die que intensiteit en uitstraling het karakter hebben van een 50 km/uur weg 

maar waar de weginrichting niet goed functioneert waardoor de kruisende fiets niet goed 

opvalt.  

 

 

Situatie 9: Zichtprobleem 

Fietskruisingen waar slecht zicht overwegend  oorzaak is van de onveilige situatie 

 

Situatie 10: Specifiek probleem 

Kruisingen die niet in één van de bovenstaande types is onder te brengen 

 

Situatie 11: Herontwikkeling Centrum Almere Buiten 

Tijdelijke inrichting van kruisingen vanwege lopende bouwactiviteiten; onveilige kruisingen 

in het definitieve ontwikkelingsplan worden aangepakt 

 

Situatie 12: Boomwortels 

Dit is geen verkeerveiligheidsprobleem, maar  een onderhoudsprobleem 

 

Van alle locaties zijn de ongevallen bepaald en de situatiekenmerken in beeld gebracht. Dit 

geeft het volgende beeld: 
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objectief onveilig subjectief onveilig

krptn >=3 F-ongevallen overige CDA-krptn totaal alle krptn

gem per ongv gem. gem per

situatie type situatie #ongv # krptn krpt #ongv # krptn per krpt #ongv # krptn krpt

1 fietspad // busbaan of woonstr // busbaan 37 5 7,4 0 2 0,0 37 7 5,3

2 fietspad Spoorbaanpad // spoordijk 25 2 12,5 0 0 0,0 25 2 12,5

3 fp // gracht, pal na brug 26 6 4,3 1 3 0,3 27 9 3,0

4 fietspad of fietsstraat x buurtweg 41 9 4,6 1 2 0,5 42 11 3,8

5 fietspad  of fietsroute op T-kruising 6 2 3,0 5 11 0,5 11 13 0,8

6 fietspad x fietspad/fietsstraat 9 3 3,0 0 0 0,0 9 3 3,0

7 bajionet in hoofdfietsroute 8 2 4,0 0 2 0,0 8 4 2,0

8 fietsroute x 'grijze' buurtweg (30 of 50?) 6 2 3,0 0 2 0,0 6 4 1,5

9 alleen 'n zichtprobleem 4 1 4,0 2 3 0,7 6 4 1,5

10 specifiek probleem 18 5 3,6 10 20 0,5 28 25 1,1

11 herontwikkeling Centrum Buiten 0 0 0,0 2 3 0,7 2 3 0,7

12 boomwortels 0 0 0,0 0 3 0,0 0 3 0,0

13 nvt/onbekend 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0

180 37 4,9 21 52 0,4 201 89 2,3  
 
Kruispunten die als onveilig ervaren worden, leiden niet altijd tot ongevallen, maar het geeft 

wel inzicht in kruispunten met een soortgelijke situatie die in potentie gevaarlijk kunnen 

zijn. Aanpak van deze punten kan op dezelfde manier plaatsvinden, als daar aanleiding toe 

is, of bij groot onderhoud van wijken.   

Opvallend in het overzicht van de subjectief onveilige kruispunten is het type waarbij het 

fietspad eindigt op een T-splitsing en overgaat op een straat met gemengd verkeer ( 11 

locaties). Ook zijn er 20 locaties met specifieke problemen.   

 

 

2.6 Analyse gedragsknelpunten 

 

Het gedrag van verkeersdeelnemers speelt een grote rol bij het veroorzaken van ongevallen. 

Uit de cijfers blijkt dat de grootste hoofdtoedracht bij fietsongevallen het niet verlenen van 

voorrang is (bijna 70%). Veelal wordt door het kruisende autoverkeer geen voorrang 

verleend. Het niet verlenen van voorrang is niet specifiek aan de infrastructuur verbonden, 

want zowel op fietspaden als in woonstraten vinden relatief evenveel voorrang als niet 

voorrang gerelateerde ongevallen plaats. Het niet verlenen van voorrang komt door het 

negeren, niet kennen of onduidelijk zijn van verkeersregels of de verkeerssituatie. 

 

Het gescheiden verkeerssysteem van Almere heeft nauwelijks situaties waarin de fiets een 

weg kruist en die geregeld is met verkeerslichten. Daar waar wel verkeerslichten staan, 

bijvoorbeeld bij de kruisingen met de busbanen, vinden soms ook ongevallen plaats. Op 

deze kruisingen moet het zo zijn dat een verkeersdeelnemer het rode licht (bewust of 

onbewust) heeft genegeerd.  

 

2.7 Conclusies en aanbevelingen fietsveiligheidsknelpunten 

Van alle fietsongevallen vindt het grootste gedeelte plaats op kruispunten, daar waar 

verkeer elkaar haaks kruist. In de meeste gevallen is dat met autoverkeer, incidenteel ook 

met fietsers of een bus. Daarvan vindt het overgrote deel plaats op het hoofdfietsnetwerk. 

Vaak waarbij het fietspad een relatief drukke buurtstraat kruist (in de helft van de gevallen). 

 

Opvallend is dat van de gevaarlijke kruispunten meer dan de helft te maken heeft met 

slecht zicht.  De zichthoeken dienen bij elke kruising goed bepaald te worden. Wanneer 

onvoldoende zicht mogelijk is, dient gezorgd te worden voor extra attentie en/of een 

stopkruising. 

 

De door CDA aangeleverde lijst gevaarlijke kruisingen laat een ander beeld zien. Een nog 

steeds groot, maar kleiner, deel van de kruisingen heeft slecht zicht. Het aantal 
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verkeersongevallen op de kruisingen is aanzienlijk minder en er lijkt in grote mate een 

locatiespecifiek probleem te zijn. Daarnaast is een kwart van de kruisingen van het type ‘T-

splitsing – fietsroute’. Hierbij speelt het verwachtingspatroon van de fietser een rol, er 

ontstaat verwarring of hij daar wel of geen voorrang heeft. Belangrijk is dat een route 

logisch en consistent is in haar vormgeving en regels. Op de hoofdroute heeft de fiets altijd 

voorrang. Voor het basisnetwerk gaat dat te ver en moet de gelijkwaardigheid van 

kruisingen met maatregelen worden benadrukt. Hoewel dat soms kan leiden tot een 

afwisselend regime op de route, is dat wel de meest heldere volgorde. 

 

Op kruisingen van fietspaden met een buurtweg of woonstraat speelt opvallendheid van het 

kruispunt een belangrijke factor. Automobilisten zijn er vaak onvoldoende op bedacht dat ze 

een fietsroute kruisen. Kruispunten dienen eenduidig en consequent te worden 

vormgegeven. Door het zorgen van herkenbaarheid, zullen zowel fietsers als automobilisten 

aan de vormgeving kunnen aflezen welk gedrag er van ze verlangt wordt. Door het 

onderbreken van het doorgaande karakter van een (drukke) buurtweg, wordt de attentie 

verhoogt voor het kruisende fietsverkeer. 

 

Bij ongevallen met buskruisingen valt op dat ongeveer driekwart van de ongevallen, 

slachtofferongevallen zijn. De impact van een ongeval is vele malen groter dan elders. Alle 

buskruisingen zijn geregeld met verkeerlichten, dan wel voorwaarschuwingslichten. Op alle 

6 de locaties met meer dan 1 ongeval blijkt dat in bijna alle gevallen sprake is van negeren 

van roodlicht of de waarschuwingslichten door de fietser.  
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3. Aanpak lokale impuls veilig fietsen 

3.1 Bestaande maatregelen fietsverkeersveiligheid 

De aanpak van verkeersonveiligheid is sinds het ontstaan van Almere een belangrijke 

beleidsstrategie geweest. De gemeente Almere doet al verschillende dingen om de 

verkeersonveiligheid te verminderen. Zowel op gebied van infrastructurele inrichting als op 

gebied van gedragsbeïnvloeding. Het gemeentebestuur streeft er ook naar om zoveel 

mogelijk verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen. Hieronder een overzicht van het 

lopende beleid en de acties in uitvoering. 

 
Inrichting fietsinfra  

Almere is sinds haar ontstaan aangelegd met een gescheiden langzaam verkeerssysteem 

van voornamelijk vrijliggende fietspaden, met ongelijkvloerse kruisingen met autowegen. 

Uitzonderingen zijn de stillere dreven met enkele gescheiden rijbanen en ter plaatse van 

rotondes (zoals de Evenaar en Koppeldreef). In het centrum is een beperkt aantal  

fietskruisingen met een dreef  die met verkeerslichten zijn geregeld. Solitaire fietspaden 

hebben structureel voorrang in de verblijfsgebieden en daar  waar het fietsverkeer 

gemengd is met het overige verkeer, zijn de verblijfsgebieden ingericht als 30km/uur zones. 

 Hierdoor heeft Almere een zeer veilig fietspadennetwerk en behoort daarmee tot één van 

de meest verkeersveilige gemeenten van Nederland. 

 

Uitvoeren hoofdfietsnetwerk in rood en breder asfalt 

Meer ruimte en herkenbaarheid geven aan de fiets op de hoofdfietsroutes zorgt ervoor dat 

de aantallen fietsers zich beter, sneller en veiliger kunnen verplaatsen. Het upgraden van 

het hoofdnet fiets door de routes te verbreden en in rood asfalt uit te voeren is opgenomen 

in het mobiliteitsplan en het MIPA. Deze  gewenste fietsinfra wordt gerealiseerd in 

combinatie met groot onderhoud of in nieuwe gebiedsontwikkelingen.  

 

Gedrag en educatie 

De risicogroepen in Almere zijn vooral jongeren en steeds vaker ook de ouderen. Jonge 

verkeersdeelnemers zijn een kwetsbare groep omdat ze zich veel per fiets verplaatsen, in 

combinatie met het onderschatten van gevaarlijke situaties. Deze doelgroep is goed te 

bereiken via educatieve lespakketten. Ook oudere verkeersdeelnemers zijn een kwetsbare 

groep in het verkeer, omdat ze in het geval van een ongeval minder snel herstellen. Het 

reactie vermogen is verminderd en het overzien van complexe situaties wordt minder 

vanzelfsprekend. Door het aanbieden van cursussen gericht op het ophalen van de 

verkeersregels en het omgaan van lichamelijke beperkingen,  wordt ook deze groep bewust 

gemaakt van verkeersonveilige situaties.  

 

3.2 Uitbreiden maatregelen fietsverkeersveiligheid 

Gegeven de ambitie om meer mensen op de fiets te krijgen in de stad is aanpak van de 

onveiligheid op het fietsnetwerk van belang. Zoals eerder vermeld is eenduidigheid in de 

vormgeving belangrijk; daartoe zijn voor de verschillende type kruispunten principe-

oplossingen gemaakt, die in de rapportage  van bureau Goudappel zijn opgenomen. 
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Infrastructuur 

De meest fietsonveilige kruispunten worden aangepakt. De lijst van 37 objectief onveilige 

kruisingen, aangevuld met de lijst van, de door het CDA aangedragen, subjectief onveilige 

kruisingen, heeft geresulteerd in een lijst met 85 kruisingen. 

Deze kruisingen zijn geanalyseerd en verbeterpunten zijn opgesteld. In het bijlagerapport 

van Goudappel zijn alle kruispunten opgenomen die zijn geanalyseerd met de daarbij 

behorende maatregelen en kosten indicaties. De resultaten hiervan zijn als volgt: 

• Op 20 kruispunten zijn geen maatregelen nodig, omdat de situatie veilig is of omdat er 

in de afgelopen jaren al adequate maatregelen zijn genomen. 

• De aanpak van het kruispunt Bartokweg – Chopinpad is een complexe opgave, met 

gevolgen voor de verkeerscirculatie (bevoorrading winkelcentrum). Hiervoor is een 

voorlopig ontwerp met varianten gemaakt, die we in de inspraak willen brengen.  

• 7 kruispunten worden op korte termijn aangepast en meegenomen in lopend groot 

onderhoud van de verschillende wijken in de loop van dit jaar en het begin van 2016. 

• 12 kruispunten zullen worden aangepast in groot onderhoud van wijken in 2016, 

gedeeltelijk ge-cofinancierd vanuit het MIPA. 

• 22 kruispunten worden met kleinschalige maatregelen aangepast, gefinancierd door 

Stadbeheer met cofinanciering vanuit de BDU. Realisatie voorjaar 2016 of eerder 

• 20 kruispunten op het hoofdfietsnetwerk worden aangepast, gefinancierd vanuit het 

MIPA met cofinanciering vanuit de BDU. . Realisatie voorjaar 2016 of eerder  

• 3 kruispunten vallen binnen de herinrichting van Almere Centrum Buiten. 

 

In bijlage 5 is de totaallijst van alle kruispunten en de bijbehorende maatregelen en kosten 

opgenomen. De totale kosten zijn geraamd op €640.000,-. 

Stadsbeheer levert een bijdrage van €30.000,-. Vanuit het MIPA zal een bedrag van 

€230.000,- worden bijgedragen  en vanuit de BDU zal de resterende €380.000,- aangevuld 

worden. 

 

Door de dienst Stedelijk Beheer  wordt ter voorkoming van enkelzijdige ongevallen een pilot 

uitgevoerd in Almere Haven, waarbij paaltjes op fietspaden die niet strikt nodig zijn worden 

verwijderd;  de ervaring leert ook dat bewoners hechten aan paaltjes.   

 

Aanpak gedrag: voorkomen roodlichtnegatie 

Bij een ongeval tussen de bus en fiets is vaak sprake van roodlichtnegatie door de fietser. 

Deze ongevallen hebben altijd een grote impact met letselschade en mogelijk een dodelijke 

afloop. Uit de analyse blijkt dat in de helft van de ongevallen jongeren betrokken zijn . 

Een project gericht op het voorkomen van roodlichtnegatie bij bus-fietskruisingen draagt bij 

aan het verder laten afnemen van de verkeersonveiligheid. Een werkgroep met daarin  VVN,  

de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep en de Fietsersbond is opgericht  om 

roodlichtnegatie in de reguliere educatieve projecten  te integreren.  Komend schooljaar 

(2015-2016) zal extra aandacht gevraagd worden op basisscholen voor ‘Afleiding in het 

verkeer’.   

Vooruitlopend hierop is  inmiddels een filmpje gemaakt door middelbare scholieren over 

het gebruik van je mobiel in het verkeer en de gevolgen daarvan. Gebruik van mobiele 

telefoons en audiodragers in het verkeer is een steeds meer voorkomend fenomeen met 

alle (verkeersveiligheid)problematiek die daarbij komt kijken. 

 

Gedrag- en educatieprojecten worden volledig met BDU-subsidie gefinancierd. Hiervoor is 

€90.000 euro per jaar beschikbaar. 
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Bijlage 1: Almere veiligste fietsstad van Nederland 

In onderstaande grafieken is het aantal fietsslachtoffers  in Almere  vergeleken met andere 

Nederlandse steden. Daaruit blijkt dat Almere de meest veilige fietsstad van Nederland is. 
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Ook op basis van het aantal  fietsverplaatsingen blijkt het  aantal fietsslachtoffers in Almere 

het laagst ten opzicht van andere steden. Zie onderstaande grafiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal fietsslachtoffers per miljoen fietsverplaatsingen, gemiddeld per jr (over 2004-2008) 

 

NB: voor beide vergelijkingen zijn verkeersveiligheidscijfers gehanteerd t/m 2008; dit omdat 

in de jaren daarna de registratie van het aantal verkeersongevallen (door herprioritering van 

politietaken)  sterk is afgenomen, en daarmee statistisch minder betrouwbaar is geworden.  
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Bijlage 2: Achtergrondgegevens fietsongevallen 2001-2013 

 
Fietsongevallen in cijfers 
In Almere hebben zich in de afgelopen 13 jaar, 4 ongevallen voorgedaan waarbij 
fietsers betrokken waren met een dodelijke afloop. Op basis van deze aantallen is 
geen trend te bepalen, daarom is gekeken naar de ongevallen met fietsslachtoffers, 
zowel ernstig (= dodelijk en ziekenhuisgewond) als lichtgewond. 
In de afgelopen 13 jaar (2001-2013) zijn 437 fietsslachtoffers gevallen (in 417 
ongevallen). 
 

Fietsslachtoffers 2001-2013 
Dodelijk 4 1% 
Zwaar gewond/ernstig 79 18% 
Licht gewond 354 81% 
Totaal 437  

 
In onderstaande grafiek wordt het aantal fietsslachtoffers weergegeven 
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Bijlage 3: Fietsslachtofferongevallen op hoofdfietsnetwerk  per 

stadsdeel  

 
 

 

 
 
Fietsongevallen in Almere Haven  

 

Fietsongevallen Almere (periode 2001-2013) naar stadsdeel en fietsroute 

 STAD HAVEN BUITEN POORT TOTAAL 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hoofd fietsnetwerk  201 54 4 14 53 53 2 100 260 52% 

Basis fietsnetwerk 102 27 7 25 29 29 0 0 138 27% 

Overig 71 19 17 61 18 18 0 0 106 21% 

Totaal 374  28  100  2  504  
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Fietsongevallen in Almere Stad  

 
 

 

Fietsongevallen in Almere Buiten  
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Fietsongevallen in Almere Poort  
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Bijlage 4: Ongevallen met bus en fiets  

38 ongevallen op 22 locaties tussen fiets en bus in de periode 2001-2013 
letselongevallen (=rood) en ongevallen met uitsluitend materiele schade (= blauw) 

 
 
6 lokaties met 2 of meer ongevallen fiets x bus in de periode 2001-2013. 
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Bijlage 5: Overzicht maatregelen en kosten indicatie per kruispunt 
nr CDA-nr wegnaam  1 wegnaam  2 totaal UMS letsel weging type situatie raming

volg ongv ongv ongv letslx3 maatregel kosten

1 CDA-40 Chopinpad Bartokweg 23 10 13 49 fietspad // busbaan fietsstraat+ verkeerslichten PM

2 Spoorbaanpad Haagbeukweg 14 2 12 38 fietspad // spoordijk middengeleider (uitvoering in asfalt); 2xSTOP; 2 uithouders met J24 46.000

3 Spoorbaanpad Ch. Chaplinweg 11 6 5 21 fietspad // spoordijk middengeleider (uitvoering in klinkers); 2xSTOP; 2 uithouders met J24 47.000

4 CDA-43 Tsjaikovskypad Mozartweg 4 0 4 12 fp // gracht,pal na brug 2xB7, 2xSTOP op asfalt, 2 uithouders met J24 14.000

5 Strawinskypad Pianoweg 7 3 4 15 fietspad x drukke buurtweg 2xB6, 2xB6 op asfalt, hagen 4.000

6 Strawinskypad R. Korssakovweg 7 3 4 15 fp x buurtweg x matig zicht 2xB6, 2xB6 op asfalt 14.000

7 Tsjaikovskypad Bachweg 5 1 4 13 fp // gracht,pal na brug 2xB7, 2xSTOP op asfalt, 2 uitleggers met J24 15.000

8 Haagbeukweg Parkwijklaan 7 2 5 17 grijze weg: 30 of 50? asfalt tpv zijwegen eruit, drempel in bkk, fp rood asf +voorrang 24.000

9 H. Kuipers-Rietbergweg Radio Oranjelaan 5 2 3 11 fietsstraat x buurtweg in plateau: fietsstraat, rood asfalt; bkkrood vervangen door bkkgrijs; 4xB6, 2xmarkering B6 op straat 16.000

10 CDA-14 Gerrit Schultepad Siennastraat 4 2 2 8 specifiek probleem straatwerk ca 20m2, alles bkk; versmalling; 4pp verplaatsen;2xB7,F5+F6;markering 13.000

11 Doddegrasweg Hooigrasweg 5 4 1 7 fietsstraat x buurtweg fietsstraat-oplossing: bestaand asfalt rood spuiten GO Kruidenwijk

12 Strawinksypad Chopinpad 4 0 4 12 fp x fietspad // busbaan Chopinpad snelfietsroute en rood asfalt PM

13 Tsjaikovskypad C. Franckweg 7 3 4 15 fp // gracht,pal na brug 2xB7, 2xSTOP op asfalt, 2 uitleggers met J24 13.000

14 Spoorbaanpad,wegvak afrit fietsviaduct bij CS, achter LdH4 0 4 12 specifiek probleem tzt in asfaltbestek 2016 tzt

15 Geuzenpad Rembrandtweg 4 1 3 10 fietspad // busbaan geen

16 Helmgrasweg Cypergrasweg 4 1 3 10 fietsstraat x buurtweg fietsstraat-oplossing: bestaat al; toevoegen borden B6 en op asfalt GO Kruidenwijk

17 Zwolleweg/Amsterdamweg Busbaan 4 2 2 8 uitzicht tpv busbaankruising groen snoeien  e/o rooien; optie: lage haag toepassen ipv busbaanhekwerk GO Stedenwijk
18 IJlstpad Dokkumlaan 4 3 1 6 fietspad x drukke buurtweg 2xB7, stopstreep 2x straten, 2x STOP op wegdek GO Stedenwijk-Noord

19 Breukelengracht Rotterdamweg 4 4 0 4 fp // gracht,pal na brug Breukelengracht fietsstraat 70.000

20 CDA-12 Bankierbaan Kassierstraat 3 0 3 9 fietsroute  op T-krpt; zicht matig 2xJ24, 2xB6 toevoegen +onderbord busbaan 2.000

21 Spoorbaanpad Hogezandstraat 3 0 3 9 fietspad x fietsstraat drempel in asfalt, 2xB6 + 2xB6 op asfalt; 17.000

22 Kalenderweg Novemberstraat 3 0 3 9 grijze weg: 30 of 50? drempel+voorrang+ 2xB6+ inritblokken tpv Kalenderweg 16.000

23 Gen.Overakkerstraat Verzetslaan 3 1 2 7 woonstraat // busbaan x buurtstr 4 bolgestrate middengeleiders 1x3m, bkk-wit 3.000

24 Mierikswortelpad Basilicumweg 3 1 2 7 fp // gracht,pal na brug 2xB6, 2xB6 op asfalt GO Kruidenwijk

25 Geuzenpad  Middachtenlaan 3 1 2 7 fietspad x drukke buurtweg plateau 1m verbreden, middengeleider verlengen, 2xbord B6 5.000

26 Spoorbaanpad Stadsweteringpad 3 1 2 7 Spoorbaanpad // spoordijk x fietspad geen

27 Mastgatpad Schinkelpad 3 1 2 7 fietspad x fietspad geen

28 Westeinde Polderdreef 3 1 2 7 specifiek probleem geen

29 Evenaar, parallelweg-Z Dahliaweg 3 1 2 7 specifiek probleem Dahliaweg fietsstraat GO Bloemenbuurt

30 Tsjaikovskypad H. Andriessenweg 3 2 1 5 fp // gracht,pal na brug 2xB7, 2xSTOP op asfalt, 2 uitleggers met J24 15.000

31 Churchillpad Churchillweg 3 2 1 5 fietspad x drukke buurtweg 2xB6 toevoegen; 50x50 haaietanden instraten; groenvak struiken weg-->gras 2.000

32 Parkwijklaan Goudenregenstraat 3 2 1 5 fietsstraat x buurtweg markering bkk wit in punaise straten 2.000

33 Pirellipad Pirellipad 3 2 1 5 bajionet in hoofdfietsroute geen

34 Kalenderweg-fietspad Moskoustraat 3 2 1 5 fietsroute x 'grijze' buurtweg (30 of 50?) drempel+voorrang+ 2xB6+ inritblokken tpv Kalenderweg 16000

35 Meesterstraat Leerlinghof 3 2 1 5 specifiek probleem pleateau straten met bestaande bkk; zw+w erbij voor taludmarkering 29.000

36 Jan Steenstraat Rembrandtweg 3 3 0 3 woonstraat // busbaan x buurtstr 4 bolgestrate middengeleiders 1x3m, bkk-wit 3.000

37 Beeldhouwerpad Wijsgeerbaan 3 3 0 3 fietsroute  op T-krpt; zicht matig 2xJ24, 2xB6 toevoegen +onderbord busbaan 1.000

38 CDA-7 Rotonde Parkwijklaan Perenboomweg 2 0 2 6 specifiek probleem aanvullende markering (marcoplast) 500

39 CDA-50 Krakeling Blekerstraat 2 1 1 4 specifiek probleem geen

40 CDA-44 Haagbeukweg hoefbladpad 1 0 1 3 fietspad (//gracht) x buurtweg fietspad tpv krpt rood asfalt: 2xB6, 2xB6 op asfalt; boom opsnoeien 9.000

41 CDA-54 Evenaar Ranonkelpad 1 0 1 3 fietspad  op T-kruising fietsstroken rood spuiten: 2x50mx1.70m) + 1-1 markering 8.000

42 CDA-11 Laan der VOC Reijgersdaalstraat 1 0 1 3 specifiek probleem 10m2tegels weg, 5m2tegels herstraten, 5m2 gras, 3 'betonruggen' 4.000

43 CDA-13 fietspad rotonde Hospitaaldreef wandellaan 1 0 1 3 specifiek probleem geen

44 CDA-10 Baltimoreplein Westeinde, bij bieb. 1 0 1 3 herontwikkeling centrum Buiten geen

45 CDA-49 Amsterdamweg Den Uylpad 1 1 0 1 fp // gracht,pal na brug fietspad verleggen verder van brug; drempel,rood asfalt, 2x2 B6 conform principe GO-asfalt Stedenwijk

46 CDA-1 Iepenstraat Parkwijklaan 0 0 0 0 fp op T-krpt/drukke buurtweg fietsstraat tpv krpt rood asfalt: 2xB6, haaietanden instraten 25.000

47 CDA-23 fietsroute Overdijkinkstraat sportlaan 0 0 0 0 fp op T-krpt/ x drukke buurtweg instraten rode bkk; herstraten bkk grijs,haaietanden, tegels; 2xB6 toevoegen, bomen opsnoeien 26.000

48 CDA-27 JJ Slauerhoffstraat Vasalisstraat 1 0 1 3 fietspad op T-kruising fietsstraatinrichting: deklaag rood asfalt; haaietanden 18.000

49 CDA-5 Albrecht Durerweg Botticellipad 1 1 0 1 zichtprobleem geen,  container is verwijderd

50 CDA-21 Pirellipad (bij palingweg) fietspad Kabeljouwstraat 0 0 0 0 zichtprobleem geen, groen is gerooid

51 CDA-15 walmolenstraat- doorsteek fietspad busbaan 0 0 0 0 specifiek probleem geen

52 CDA-24 tuinkruidenpad dadelklaverstraat 1 1 0 1 specifiek probleem geen

53 CDA-20 Staalstraat/Detroitpad Chicagostraat 1 1 0 1 herontwikkeling centrum Buiten fietspad terugleggen of Staalstraat fietsstraat-inrichting herinr Centr Buiten

54 CDA-4 Koningsbeltweg Edgar Degaspad 1 1 0 1 fp op T-krpt/bedrterr.weg 6,5m plateau in asfalt; 2xB6 erbij; B6 op wegdek 39.000

55 CDA-37 Korenbloemweg; fietsp.xfietsp Gerrit Schultepad 1 1 0 1 specifiek probleem drempel voor buurtweg die hoofdfietsroute kruist; 2x B6 toevoegen GO Bloemenbuurt

56 CDA-9 Westeinde New Yorkweg 0 0 0 0 herontwikkeling centrum Buiten drempel tpf fietspad herinr Centr Buiten

57 CDA-39 Hollywoodlaan Busbaan 0 0 0 0 fietspad // busbaan ca 10x3, asfalt rood spuiten; markeringen opnieuw aanbrengen 2.000

58 CDA-42 Argonweg fietspad langs busbaan 0 0 0 0 fietspad // busbaan geen, waarschuwingsborden zijn geplaatst

59 CDA-34 Schonbergweg Tsjaikovskypad 0 0 0 0 fp // gracht,pal na brug 2xB7, 2xSTOP op asfalt, géén uitleggers 2.000

60 CDA-46 Tsjaikovskypad Vivaldipad 0 0 0 0 fp // gracht,pal na brug 2xSTOP op asfalt 1.000

61 CDA-48 fietspad Parkwijk Abelenpad, daarna Parkwijklaan1 1 0 1 fietspad  x buurtweg Abelenpad asfalt rood spuiten, haaietanden 5.000

62 CDA-6 Hildo Kropstraat Kees Verwijstraat 0 0 0 0 fietspad  op T-kruising geen

63 CDA-18 Beemsterweg fietspad Purmerpad 0 0 0 0 fp op T-krpt/bedrterr.weg 6,5m haaietanden op fietspad 500

64 CDA-25 GA overdijkingpad bij OVC granpre Molierestraat 0 0 0 0 fp op T-krpt/ x drukke buurtweg geen

65 CDA-32 Contrabasweg Picollostraat 0 0 0 0 fietspad op T-krpt fp // gracht opsnoei bomen, rooi struiken 500

66 CDA-55 Tussen de Vaarten (AH) Chagallweg 0 0 0 0 fietspad  op T-kruising geen
67 CDA-2 Chopinpad/Comp.pad Mozartplantsoen 0 0 0 0 bajonet in hoofdfietsroute 2xB5 verhangen, 2x onder VRI toevoegen 500

68 CDA-51 Giethoornpad Kampenweg 0 0 0 0 bajonet in snelfietsroute fietsstraat oplossing meenemen in asfaltwerk 2016 asfalt 2016

69 CDA-8 Watersnippad Leeuwerikweg 0 0 0 0 fietsroute x 'grijze' polderweg(50?) blokken+haaietanden straten, 2 bomen rooien, 2xB6 toevoegen; struiken rooien 3.000

70 CDA-22 jaagmeent kadegriend 0 0 0 0 woonstr x drukke buurtweg 2x 30-zone borden verplaatsen, 2xdubbele streepmarkering, struiken rooien 1.000

71 CDA-38 Scharlakenstraat fietspad 0 0 0 0 zichtprobleem versmalling 1000

72 CDA-17 Evenaar Atlasdreef 0 0 0 0 specifiek probleem geen

73 CDA-26 Kruidenweg Gipskruidweg 0 0 0 0 specifiek probleem dubbele streepmarkering 30-zone 0

74 CDA-35 Zonnebloemweg Gerrit Schultepad 0 0 0 0 specifiek probleem drempel tpv fietspad ipv ervoor GO Bloemenbuurt

75 CDA-45 Fongerspad Meeresteinkade 0 0 0 0 specifiek probleem 2xJ24 plaatsen 1.000

76 CDA-52 Oosterdreef Veerkade 0 0 0 0 specifiek probleem belijning blokmarkering en haaietanden aanbrengen 3.000

77 CDA-47 Chicagostraat Detroitpad 0 0 0 0 herontwikkeling centrum Buiten, zie krpt 53 nvt, is krpt 53

78 CDA-28 Botplein Zalmbrug Baarsweg 0 0 0 0 ?? geen

79 CDA-53 fietspad langs jaagmeent zijweg Jaagmeent nr Jumbo 0 0 0 0 fp op T-krpt/drukke buurtweg 3 verkeersdruppels a 1x3m op asfalt  aanbrengen 2.000

80 CDA-3 fietsdoorsteek Schoutstraat busbaan 2 1 1 4 specifiek probleem (2x B6+onderbordje verhangen) 2x B6 + onderbordje busbaan toevoegen 500

81 CDA-41 Matieu Cordangpad Chicagostraat 0 0 0 0 herontwikkeling centrum Buiten, zie krpt 53 nvt, is krpt 53

82 CDA-29 Pirellipad ? - - - - wortelopdruk in fietspad nvt 

83 CDA-30 Jaap Edenpad Busbaan? - - - - wortelopdruk in fietspad nvt 

84 CDA-31 Noorderplassenstraat? Noorderleedeweg - - - - wortelopdruk in fietspad nvt 

85.7a CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Makassarweg 0 0 0 0 specifiek probleem drempel noordzijde toevoegen(12m2 herstraat); middengeleider bkk wit bol straten 1.500

85.10 CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Balistraat 1 1 0 1 specifiek probleem B6 toevoegen, markering haaietanden; middengeleider bkk wit bol straten 1.000

85.12 CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Ambonstraat 0 0 0 0 specifiek probleem B6 toevoegen, B6 op wegdek, markering haaietanden+blokken 1.000

85.14 CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Nova Zemblastraat 0 0 0 0 specifiek probleem 2xB6, markering blokken haaietanden straten 1.000

85.15 CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Sarongweg 0 0 0 0 specifiek probleem 2xB6, markering blokken haaietanden, drempel(asfalt) 16.000

85.16 CDA-36 fietspad noordzijde Evenaar Sieradenweg/Bintangweg 0 0 0 0 specifiek probleem 2x middengeleider in fietspad, 2xB6 15.000

85.17 CDA-36 fietspad zuidzijde Evenaar Maarten Toonderlaan 0 0 0 0 specifiek probleem 2x middengeleider in fietspad, 2xB6 15.000
86 fietsstraat Zwolleweg Deventerpad 0 0 1 3 fietspad x drukke buurtweg fietsstraat Zwolleweg 50.000

89 kruispunten totaal (excl nrs 82,83,84) kostenraming TOTAAL , exclusief  Chopinpad c.a. 640.000  


