
 

 

 

 

PERSBERICHT 

Houten fietsstad 2018 

Haarlem: geef meer aandacht aan de fietser 

 
Houten is de beste Fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de verkiezing van Fietsstad 2018 van 

de Fietsersbond. Maar liefst 45.000 fietsers vulden de enquête in, en gaven zo hun mening over het fietsen 

in hun gemeente. 

De uitslag werd bekendgemaakt op de bijeenkomst 'Toekomst van de Fiets', waar staatssecretaris Van 

Veldhoven (IenW, fietsbeleid) de titel mocht uitreiken. Naast de uitkomst van de publieksenquête is voor 

de totstandkoming van de eerste Fiets top 100 ook gebruik gemaakt van objectieve data, zoals de 

hoeveelheid fietspaden naast 50-kilometerwegen. 

 

Haarlem 

De fietsstadverkiezing laat zien dat Haarlem meer aandacht aan de fietser kan besteden. Het is opvallend dat 

Haarlem in de publieksenquête lager scoort op ‘beleving’ dan vergelijkbare steden met een historische 

binnenstad zoals Zwolle, Enschede, Nijmegen en Amersfoort. Het fietsen in Haarlem wordt stressvol ervaren. 

Ook de rapportcijfers ‘onderhoud’ en ‘infrastructuur’ zijn lager. De Haarlemse fietser is minder tevreden over 

het comfort en het onderhoud van de fietsroutes. 

 

De afstanden zijn kort in Haarlem (de stedelijke dichtheid is hoog), maar je moet wel vaak omfietsen. Op 

rotondes hebben fietsers voorrang, en op de meeste 50 km/u wegen liggen fietspaden. Dat laatste rapportcijfer 

zou wel eens kunnen gaan zakken nu Haarlem van plan is om de snelheidslimiet op bestaande 30 km/u wegen 

zoals de Engelandlaan, waarop geen vrijliggende fietspaden liggen, te verhogen naar 50 km/u. 

 

René Rood: “De fietsvriendelijkheid van Haarlem komt duidelijk naar voren uit de publieksenquête. Er zijn wel 

veel fietspaden, maar echt ontspannen fietsen is het nog niet in Haarlem. Er moet vaak en veel worden 

omgefietst.”.  

 
Haarlem in vergelijking met vergelijkbare type steden: 

 Amersfoort Nijmegen Enschede Zwolle Haarlem 

Publieksenquête      

8 tot 80 4.3 4.4 4.4 4.7 4.0 

Beleving 3.7 4.0 4.2 4.4 3.2 

Onderhoud 3.5 3.6 3.7 4.1 3.3 

Netwerk 4.3 4.4 4.6 4.7 4.0 

Infrastructuur 3.7 3.9 4.1 4.3 3.3 

Objectieve factoren      

Omrijdfactor 1.8 1.8 3.4 1.8 1.0 

Stedelijke dichtheid 4.5 4.5 4.0 4.5 5.0 

Rotondes 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

50 km/u 3.4 3.3 3.0 2.7 3.9 

      

Totaalscore 3.8 4.0 4.1 4.2 3.6 

 

Over fietsstad Houten zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: “Er is continu aandacht voor de fietser. 

Het is een opvallende gemeente.” “De consequente keuze voor de fiets als volwaardig vervoermiddel leidt tot 

een gemeente waar fietsen nog meer de norm is geworden. Houten is een gemeente die als voorbeeld geldt voor 

andere gemeenten als het gaat om de opzet van nieuwe woonwijken.” Veenendaal – de nummer 2 –  werd al 

vier keer genomineerd en won de titel Fietsstad in 2000. Een zeer sterke fietsgemeente. Wat is het geheim van 

Veenendaal? “Het zit in de cultuur van de gemeente. Het fietsbeleid wordt echt gedragen door de ambtenaren”, 

aldus Saskia Kluit. 

 

 

 

 



 

De gemeentes in onze regio scoren ‘gemiddeld’.  
 

Gemeentes in onze regio vergeleken met Fietsstad 2018 Houten: 

 Houten Haarlem Velsen Heemstede Bloemendaal Hillegom 

Publieksenquête       

8 tot 80 4.9 4.0 4.2 3.9 4.5 4.2 

Beleving 4.7 3.2 3.5 3.0 3.4 3.3 

Onderhoud 4.3 3.3 3.5 3.3 3.7 3.4 

Netwerk 4.9 4.0 4.4 4.1 4.6 4.2 

Infrastructuur 4.4 3.3 3.6 3.4 3.7 3.7 

Objectieve factoren       

Omrijdfactor 3.4 1.0 1.0 2.6 1.8 1.8 

Stedelijke dichtheid 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 

Rotondes  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

50 km/u 3.9 3.9 2.6 4.2 1.7 3.6 

       

Totaalscore 4.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 
Beoordeling (schaal van 1 tot 5) 
De fietsers in gemeentes Heemstede, Bloemendaal en Hillegom hebben te weinig vragen beantwoord om tot een betrouwbaar oordeel te komen. Deze gemeente 

doet daarom niet mee in de top 100.  

 

Over de scores 
Publieksenquête 
De vragen uit de enquête van Fietsstad 2018 zijn door ons verdeeld over vijf categorieën: 

8-80  Een categorie die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te fietsen, 

denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen. 

Beleving Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen? Is het stressvol of ontspannen om hier te 

fietsen? 

Onderhoud Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in 

de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad. 

Netwerk Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om? 

Infrastructuur Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er voldoende 

parkeerplekken van voldoende kwaliteit? 

 

Objectieve factoren 
Naast deze resultaten hebben we ook een aantal objectieve gegevens toegevoegd over het fietsen in de Nederlandse 

gemeenten. 

Omrijdfactor Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop 

liggen, hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene kilometer? Hoe kleiner die afstand, hoe hoger 

de score. 

Stedelijke 

dichtheid 

Hoe dichter een gemeente bebouwd is, des te meer bestemmingen liggen er op fietsafstand. Omdat het 

onzin is om een klein dorp te vergelijken met een grote stad geeft deze score aan hoe verstedelijkt een 

gemeente is vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang. 

Rotondes Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? 

Sommige gemeenten scoren hier 0 punten omdat ze geen rotondes hebben. 

50 km/u Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is het veiliger om langs 50 km/u 

wegen aparte fietspaden aan te leggen. Deze score geeft aan of gemeenten dit ook doen. Als de fietser 

de weg nog direct met de auto deelt, dan scoort de gemeente lager. 

 

Al deze gegevens zijn gescoord op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend) . Om te komen tot vijf genomineerden is 

er een gemiddelde genomen van al deze schalen, waarbij de schalen gebaseerd op de enquête tweemaal ingebracht zijn 

(dubbel zo zwaar meetellen dus). 

Noot: 

Op vrijdag 8 maart publiceert onderzoeksbureau CE Delft een persbericht over duurzame, actieve en gezonde 

mobiliteit in dertig grote Nederlandse gemeenten, waaronder Haarlem. De opdrachtvers zijn Fietsersbond, 

Milieudefensie, Natuur en Milieu, Rover, Wandelnet, MENSenSTRAAT en Longfonds. CE heeft aan de hand 

van meer dan twintig objectieve indicatoren gescoord op drie hoofdcategorieën: effecten van verkeer om 

omgeving (emissies, verkeersveiligheid); aandeel niet-autoverplaatsingen; voorzieningen en beleid (waaronder 

aantal kilometer vrijliggend fietspad en concurrentie fiets ten opzichte van auto). Goed om te weten is dat de 

uitkomst sterk afwijkt van die van de Fietsstadverkiezing. Daarin werd immers om de mening van de 

fietsers/inwoners gevraagd, terwijl deze benchmark op allerlei kengetallen is gebaseerd. De benchmark wil 



vooral laten zien wat er goed is en wat beter kan. De initiatiefnemers roepen alle gemeenten vooral ook op extra 

te investeren in duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Fietsersbond Haarlem 

René Rood, 06 45472287 


