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TipTop 10 “Fietsstad worden?”

1. Fietsdenken: denk eerst aan de fietser

2. Hou afstanden kort en dus fietsbaar

3. Geef fietsen een zelfstandig, fijnmazig netwerk van aansluitende fietspaden

4. Streef naar vrijliggende fietspaden, met een standaard-profiel, in asfalt, met herkenbare kleur

5. Maak fietspaden voldoende breed en geef fietser een prettig en groene beleving mee

6. Fietsveiligheid waarborgen, voor 8-80 jaar: als fietsen veilig voor kinderen én ouderen, dan is 

het veilig voor iedereen

7. Houd fietspaden comfortabel, veilig en begaanbaar door voldoende controle, technisch 

onderhoud en beheer; in het bijzonder bij gladheid en sneeuw

8. Bevrijd fietsers van oponthoud, laat ze doorfietsen (en laat auto’s voorrang verlenen en 

wachten voor verkeerslichten)

9. Maak voldoende fietsparkeerruimte, dicht bij bestemming

10. Ga zelf fietsen, geef het goede voorbeeld, zegt het voort, en ontdek zelf waar de 

fietsinfrastructuur en -voorzieningen verbeterd moeten worden



politieke keuze/ontwerp: langzaam verkeer eerst, gemotoriseerd verkeer gescheiden



politieke keuze/ontwerp: langzaam verkeer eerst, gemotoriseerd verkeer gescheiden



fietsbeleving: netwerk van fietspaden in het groen



fietspaden: vrijliggend, standaard 3m50 breed, asfalt, rood 

3m50



ruimtelijke ordening: functies direct aan het fietsnetwerk



veilig fietsen: maak het veilig voor kinderen (dan is het veilig voor iedereen)



veilig fietsen: verlichting van de fietspaden



continuïteit: voorrang aan de fiets



continuïteit: ongelijkvloerse kruisingen



continuïteit: onbelemmerd doorfietsen, geen verkeerslichten of andere obstakels



fietsparkeren: maak voldoende fietsparkeerplaatsen



fietsparkeren kwalitatief, op de juiste plek: FietsTransferium



samenwerking met lokale Fietsersbond



bewegwijzering: FietsNet



bewegwijzering
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