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Utrecht op weg naar dé fietsregio van Europa 
Resultaten 2020 uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 

 

  

Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit de komende decennia sterk. Om onze 

provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we daarom het gebruik van de 

fiets.  Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt in onze drukke provincie minder ruimte 

in dan de auto. Fietsen hoort bij Utrecht. We maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig, 

samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en belangengroeperingen. En gemakkelijk! We 

zorgen voor soepele overstapmogelijkheden naar het OV bij de belangrijke knooppunten. We 

verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties, die 

bijdragen aan gezond leven in onze regio en ver daarbuiten. Met fietscampagnes en in 

samenwerking met werkgevers stimuleren we iedereen om vaker de fiets te pakken. Ook om 

van ons prachtige, diverse landschap te genieten, via recreatieve fietsroutes naar de mooiste 

plekken in de regio. Welke resultaten hebben wij in 2020 geboekt?  

 

 

De ambitie en doelstellingen voor de fiets zijn in het uitvoeringsprogramma Fiets uitgewerkt in 

4 actielijnen: Regionaal fietsnetwerk, Sterke keten, Slim fietsen en Gezond en veilig fietsgedrag.  

 

 

 

 

 

Regionaal fietsnetwerk 

Ons doel: In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, 

comfortabel en snel bereikbaar per fiets. Vanuit het coalitieakkoord zetten wij aanvullend op 

het Mobiliteitsprogramma in deze collegeperiode 30 mln extra in voor realisatie van zeven 

snelfietsroutes en de versterking van het Regionaal fietsnetwerk.  

 

Voor de snelfietsroutes Amersfoort-Utrecht en Woerden-Utrecht zijn afgelopen jaar met de 

betrokken gemeenten uitvoeringsovereenkomsten getekend. De uitvoering is/gaat van start. 

Voor de snelfietsroutes Amersfoort-Bunschoten, Amersfoort-Hilversum, Veenendaal-Utrecht, 

IJsselstein-Utrecht zijn de intentieovereenkomst getekend. Eén van de geplande routes, 

Amersfoort-Veenendaal, is afgevallen omdat er bij een van de betrokken gemeenten te weinig 

draagvlak voor was. De verkenning tweede tranche snelfietsroutes is daarom versneld 

uitgevoerd en is besloten om 3 nieuwe routes te verkennen. Het gaat om de verbindingen 

Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, Houten-Utrecht Science Park en Utrecht-Hilversum. 

Samen met Rijkswaterstaat is de verkenning van de snelfietsroute Dom-Dam (Utrecht-

Amsterdam) gestart. 

 

In 2020 zijn (exclusief snelfietsroutes) 21 projecten gesubsidieerd ter verbetering van een vlot, 

veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk. Provincie heeft in 2020 met de U10-gemeenten 

en gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater een intentieovereenkomst 

getekend. We hebben daarmee tot en met 2023 ruim 50 fietsprojecten op de agenda staan om 

het Regionaal fietsnetwerk te verbeteren. De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële 

ondersteuning van de provincie Utrecht.  

Klik hier voor het uitvoeringsprogramma Fiets 

http://www.provincie-utrecht.nl/fiets
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/uitvoeringsprogramma_fiets_2019-2023.pdf
http://www.provincie-utrecht.nl/fiets
http://www.provincie-utrecht.nl/fiets
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/uitvoeringsprogramma_fiets_2019-2023.pdf
http://www.provincie-utrecht.nl/fiets
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/uitvoeringsprogramma_fiets_2019-2023.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/uitvoeringsprogramma_fiets_2019-2023.pdf
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Doorkijk 2021 

 

In 2021 willen we – net als met de U16 - afspraken maken met de gemeenten uit de regio’s 

Amersfoort en Foodvalley. Hiermee geven we  uitvoering aan de knelpunten met prioriteit die 

eind 2019 zijn benoemd. De nieuwe subsidieverordening Mobiliteit ondersteunt het sturen op 

het oplossen van knelpunten met prioriteit zodat efficiënt en effectief wordt ingezet op het 

bereiken van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk.  

 

Als wegbeheerder hebben we zelf ook de verantwoordelijkheid voor de provinciale fietspaden 

op het Regionaal fietsnetwerk. In 2020 zijn we gestart met verkenningen op de thema’s veilige 

oversteken (inclusief tunnelscan), verbeteren verlichting en, in samenhang met het programma 

Verkeersveiligheid, de breedte van fietspaden. In 2021 worden hiervoor uitvoeringsafspraken 

gemaakt en start de uitvoering. 

 

De planning is om voor de snelfietsroutes in 2021 nog eens 4 uitvoeringsovereenkomsten te 

ondertekenen met de betrokken wegbeheerders. We starten met de verkenning naar 3 nieuwe 

snelfietsroutes om te komen tot een intentieovereenkomst. Doel is namelijk om te komen tot 

een volwaardig netwerk van snelfietsroutes. In 2021 vindt ook de verkenning plaats naar de 

snelfietsroute Dom-Dam. We participeren hier in een samenwerkingsverband met 

Rijkswaterstaat en gemeente Utrecht, waarbij Rijkswaterstaat de regierol vervult. Ze hanteren 

hierbij de werkwijze van de provincie Utrecht waarbij het doel en de planning is om met alle 

wegbeheerders in 2021 tot een uitvoeringsovereenkomst te komen.  

 

Voor zowel de optimalisatie van het Regionaal fietsnetwerk als de realisatie van de 

snelfietsroutes zijn investeringen van overige wegbeheerders nodig. Het is goed denkbaar dat 

de Coronacrisis in 2020 zijn weerslag heeft op de begrotingen van gemeentelijke 

wegbeheerders en daarmee van invloed is op de investeringen in fietsmaatregelen. Dit zou 

ongewenst zijn omdat juist de fiets als vervoersmiddel in deze tijd steeds belangrijker wordt. In 

2021 monitoren we de situatie om te beoordelen of de situatie om een aangepaste aanpak 

vraagt, om het beschikbare budget binnen deze coalitieperiode zo optimaal mogelijk te kunnen 

blijven investeren.  

 

In 2021 gaan we ook aan de slag met de verkenning Revisie recreatief 

Fietsknooppuntensysteem. Hiermee slaat het uitvoeringsprogramma Fiets een brug met het 

thema Recreatie. En tot slot werken we aan een netwerkkaart/routeplanner voor de 

speedpedelec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toekomstbeeld Fiets 
  
Het Rijk en de regio’s hebben in 2020 in MIRT-verband besloten om samen een Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets op te stellen in 2021. Dit betekent dat de fiets als een volwaardige modaliteit 

wordt gezien en als effectieve oplossing zal worden ingezet voor de nationale opgaven op gebied van 

woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid. Dit is, zowel 

landelijk als voor de Provincie Utrecht, een grote stap voor de Schaalsprong Fiets.  
 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/nationaal-toekomstbeeld-fiets-de-fiets-prominent-op-de-nationale-agenda
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/nationaal-toekomstbeeld-fiets-de-fiets-prominent-op-de-nationale-agenda
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/nationaal-toekomstbeeld-fiets-de-fiets-prominent-op-de-nationale-agenda


Informatiesessie statenleden 3 februari 2021 

 

Sterke keten 

Het Rijk stelt geld uit het Klimaatakkoord beschikbaar voor extra fietsparkeerplaatsen bij 

stations, zo ook bij twaalf stations in de provincie Utrecht (besluit bo MIRT, november 2020). 

Hiermee is voor bijna alle door ons aangevraagde stations subsidie toegekend en kunnen extra 

fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd bij de stations Utrecht Lunetten, Utrecht Zuilen, 

Amersfoort Centraal, Breukelen, Den Dolder, Maarn, Veenendaal Centrum, Veenendaal West en 

Vleuten. Daarnaast investeert het Rijk in planstudies voor de uitbreiding van ingebouwde 

fietsenstallingen bij Amersfoort Schothorst, Amersfoort Vathorst en Bilthoven. Het gaat om 

stations die een belangrijke rol als OV-knooppunt vervullen, of op plekken waar veel huizen 

gebouwd gaan worden. 

 

We hebben in 2020 de brede variantenstudie Fietsparkeren Utrecht Centraal (juli 2020) 

uitgevoerd. Een pakket van maatregelen is bedacht dat de druk op de fietsenstallingen op 

Utrecht Centraal moet ontlasten. Met ProRail, NS en de gemeente Utrecht zijn we aan het werk 

om deze maatregelen tot uitvoering te brengen.  

 

Dit jaar is het gebruikersonderzoek busstation Lekbrug Vianen uitgevoerd. Ruim 500 reizigers 

op het busstation hebben de enquête ingevuld. Samen met gemeente Vijfheerenlanden gaan 

we op basis van de resultaten in 2021 de eerste maatregelen nemen voor een aangenamer en 

gebruiksvriendelijker busstation Lekbrug Vianen met voldoende en veilige stallingsplekken voor 

de fiets.  

 

We hebben in 2020 in totaal 14 projecten gesubsidieerd om 492 stallingsplekken bij stations 

en 1.596 stallingsplekken bij bushaltes te realiseren en de toegankelijkheid/beschikbaarheid 

van 401 stallingsplekken te verbeteren. Daarnaast versterken we de keten door onze bijdrage 

aan bedrijventerreinen Oudenrijn en Papendorp voor de start van deelfietssystemen en aan de 

gemeente Soest voor het verbeteren van de fietsveiligheid op hun bedrijventerrein. 

 

Doorkijk 2021 

We werken met de gemeente Utrecht, ProRail en NS de maatregelen uit de Brede 

Variantenstudie (opgesteld in het kader van U Ned) verder uit. En in samenwerking met 

ProRail, NS en gemeenten maken we uitvoeringsafspraken ten aanzien van de 12 stations 

waarvoor budget is vrij gemaakt in het kader van het Klimaatakkoord.  

 

In 2021 realiseren we met gemeente Vijfheerenlanden de eerste maatregelen ter verbetering 

van de overstap  en het verblijf op busstation Lekbrug Vianen. Het gebruikersonderzoek vormt 

daarvoor de basis. Ook realiseren we ruim 300 stallingsplekken bij onze eigen bushaltes waar 

een tekort is gesignaleerd. 

 

Slim fietsen  

In het kader van Het Fietspad van de Toekomst hebben we in het voorjaar een prijsvraag 

uitgezet om fietsinnovaties op te halen in de regio. Uit de ruim 200 ingezonden ideeën hebben 

we drie bedrijven geselecteerd die een pilot mogen uitvoeren langs de N225. Eén daarvan, de 

Bliksemsnelle Baan, is in oktober uitgevoerd en  getest bij Doorn. De eerste resultaten staan 

inmiddels online. De andere pilots, de Boomveer en UpCycling, zijn in voorbereiding.  

 

Dit jaar is gewerkt aan een datadashboard; een digitale omgeving met daarin alle publiek 

openbare data in combinatie met fiets bereikbaarheidsanalyses. Door deze combinatie kan de 

fietsnetwerkprestatie inzichtelijk worden gemaakt. Atlas is een middel om op een data-
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gedreven manier de dialoog tussen beleidsmakers, ondernemers, onderzoeksinstellingen te 

versnellen om zo meer gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en – beleid te ontwikkelen. 

 

Het project Snuffelfiets is een succes. Afgelopen jaar is op middelbare scholen een pilot gestart 

om scholieren vroegtijdig te interesseren in wetenschap en hun leefomgeving, het Snuffelfiets 

summerschool en Snuffelfietstoertochten hebben plaatsgevonden en onderzoek vindt plaats 

naar routekeuzes.  

 

Doorkijk 2021 

We hebben de ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken. Samen met alle 

partijen die van Utrecht een topfietsregio maken en met inwoners, werkgevers, werknemers en 

belangengroeperingen, werken we in 2021 aan een stevige profilering. In 2021 geven we verder 

invulling aan deze ambitie door met onze partners de regio Utrecht tijdens de European 

Mobility Week in september écht op de kaart te zetten. Deze week is de afgelopen jaren 

uitgegroeid tot hét moment waarop regiopartijen, gemeenten en andere organisaties in heel 

Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Daarnaast spelen Utrecht 

Bike Community (UBC) en het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst een belangrijke rol 

in het bereiken van de ambitie. 

 

In 2021 draaien alle drie de pilots van Fietspad van de Toekomst. Ook geven we in 2021 verder 

invulling aan het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst om zo fietsinnovaties in de regio 

te versnellen. In het Fietslab experimenteren we met fietsinnovaties (en rollen we de pilots uit). 

Daarnaast organiseren we challenges en brengen we ondernemers, overheden, 

onderwijsinstellingen, experts, ervaringsdeskundigen, particulieren en investeerders uit onze 

regio bij elkaar. 

 

In 2021 gaat de gebruiksvriendelijk dashboard online en vullen we deze verder met de 

resultaten van onder andere ons regionaal fietstelnet dat in 2021 op straat ligt (tellussen), de 

‘ik fiets’ data, en het BRUTUS fietsverkeersmodel met het prognosejaar 2030. Met deze 

slimme toepassing waarin we samenwerken met kennisinstellingen, CROW, andere provincies 

en Tour de Force, krijgen we steeds meer inzicht in het oplossend vermogen van 

fietsmaatregelen voor de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid van de regio. Gemeenten 

helpen we ermee bij hun planvorming.   

 

In 2021 zijn alle VRI’s en iVRI’s voorzien van de Schwung applicatie en zorgen we met 

gemeenten ervoor dat een groot aantal (i)VRI’s ook daadwerkelijk zijn geconfigureerd zodat 

fietsers maximaal voordeel hebben van Schwung.  

 

Binnen deze actielijn zetten we ook in op onderzoek. Het project Snuffelfiets krijgt een vervolg. 

Het thema ‘plek op de weg van de speed pedelec’ en breder ‘omgaan met snelheidsverschillen 

op het fietspad’ pakken we in 2021 actief op met kennisinstellingen en landelijk in Tour de 

Force verband. Samen met de universiteit starten we – mede als vervolg op de pilot 

Bliksemsnelle baan van Fietspad van de Toekomst – met het belevingsonderzoek naar 

‘overlastgevende groepen op het fietspad’, waarbij wordt gekeken naar o.a. plek op de weg, 

gedrag en snelheid.  

 

Gezond en veilig fietsgedrag 

De verschillende fietsstimuleringsprojecten zoals Ik fiets, Doortrappen, Basisschoolkinderen en 

Nieuwe Nederlanders kregen het zwaar te verduren door de Corona-crisis en alle thuiswerkende 

mensen. We hebben met de verschillende opdrachtnemers afspraken gemaakt met het doel in 
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2021 alsnog de overeengekomen resultaten te kunnen behalen. Dat kan op voorwaarde dat de 

lockdown-maatregelen opgeheven worden. Ondanks de forse tegenwind kent de Ik fiets-

campagne inmiddels bijna 6000 deelnemers en zijn er 11 Utrechtse gemeenten actief aan de 

slag met het programma Doortrappen. 

 

Doorkijk 2021 

Vooral het stimuleren van het fietsgebruik is een uitdaging in Coronatijd. We zetten door op de 

lopende projecten, maar wel aangepast. Uitgaande van een positieve ontwikkeling zetten we in 

2021 ook sterker in op het betrekken van werkgevers bij de Ik fiets gedragscampagne. 

 

 

Zie verder de infographic voor een overzicht van de behaalde resultaten.  

 

 

 

 

 

  

Download hier de infographic Fiets 

https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c749c67bf4334e8b97fc6fc698a31f95
https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c749c67bf4334e8b97fc6fc698a31f95
https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c749c67bf4334e8b97fc6fc698a31f95


Informatiesessie statenleden 3 februari 2021 

 

Bijlage: beoogd resultaat 2021 op een rij  

 

Regionaal fietsnetwerk 

• De projecten die in de intentieovereenkomst met de U10/U16 voor 2020 en 2021 

gepland staan, zijn beschikt, in uitvoering of gerealiseerd.  

• Met de (Utrechtse) gemeenten uit de regio’s Amersfoort en Foodvalley zijn afspraken 

gemaakt over de te realiseren projecten in de periode 2021-2023, waarbij we sturen op 

realisatie van projecten met prioriteit. 

• De verkenningen veilige oversteken (inclusief tunnelscan) en verbeteren verlichting zijn 

afgerond (met bestuurlijk besluit) en de uitvoering gaat van start, zoals het plaatsen 

van verlichting op de N226 tussen Maarsbergen en Leersum, en het verbeteren van de 

verkeersveiligheid op de parallelweg N233  

• De realisatie van de snelfietsroutes Utrecht-Amersfoort, Woerden-Utrecht en 

Bunschoten-Amersfoort gaat van start en delen zijn gerealiseerd. 

• De uitvoeringsovereenkomsten voor de snelfietsroutes Veenendaal-Utrecht, IJsselstein-

Nieuwegein-Utrecht en Hilversum-Amersfoort zijn getekend. 

• De intentieovereenkomsten voor 3 nieuwe prioritaire snelfietsroutes zijn – wanneer 

hiervoor draagvlak is bij de betrokken wegbeheerders - getekend en de verkenning 

(tracébepaling, kostenraming, onderzoeken) gaat van start. 

• De verkenning van de snelfietsroute Dom-Dam wordt uitgevoerd door Rijkwaterstaat. 

We zijn hierbij betrokken en co-financieren de verkenning. 

Trajectstudies: 

• N199 traject 8&9. Kruising van Boetzerlaan: hier bekijken we of we i.v.m. de veiligheid 

fietsers ook in VRI kunnen opnemen. Bij de kruising Maatweg bekijken we i.v.m. 

veiligheid wat de beste inpassing voor landbouwverkeer is. Aanleg voor 2030. 

• N221 Poort van Baarn (Escherrotonde). Na een gecombineerde studie is een ontwerp 

tot stand gekomen waarbij veiligheid, fietsers en doorstroming evenredig aan bod komt. 

Dit betekent o.a. dat we een fietstunnel aanleggen, in combinatie met een 

turborotonde. Financiering: vanuit de programma’s veiligheid, fiets en wegen. Beoogde 

aanleg: 2025. 

• N225 Rotonde Donderberg. Verbetering doorstroming verkeer opdat OV ook beter kan 

doorstromen. De veiligheid voor fietsers moet wel behouden blijven, daarom overwegen 

we een fietstunnel aan te leggen. Beoogde realisatie na 2025. 

• N233 Kruispunt Achterberg. Verbeteren van veiligheid en bereikbaarheid. Na 

besluitvorming door de gemeente Rhenen komt hier geen fietstunnel. Daarom werken 

we nu samen met de gemeente de gelijkvloerse variant verder uit. Realisatie: na 2023. 

• Carpoolplekken: Abcoude, Baarn, Eembrugge, Maartensdijk en IJsselstein. Naast het 

stimuleren van carpoolen, o.a. door uitbreiding en onderhoud van locaties, kunnen we 

deze plekken ook geschikt maken voor fietsers, energiewinning en groene zones. 

Verwachting is dat rond 2025 de uitbreiding van deze carpoolplekken heeft 

plaatsgevonden. 

Start/In uitvoering: 

• N233 Rijnbrug: op de N233 bij Rhenen komt een nieuw brugdek met een 2x2 

wegprofiel inclusief fietspaden aan beide zijden van de Rijnbrug op de bestaande 

onderbouw en inclusief uitbreiding van wegprofiel naar 2x2 ten zuiden van de brug. Het 

project draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio. In 2021 wordt het provinciale 

inpassingsplan vastgesteld. Realisatie gepland voor 2025.  

• N228 Trajectaanpak: op de N228 tussen Montfoort en de Noord IJsseldijk voeren we 

onderhoud uit waarbij we tegelijkertijd maatregelen als verbreden van fietspaden, 
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aanbrengen van bermverharding en aanleggen van linksafvakken bij afslagen uitvoeren. 

Dit vergroot de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en verbetert de kwaliteit van het 

fietsnetwerk. Gerealiseerd in 2021. 

• N226 OVL fiets: plaatsen van fietsverlichting op de N226 tussen de A12 en de N225 

om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren, gerealiseerd in 2021. 

• N237 Fietspad Mc Donalds Zuid: op de kruising van de N238 en de N237 trekken we 

het fietspad door, voor de Mc Donalds langs om de kwaliteit van het fietsnetwerk te 

verbeteren. Afhankelijk van de planning van de herinrichting van het terrein door de Mc 

Donalds in 2021 gerealiseerd. 

• Snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Gerealiseerd in 2022  

• N413: aanpak oversteek in Soestduinen ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

Opgepakt naar aanleiding van de verkenning snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. 

Gerealiseerd in 2021-2022 

• N233: Vergroten fietsveiligheid en comfort parallelweg N233. Opgepakt naar aanleiding 

van de verkenning snelfietsroute Veenendaal-Utrecht. Gerealiseerd in 2021-2022 

• N410: start realisatie vrijliggend fietspad langs de N410 Houten-Bunnik 

• Start realisatie snelfietsroutes IJsselstein-Utrecht en Bunschoten-Amersfoort (gepland 

na tekenen uitvoeringsovereenkomst) 

• Start realisatie fietsbrug over de A12 (afhankelijk van uitkomst besluit bestuur U Ned 

Q1 2021 over financiële dekking). 

NB bij een aantal projecten is overleg met grondeigenaren en de organisatie van 

bewonersbijeenkomsten nodig. In deze tijd met Corona is dit een uitdaging. Risico: vertraging. 

Online participatie trajecten en afspraken worden georganiseerd, maar dit is niet 100% een 

vervanging van de benodigde contacten. 

 

Sterke keten 

• We leveren een bijdrage aan de realisatie van circa 1300 stallingsplekken bij stations 

(naar verwachting bij station Abcoude, Breukelen, Utrecht Lunetten, Utrecht 

Overvecht). 

• We leveren een bijdrage aan de planvorming van circa 4300 stallingsplekken bij 

stations (naar verwachting bij Amersfoort Centraal, Amersfoort Schothorst en 

Amersfoort Vathorst) 

• We leveren een bijdrage aan gemeenten voor het plaatsen van circa 500 fietsenrekken 

bij bushaltes en er zijn naar verwachting 1.350 extra stallingsplekken gerealiseerd 

vanuit de beschikkingen van 2020.  

• We zetten in op een vervolg van het gebruikersonderzoek dat in 2020 is uitgevoerd bij 

busstation Lekbrug Vianen en leveren een bijdrage aan de verbetering van en minimaal 

50 extra stallingsplekken bij busstation Lekbrug Vianen. 

Start/In uitvoering: 

• Fietsstallingen bushaltes: we plaatsen circa 400 extra stallingsplekken bij bushaltes om 

het fietsparkeren te verbeteren. Aanleg in 2020 - 2022. 

 

Slim Fietsen 

• In 2021 zetten we regio Utrecht op landelijk en op Europees niveau op de kaart als dé 

fietsregio van Europa tijdens de European Mobility Week. Concreet organiseren we 

samen met partners meerdere activiteiten en voeren we gedurende het jaar door 

campagne. 
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• De pilots van de winnaars van de prijsvraag Fietspad van de Toekomst lopen, zijn 

afgerond en geëvalueerd. 

• Vanuit het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst zijn 2-5 pilots georganiseerd.  

• De fietstunnelpotentiescan is opgenomen in het gebruiksvriendelijke 

fietsdatadashboard. 

• 3 kennissessies zijn georganiseerd voor o.a. gemeenten aan de hand van de 

beschikbare data en om innovatie aan te jagen . 

• Samen met  gemeenten zijn de voor fietsers belangrijke (i)VRI’s geconfigureerd zodat 

zij maximaal voordeel hebben van Schwung. 

• Start pilot project Minder hinder voor de fiets uit UP Fiets met als doel het 

verkeersmanagement van fietsers op een vergelijkbaar niveau te brengen met die van 

openbaar vervoer en auto.  

• 40% van de kosten van de Utrecht Bike Community worden gedragen door private 

partijen. 

• De Utrecht Bike Community o.l.v. een publiek-privaat bestuur organiseert minimaal 4 

(virtuele/fysieke) themabijeenkomsten.  

• Onderzoek en landelijke afstemming over de plek op de weg van de speed pedelec en 

over hoe om te gaan met grote snelheidsverschillen op het fietspad.  

 

Gezond en veilig fietsgedrag 

• 10.575 unieke deelnemers nemen deel aan de regionale ‘ik fiets’ gedragscampagne -> 

deadline schuift op naar 2022 i.v.m. Corona en tweede lockdown.  

• 8 gemeenten zijn actieve ‘ik fiets’ gemeente (geweest) -> loopt al vooruit op planning 

(al 11 in totaal), maar bereiken doelgroep ouderen is nu lastig omdat nauwelijks 

activiteiten kunnen worden ondernomen i.v.m. Corona 

• 15 werkgevers nemen actief deel aan de ‘ik fiets’ gedragscampagne -> i.s.m. en 

afhankelijk van werkgeversaanpak GoedopWeg 

• Gedragscampagne “Ga toch fietsen” bereikt 80% van de medewerkers van de eigen 

organisatie (provincie Utrecht) -> on hold gezet i.v.m. Corona 

• 15% groei t.o.v. 2020 in het aantal deelnemers aan stimuleringsacties voor nieuwe 

Nederlanders in de provincie (0-meting vindt eind 2020 plaats) -> onder voorbehoud 

ontwikkeling Corona 

• 15% van de deelnemers aan de fietsstimuleringsacties voor basisschoolkinderen maakt 

aantoonbaar vaker gebruik van de fiets -> onder voorbehoud ontwikkeling Corona 

• Start invulling stimulering fietsgebruik langere afstanden (tussen 7,5-15 km) 

 

 


