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De Fietsersbond is erg geschrokken van de grote stijging van het aantal dodelijke fietsslachtoffers 
in 2011. Het aantal fietsers dat in 2011 in het verkeer de dood vond is met 38 is gestegen tot 200. 
En nog een onbekend aantal gewonden. Een zeer aanzienlijke groep ongevallen wordt daarbij nog 
over het hoofd gezien: de enkelvoudige fietsongevallen.  
 
Een enkelvoudig fietsongeval is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. 
Kinderen en ouderen zijn vaker betrokken bij enkelvoudige fietsongevallen. Vooral ouderen lopen 
daarbij vaak ernstig letsel op. De helft van de enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan 
infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Bijvoorbeeld: botsingen met trottoirbanden 
of met paaltjes.  
 
Topje van de ijsberg 
Enkelvoudige ongevallen worden vaak niet geregistreerd door de politie. Bekend is dat van iedere 
honderd enkelvoudige fietsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname er maar zes in de 
ongevallenstatistieken terecht komen. Bij andere typen ongevallen met ziekenhuisopnamen ligt de 
registratiegraad aanzienlijk hoger. Ten aanzien van enkelvoudige ongevallen is dus alleen het topje 
van de ijsberg zichtbaar. De ziekenhuisregistratie geeft een veel beter beeld van de enkelvoudige 
fietsongevallen. Volgens deze registratie is 60 procent van de 9.000 ernstig verkeersgewonden het 
slachtoffer van een enkelvoudig fietsongeval. Daarnaast zijn er nog vele ‘lichtere’ letsels. Volgens 
Stichting Consument en Veiligheid worden er jaarlijks 67.000 fietsers behandeld op de 
spoedeisende hulp (SEH). Daarvan gaat het bij 46.000 (!) fietsers om een enkelvoudig 
fietsongeval. Enkelvoudige fietsongevallen met dodelijke afloop vinden gelukkig weinig plaats; de 
meeste dodelijke fietsslachtoffers zijn te betreuren bij aanrijdingen tussen fietsers en 
motorvoertuigen. 
(http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19a Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul 
Schepers (Ministerie IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners), Fietsberaad 2011) 
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Schouw Dagelijks Beheer & Fietsersbond 
De Fietsersbond probeert met de gemeente Haarlem iets te doen aan deze ongevallen. Eind mei 
ging de Fietsersbond op schouw met het bureau Dagelijks Beheer. Dit was een vervolg op de 
succesvolle schouwdag van vorig jaar. Toen was het thema paaltjes op fietspaden. Sindsdien zijn 
er overal in Haarlem onnodige paaltjes verwijderd of vervangen door goed zichtbare rood/witte 
paaltjes en voorzien van een inleidende markering.  
 
Ook dit jaar was het doel van de schouw om kleine hindernissen die fietsers dagelijks tegenkomen, 
te herkennen (‘leren kijken’) en zo mogelijk op te lossen, zodat de gemeente hier in de toekomst 
rekening mee kan houden bij het maken van ontwerpen. Want het blijkt maar al te vaak dat het een 
grote stap is tussen het ontwerp van de openbare ruimte en de praktische uitvoering. Hoge 
stoepbanden langs fietspaden, krappe bochten, verkeersborden vlak naast het fietspad, allemaal 
obstakels die tot valpartijen kunnen leiden. Ook was er aandacht aan het zicht bij 
oversteeksituaties. Het zicht voor fietsers wordt nog al eens belemmerd door geparkeerde auto’s. 
 
Obstakelvrees “Van bochtstraal tot vetergang” 
Judith Oversteegen en Lex Wijnbeek van Dagelijks Beheer maakten het programma voor deze 
dag. Jaap Moerman van de Fietsersbond verzorgde voorafgaand aan de schouw een presentatie 
over ‘de theorie’ van te hoge stoepbanden en te kleine bochtstralen in het fietspad. Dat heeft te 
maken met de zogenaamde ‘vetergang’ en ‘schrikafstand’. Een fietser beweegt op twee wielen, 
slingert daardoor een beetje (dat noemen we vetergang) en houdt van nature afstand tot obstakels 
(schrikafstand). Ouderen en kinderen hebben meer ruimte nodig omdat ze langzamer rijden en 
onzekerder zijn in het verkeer. Zij zijn instabieler op de fiets, kunnen zich minder goed corrigeren 
en komen eerder te val. Het aantal enkelvoudige ongevallen neemt de laatste tijd sterk toe, met 
name onder oudere fietsers. Dat zijn ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer is 
betrokken. Deze ongevallen worden vaak niet geregistreerd door de politie. Maar er blijkt uit 
ziekenhuisregistraties dat 60 procent van de 9000 ernstig verkeersgewonden per jaar in Nederland 
het slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. 
 

 
Schouw bij Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen; een erg scherpe bocht. 
 
 
 


