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Presentation Notes
Dit gezien vanuit de actieve mobiliteits bubble.Fietsersbond  organisatie met 31.000 leden en 150 afdelingen.Afdeling Haarlemmermeer heeft zo’n 240 leden met 6 actieve leden .Email: haarlemmermeer@fietsersbond.nlWeb: www.fietsersbond.nl/haarlemmermeerEmail: fietshan@xs4all.nlTwitter: @fietshan
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Presentation Notes
Hier de Havenmeester weg op Schiphol centrum genomen als te bereiken punt. Volgens de berekening van de fietsbond routeplanner planner wordt de duur gepland.Dit op basis van de gegevens van BikePrint met de Fietstelweek database van 2015 2016 2017Wegen die buiten de cirkel van dezelfde kleur liggen, hebben een goede bereikbaarheid aldus de gemeente.De cirkels geven de verwachtte reistijd aan.Onduidelijk is  met welke opties e.e.a. is bepaald (zoals de snelheid).  Haarlemmermeer Data @HLMRdata 30 jun. 2019 Het 'Rondje Ringvaart' is zo'n 60 km. De fietsroute 'Rondje Haarlemmermeer langs de gemeentegrens na de herindeling is zo'n 80 km. Idee was zoveel mogelijk fietspaden en binnen de gemeentegrens blijven (over de laatste alleen twijfel bij de Machineweg bij Het Groene Schip).
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Vers van de pers:Nieuw fietsviaduct over de A9 voor het OV. Waarom niet gelijk voor de fietsers hier ruimte voor gemaakt? Dit zou moeten passen in het Perspectief fiets verhaal van de Provincie. Tevens zou dit voorkomen dat de fietsers zo’n 500 meter moeten omrijden via de hindernis baan met scherpe bochten.



Links 
 

• Dutch cycling vision https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch-Cycling-Vision_EN.pdf  

• De meest vriendelijke leefomgeving wordt gecreëerd door de fietsstad van de 
21 eeuw https://www.fietsberaad.nl/getmedia/d89fe4b2-0f71-4560-96c0-ec7092bc3f05/Verhalen-uit-
fietsstad-de-Urbanisten.pdf.aspx?ext=.pdf 

• Tour de Force (+20% fiets in 2027, verkeersdoden naar nul)  
https://www.fietsberaad.nl/tour-de-force/2e-etappe 

• Perspectief fiets van Provincie Noord-Holland  
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets 

• De Fietsersbond heeft een fietsvisie-2040 ontwikkeld. 
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/ 
 

• elf-waarheden-over-parkeren,-mobiliteit-en-retail 
• https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/06/18/sturen-in-parkeren 
• https://www.eur.nl/upt/over-ons/onderzoek/transport-en-mobiliteit/nieuws-te  
• https://haarlemmermeer.fietsersbond.nl/bereikbaarheid-schiphol/  
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