
Deze notitie heeft tot doel zoveel mogelijk factoren die van invloed zijn op het welslagen van 
het project “Fietsen in het winkelgebied” in samenhang te beschouwen.
Omdat er zeer veel mensen gebruik maken van de openbare ruimte van het winkelgebied is 
het van het grootste belang vooraf de belanghebbenden te betrekken in de planontwikkeling. 
Bij de implementatie zal op een praktische manier gecommuniceerd moeten worden met de 
bezoekers van de binnenstad. Daarnaast is het gewenst vooraf een evaluatietraject en 
methode te benoemen. 

Deze notitie is gericht op “Fietsen in het winkelgebied”. Waarbij er van uitgegaan is dat 
brommers en scooters niet worden toegestaan.
Het aanpassen van het verkeersregime in het winkelgebied speelt uiteraard een rol, maar is 
niet het hoofthema van deze notitie.
De Fietsersbond hoopt met deze notitie goede bouwstenen te leveren voor de 
beleidsontwikkeling, de implementatie en uitvoering van “Fietsen in het winkelgebied”.

Januari 2019
Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom



Deze notitie is afgeleid van een presentatie.

Binnen de notitie kan genavigeerd worden. 
- Vanuit de inhoudsopgave kan via het paginanummer naar het gewenste deel van de notitie 

‘gesprongen’ worden. Vanaf iedere bladzijde kan naar de inhoudsopgave gegaan worden.
- Op enige bladzijden is een link naar een bijlage opgenomen. Meestal betreft dat één 

bladzijde. Het kan ook gaan om een reeks van opeenvolgende bladzijden. Met de pijl “links” 
kan terug gegaan worden naar de pagina van vertrek.

De navigatie binnen het document werkt alleen als dit bestand in een pdf-reader geopend 
wordt (Adobe Acrobat of bijvoorbeeld Foxit reader).

In de hoofdstukken A t/m D zijn algemene aspecten beschouwd.
In de hoofdstukken E en F zijn routes en parkeermogelijkheden voor fietsen, (snor)brommers 
en (snor)scooters weergegeven.
In de bijlagen in hoofdstuk I, is informatie over onderzoeken van het Fietsberaad en van de 
afdeling Bergen op Zoom van de Fietsersbond terug te vinden.





1. Voorwaarde
Het gebruik van de openbare ruimte mag in alle gevallen een snelle, eenvoudige 
toegang voor hulpdiensten tot en in het winkelgebied niet belemmeren.

2. Huidige gebruik
Het winkelgebied is nu een 30-km-zone waarvoor tijdens winkeltijden speciale 
regelingen gelden. Het huidige verkeersregime in het winkelgebied is 
onsamenhangend, lastig te duiden en te begrijpen. Door een jarenlang gebrek aan 
handhaving is er in feite sprake van een ruim gedoogbeleid.
a. Gebruik tijdens de winkeltijden en de winkelvenstertijden 
• Voetgangersgebied met een verbod voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer, 

(snor)brommer- en (snor)scooterverkeer.
• Op de pleinen als terrasruimte
• In de rekken als fietsparkeerplaats
• Op de pleinen en in de straten als uitstallingsruimte voor de ondernemingen 

(formeel is dit niet toegestaan).
• In de straten als terrasruimte (in vele gevallen formeel niet geheel toegestaan).
• Ondanks het verbod als verkeersruimte voor fietsers, (snor)brommers en 

(snor)scooters.
• Ondanks het verbod als fietsparkeerruimte buiten de rekken.
• Ondanks het verbod logistiek verkeer binnen de winkeltijden maar buiten de 

winkelvenstertijden
• Ondanks het verbod met logistieke voertuigen langer dan de toegestane lengte
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b. Buiten de winkeltijden 
• Op de pleinen en in enkele straten als terrasruimte
• De straten en pleinen grotendeels als verkeersruimte in een 30 km/u-

zone
• Ondanks het verbod als autoparkeerruimte

In de praktijk is er nu sprake van een gedeelde ruimte waarin de verschillende 
belangen in onbalans zijn. Het gebrek aan handhaving is hier debet aan. Het is 
algemeen bekend dat de mens qua gedrag de grenzen zoekt en geneigd is die 
te overschrijden. Als er corrigerende impulsen ontbreken, zullen de grenzen 
verder verlegd worden en ontstaat er ook kopieergedrag. Veel meer mensen 
dan de aanvankelijke ‘overtreders’ nemen het ongewenste gedrag over. Als het 
ware wordt er een niet bedoeld gewoonterecht gecreëerd. Het is ook bekend 
dat het afleren van verkeerde gewoontes een moeizaam proces is. 

3. Toekomstige gebruik
De gemeente Bergen op Zoom is voornemens van het winkelgebied een 
gedeelde ruimte te maken met een goed en acceptabele balans tussen de 
belangen. Het concept van een gedeelde ruimte heeft een sterke sociale 
dimensie; verschillende typen gebruikers van openbare ruimte worden 
gedwongen rekening met elkaar te houden doordat ze niet langer elk over een 
eigen deel van de openbare ruimte beschikken. Op deze manier wordt, zo is 
het idee, ontmoeting en onderlinge betrokkenheid gestimuleerd.
Het voornemen is van het gebied beter een voetgangersgebied te maken 
waarvoor buiten winkeltijden speciale regelingen gelden. De consequenties van 
zo een verandering dienen goed beschouwd te worden en de daarmee 
samenhangende regelingen zullen vooraf beschreven en gecommuniceerd 
moeten zijn. Voor auto- en vrachtverkeer en voor brommers en scooters is dit 
een ingrijpende wijziging. Voor de logistiek van het winkelgebied 
(ondernemingen en bewoners) en het personenvervoer binnen het 
winkelgebied speelt dit een grote rol. 

4. Balans tussen belangen
Tijdens winkeltijden zal de openbare ruimte in het winkelgebied intensief 
gebruikt worden. De belangrijkste gebruikers zijn de potentiele klanten van de 
ondernemingen in het winkelgebied. Ze verplaatsen zich in het gebied als 
voetganger en in de nieuwe situatie formeel ook als fietser. De ondernemers 
zijn eveneens gebruikers van de openbare ruimte. Iedere onderneming wilt 
zich graag in de openbare ruimte profileren. De manier waarop zij dat doen is 
bepalend voor het eigen succes, voor het succes van de collega’s en voor de 
beleving van de potentiele klanten: voetgangers, bezoekers met een beperking 
en fietsers.
Daarnaast gebruiken ondernemers de openbare ruimte als terrasruimte. In dit 
kader is het belangrijk het horecabeleid en het terrassenbeleid en de uitvoering 
daarvan onder de loep te nemen.
De toegankelijkheid voor, het personenvervoer en de logistiek van de 
bewoners zijn niet onbelangrijke factoren.
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Verder is de logistiek van de ondernemingen van cruciaal belang.
De openbare ruimte zal op een organische manier gebruikt moeten worden. Er 
zal een goede balans tussen de belangen van de gebruikers moeten ontstaan 
en moeten blijven. Omdat belangen in een fragile evenwicht moeten komen en 
blijven is een consequente en consistente handhaving noodzakelijk. Niet 
handhaven leidt uiteindelijk tot algemeen ongenoegen en chaos. Er zal dus 
veel moeite gedaan moeten worden om gedrag binnen aanvaardbare grenzen 
te laten blijven. Het zelfcorrigerend vermogen van betrokkenen is helaas 
beperkt.
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1. Belangrijkste gebruikers
De belangrijkste gebruikers zijn de potentiele klanten van de ondernemingen in het 
winkelgebied. Het overgrote deel ervan verplaatst zich in het gebied als voetganger. 
De voetganger moet tijdens winkeltijden dan ook prioriteit krijgen boven alle andere 
gebruikers.

2. Aangenaam wandelen
Ondernemers moeten het aangenaam wandelen van de voetganger mogelijk maken, 
niet alleen fysiek, maar ook qua beleving.
De fietsers is TE GAST. Dat betekent dat een fietser zich moet aanpassen aan de 
voetganger en ook moet anticiperen op voetgangersbewegingen.

3. Vrije loopstrook, rustplekken
Nu het aantal senioren verder groeit is het des temeer van belang dat deze groep 
belangrijke klanten zich eenvoudig kan verplaatsen. Dat betekent dat er een virtuele 
en aangename loopstrook zonder obstakels moet zijn waarover de klant zich kan 
bewegen. Voldoende rustplekken (bankjes) en toiletten zijn voor deze groep 
wenselijk. Voor bezoekers met een beperking is deze strook een voorwaarde. Een als 
onaangenaam ervaren looproute leidt tot klantenverlies. De checklist die de Wereld 
Gezondheid Organisatie (WHO) met betrekking tot zogenaamde “Age Friendly Cities” 
vaststelde, is een goed instrument dat behulpzaam kan zijn bij de inrichting en het 
gebruik van de openbare ruimte. Zo hebben de omgeving en openbare gebouwen een 
grote invloed op de mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven van ouderen. 
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Ook beïnvloeden zij de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven 
wonen. 

Checklist Age Friendly City voor Buitenruimten en openbare gebouwen
• Parken, looproutes en voetpaden zijn schoon en toegankelijk.
• Voldoende publiek toegankelijke toiletten.
• Wijkcentra of dorpshuizen zijn toegankelijk en hebben ook voor ouderen 

geschikte programma’s.
• Openbare gebouwen zijn goed toegankelijk en hebben een goede 

bewegwijzering.
• In de buitenruimte is het goed en veilig wandelen.
• In de buitenruimte zijn voldoende zitplaatsen beschikbaar.
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1. Presentatie
Iedere onderneming wilt zich graag in de openbare ruimte profileren als de zaak waar 
je niet aan voorbij mag gaan. Dat betekent dat aan de buitenzijde te zien moet zijn 
wat er voor de klant zelf in de zaak aantrekkelijk is. 
Van grote invloed op het bereiken van een kwalitatief hoogwaardige binnenstad, is 
vooral een hoog niveau van onderhoud van de monumenten, het straatonderhoud, 
het regelen en afspreken van een adequaat terrassenbeleid en handhaving daarvan 
en tevens het regelen en afspreken van een uitstallingsbeleid met strikte handhaving. 
Het regelen en handhaven van deze elementen, die de hoogwaardige kwaliteit van de 
openbare ruimte van de binnenstad voor een belangrijk deel bepalen, maakt het voor 
bezoekers interessant om de binnenstad te bezoeken. 
De notitie van de gemeente Maastricht over deze materie kan als voorbeeld dienen. 
Opvallend in deze notitie is een als goed voorbeeld aangegeven situatie uit Bergen op 
Zoom. Door het ontbreken van handhaving is dit voorbeeld nu geworden tot een 
voorbeeld hoe het niet moet.

2. Gastvrijheid
Een onderneming moet in ieder geval gastvrijheid uitstralen zowel in de openbare 
ruimte, bij de ingang als in het pand zelf. 

3. Bereikbaarheid
De beleving van de potentiele klant is bepalend. Ook binnen de onderneming zal de 
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bereikbaarheid voor potentiële klanten (inclusief bezoekers met een beperking) 
optimaal moeten zijn. Verder mag de toegang en bereikbaarheid van de 
naastliggende ondernemingen niet belemmerd worden
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1. VN Verdrag Handicap
In juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een 
handicap geratificeerd. Een belangrijke stap om het doel van het VN-Verdrag te 
behalen: drempels voor personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen, 
zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met de ratificatie van het 
VN-Verdrag is in de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om 
in het (verplichte) periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft 
aan het VN-Verdrag. Het is vanzelfsprekend dat bij herinrichting of een ander gebruik 
van openbare ruimte deze verplichting gestalte krijgt. Zo is bij de heroverweging van 
het gebruik van de openbare ruimte in het winkelgebied dit het moment de 
toegankelijkheid voor personen met een beperking te optimaliseren. Een belangrijke 
barrière die mensen met een beperking ervaren is de ontoegankelijkheid van 
openbare ruimten en gebouwen. Obstakels vormen een groot probleem. Zo leveren 
reclameborden van winkels, vuilnisbakken en geparkeerde fietsen in het 
voetgangersgebied hindernissen op voor mensen met een motorische of visuele 
beperking. Ook zijn openbare gebouwen zoals winkels, horecagebouwen, musea, 
bioscopen en theaters nog niet altijd goed toegankelijk. De VNG publiceerde in maart 
2018 een factsheet over dit onderwerp.

2. Visuele beperking
Voor bezoekers met een visuele beperking is een natuurlijke looplijn, een 
zogenaamde gidslijn, een must. Deze loopstroken mogen niet onderbroken worden 
door uitstallingen, terrassen, stoepborden en geparkeerde fietsen. Een gidslijn is een 
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vrije loper van minstens 90 cm breed die aan minstens een zijde voelbaar 
gemarkeerd is. Zo een markering kan bijvoorbeeld een stoeprand, een goot of 
de gevelwand zijn. 

3. Motorische beperking
Voor mensen met een motorische beperking is een dergelijke loper een pre. Er 
hoeft dan niet in een zigzaglijn gemanoeuvreerd te worden. Ook voor 
bezoekers met kinder- of wandelwagens wordt de gang door de winkelstraat 
aangenamer. Ondernemers en fietsers dienen deze loopstrook vrij te laten.
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1. Fietsroutes
De structuur van de binnenstad en de ligging van belangrijke bestemmingen voor 
fietsers (VO-scholen) hebben invloed op de routekeuzes. Met name de zuid-noord 
routes kruisen het winkelgebied. De belangrijkste route gaat door de Fortuinstraat en 
over de Grote Markt.
Bestemmingsfietsverkeer volgt routes naar fietsparkeervoorzieningen of naar plekken 
in de buurt van de bestemming. 

2. Onderzoek
Voor deze notitie is gebruik gemaakt van breed onderzoek van het Fietsberaad en van 
een route-onderzoek door de afdeling Bergen op Zoom van de Fietsersbond
Het gedrag van fietsers betreft de parkeerkeuzes en de manier waarop ze zich 
verplaatsen in het winkelgebied of een parkeerplaats zoeken.
In het zeer uitgebreide onderzoek van het Fietsberaad naar fietsen in winkelgebieden 
komt een aantal bepalende aspecten aan de orde. Zo hangt de parkeerkeuzes samen 
met de verblijfsduur in het gebied, maar ook van de ligging van 
fietsparkeervoorzieningen. De keuze van de fietsroute en de manier waarop gefietst 
wordt is afhankelijk van de drukte in het gebied. 

3. Gedrag
a. De fietser zal een nieuw parkeergedrag moeten gaan ontwikkelen. Dit gedrag dient 

afhankelijk te zijn van de verblijfsduur in het gebied. De capaciteit, de ligging en 
beschikbaarheid van fietsparkeervoorzieningen speelt hierin een belangrijke rol.
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b. Als het merendeel van de fietsers en scootmobielbestuurders een gepast 
verkeersgedrag vertoont dan zal dat ten goede komen aan een aangename 
bereikbaarheid van de ondernemingen in het winkelgebied. 
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Het Fietsberaad deed een zeer uitgebreid onderzoek naar fietsen in winkelgebieden en 
fietsparkeren in de nabijheid van winkelgebieden.

1) Fietsberaad
Het Fietsberaad is een groep verkeerskundigen, voornamelijk werkzaam bij 
gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en adviesbureaus. Het Fietsberaad is 
ingesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het beraad opereert zelfstandig, onafhankelijk en kritisch en komt vier à vijf keer per 
jaar bijeen. Het secretariaat is ondergebracht bij CROW, kenniscentrum voor verkeer, 
vervoer en infrastructuur.

2) Omvang onderzoek
Op 91 locaties in de volgende 15 gemeente zijn metingen gedaan: Alkmaar, 
Apeldoorn, Breda, Delft, Den Haag, Driebergen-Rijsenburg, Gouda, Groningen, ’s-
Hertogenbosch, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Tilburg, Vlaardingen en Zwolle. Het 
betreft fietsparkeren en fietsen in winkelgebieden. Daarnaast is er  allerlei relevante 
informatie verzameld. 

3) Definitie drukte
Drukte betreft de voetgangers- en fietsersdichtheid. Dichtheid is het aantal per uur 
per beschikbare meter profielbreedte. In feite speelt de beschikbare bewegingsruimte 
in de breedte van een straat een belangrijke rol. 
In smalle straten waarin veel objecten(uitstallingen, stoepborden, terrassen) 
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geplaatst zijn, blijft er minder bewegingsruimte beschikbaar voor voetgangers 
en fietsers. De voetgangersdichtheid en fietsersdichtheid is dan groter dan in 
dezelfde smalle straat zonder die objecten.

16



1) Beleid Fietsparkeren

■ Belangrijke factoren voor een succesvol fietsparkeerbeleid
● De aard van een bezoek: “doelgericht boodschappen doen”  of “recreatief 

bezoek”  
● De aantallen bezoekers per soort bezoek
● De grootte van het winkelgebied.
● In de buurt van de bestemming
● Tijdstippen bezoek
Dus: per tijdsinterval voldoende mogelijkheden op de juiste plaats.

■ Voorzieningen
● Voor ”kort parkeren”  hoeven geen voorzieningen gerealiseerd te worden. In de 

buurt van de bestemming moeten er wel plekken zijn waarop een fiets 
geparkeerd kan worden. 

● Voor “lang en zeer lang parkeren” zijn voorzieningen (rekken, stallingen) nodig, 
die zoveel als mogelijk aan de rand van het winkelgebied gesitueerd zijn. Deze 
voorzieningen dienen met de fiets goed bereikbaar te zijn en de loopafstanden 
naar de belangrijkste bestemmingen in het gebied dienen niet groot te zijn. 

■ Logica
In straten waar gefietst mag worden is het niet logisch om het fietsparkeren te 
verbieden, en in straten waar niet gefietst mag worden moet ook het fietsparkeren

17



ontmoedigd worden.

2) Conclusies fietsen in winkelgebieden
■ Er is sprake van een grote mate van zelfregulering. 
■ In een groot aantal (straten in) voetgangersgebieden is het niet toegestaan 

om te fietsen, terwijl de combinatie fietsers-voetgangers wel mogelijk is. Als 
de combinatie mogelijk is, wordt er in veel gevallen, als fietsers het een 
aantrekkelijke route vinden, ook gefietst. 

■ Als de combinatie fietsers-voetgangers niet mogelijk is, wordt er ook 
nauwelijks gefietst. Zeker niet als er een goed alternatief voor handen is. 
Het heeft dus pas zin om het fietsen te verbieden op het moment dat fietsen 
niet mogelijk is én er een fatsoenlijk alternatief bestaat. Op dat moment zal 
de fietser zelf beslissen dat hij beter van het alternatief gebruik kan maken.
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Parkeerkeuzes hangen samen met de verblijfsduur in het gebied.
Een fietser kiest afhankelijk van de verblijfsduur een van de volgende 
parkeermogelijkheden:
• In een fietsenstalling
• In een fietsenrek of tegen een aanleunhek(nietje)
• Op de kop van een straat die uitkomt op het winkelgebied
• In het winkelgebied zelf buiten de vrije loopstrook in de lengterichting van de straat.

Mensen ontwikkelen gewoonten die ze vasthouden. Het is gewenst fietsers gewoonten 
uit het bijgevoegd overzicht te laten ontwikkelen.
Op de volgende bladzijden wordt de driedeling uit het overzicht verder uitgewerkt.

Interessant is ook het overzicht in bijlage 1, waarin de relatie (landelijke 
onderzoekgegevens) tussen bewaakt fietsparkeren en de verblijfsduur wordt 
weergegeven
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Voorkeur
Plekken in de directe nabijheid van winkelstraten zijn geschikt voor zeer kort parkeren. 
Het gebruik van deze plekken heeft de voorkeur boven het kort fietsparkeren in de 
winkelstraat zelf. 

Parkeren in het winkelgebied
Als het niet of matig druk is, is zeer kort parkeren in het winkelgebied echter 
aantrekkelijk voor fietsers. Daarbij mogen de belangen van voetgangers en ook die van 
ondernemers niet geschaad worden. Fietsen geplaatst in de vrije loopstrook zijn 
belemmerend voor voetgangers in het bijzonder voor voetgangers met een beperking. 
Ook komt dat vaak niet ten goede aan de presentatie in de openbare ruimte van de 
ondernemingen. Als er toch in de winkelstraat zelf geparkeerd wordt, dan dient een fiets 
geplaatst te worden tegen de gevel of in de lengterichting van de winkelstraat..

Fietsparkeerplekken zonder rekken in de nabijheid
Deze plekken zijn in de afbeelding aangegeven. Ze liggen op de kop van de volgende 
aangrenzende straten:
• Kop Korenbeursstraat
• Kop Koevoetstraat
• Voetboog/Koevoetstraat 
• Kop Cromwielstaat
• Sint Annastraat
• Sint Josephstraat/Achter de Koevoet
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• Lombardenstraat/Thaliaplein
• Potterstraat/Molstraat

Andere opties met rekken in de nabijheid
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de fietsrekken of nietjes op de kop van 
aangrenzende straten als:
• Lievevrouwestraat
• St. Catharinaplein
• Engelsestraat
• Blauwehandstraat
• Stationsstraat (V&D)
• Kloosterstraat
• Hoogstraat
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“Langparkeren” bij voorkeur in de rekken of indien de fietser dat wenst in een stalling.

Beschikbaarheid
De belangrijkste beschikbare fietsparkeervoorzieningen zijn goed gespreid gelegen aan 
de rand van het winkelgebied. De beschikbare capaciteit, met name in avonduren in het 
historisch hart is onvoldoende.
Als een City Service Punt gerealiseerd wordt, dan zijn er zowel in het historische hart als 
in het winkelrondje voldoende fietsparkeervoorzieningen beschikbaar.
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“Zeer lang parkeren” bij voorkeur in de stallingen of indien de fietser dat wenst in de 
rekken.

Beschikbaarheid
De belangrijkste beschikbare fietsparkeervoorzieningen zijn goed gespreid gelegen aan 
de rand van het winkelgebied. 
Als een City Service Punt gerealiseerd wordt, dan zijn er zowel in het historische hart als 
in het winkelrondje voldoende fietsparkeervoorzieningen beschikbaar.
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Voor iedereen moet duidelijk zijn dat de voetganger de prioriteit heeft en dat de fietser 
TE GAST is.
Dat betekent dat de FIETSER zich MOET AANPASSEN aan de voetganger. Dat houdt in:
1) De fietser geeft altijd voorrang aan de voetganger
2) De fietser past altijd de snelheid aan aan de voetgangersdrukte in het gebied.
3) De fietser anticipeert altijd op voetgangersbewegingen
4) De fietser stapt af bij grote drukte en gaat als voetganger verder of kiest een andere 

route
5) De fietser kiest bij zeer grote drukte een andere route. Hij gaat dus niet als 

voetganger met fiets door het gebied.

Onderzoek, uitgangspunten en gegevens
Een winkelende voetganger heeft een snelheid van ongeveer 2 km/uur. De drukte in een 
straat hangt af van het aantal aanwezige voetgangers in de straat en het aantal 
beschikbare breedtemeters voor voetgangers (drukte = het aantal voetgangers per uur 
per beschikbare breedte). Bij zeer grote drukte in een straat heeft de fietser nauwelijks 
de ruimte en kan zich feitelijk alleen verplaatsen als voetganger bij voorkeur zonder 
fiets. Indien het ‘gewoon’ druk is met voetgangers in een straat zal de fietser een 
snelheid moeten kiezen die niet teveel afwijkt van de snelheid van de voetganger. Indien 
het ‘mager’ druk is in een straat met voetgangers dan mag de snelheid iets meer 
afwijken van de snelheid van de voetganger. Als er nauwelijks/geen voetgangers zijn in 
een straat dan mag de snelheid van de fietser groter zijn. In deze gradaties kan gedacht 
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worden aan snelheden van 2, 6, 10 en 15 km/uur. Dat geldt ook voor elektrische 
fietsen en scootmobiels. Omdat deze voertuigen een groter gewicht hebben, dus 
een langere remweg hebben en omdat de bestuurder fysiek niet (helemaal) zelf 
de snelheid maakt, is het nog belangrijker snelheden afhankelijk van de drukte te 
hebben die niet onverantwoord afwijken van de snelheid van een voetganger.  
Voor scootmobielbestuurders gelden ook deze gedragsregels. Alleen afstappen is 
niet van toepassing. 
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De afdeling van de Fietsersbond bracht doorgaande routes en routes naar 
parkeerplekken in kaart.
Sommige voorkeurroutes gaan door het winkelgebied.  Voor deze routes zijn 
alternatieven weergegeven die bij grote drukte gekozen kunnen worden.
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Methode
Alle doorgaande fietsroutes tussen de knooppunten A t/m L zijn beschouwd. Alleen de 
voorkeurroutes die door het winkelgebied gaan of het winkelgebied kruisen zijn in de 
afbeelding opgenomen.
De weergegeven routes zijn de directe routes (een combinatie van zo kort en snel 
mogelijk)

Specificaties
- Knooppunt L is in feite bedoeld voor fietsers die hun fiets bij het station geparkeerd

hebben. Als knooppunt voor fietsers uit Oost is dit minder geschikt vanwege het
tunneldeel. Eigenlijk horen fietsers de hellingen en de tunnel als voetganger te
passeren. Voor een groot deel van de fietsers uit oost is een route langs de
knooppunten F en G aantrekkelijker.

- De route CG is een drukke fietsroute die o.a. door leerlingen van ‘t Rijks gebruikt
wordt. De niet opgenomen routes CI, CH, DI en DH gaan niet door het winkelgebied,
maar door de Steenbergsestraat en de Potterstraat.

- De route EI wordt vaak gevolgd om 3 verkeerslichten te omzeilen. De route gaat door
de St. Josephstraat. Onder andere leerlingen van het Mollerlyceum die op De Bergse
Plaat wonen, maken vaak gebruik van deze route.

- Er zijn  routes DI en DH die o.a. gebruikt worden door leerlingen van het Roncalli die
door de Kremerstraat gaan. Vanwege de geringe breedte van deze straat zijn de
routes minder aantrekkelijk. Fietsers kiezen vaak de in de afbeelding aangegeven
routes.
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- De routes FJ en LJ zijn ongebruikelijk en worden niet vaak gekozen.
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Methode
Bij het bepalen van (alternatieve) routes hebben de volgende aspecten een rol gespeeld:
- de lengte
- of je goed door kunt fietsen (niet teveel afslagen)
- het aantal verkeerslichten en het gemiddelde tijdverlies
- goede fietspaden
- de veiligheid
- de beleving van de route (zien en gezien worden)

Onderzoekresultaten
- Bij geen of matige drukte zijn de voorkeurroutes aantrekkelijk
- Bij grote of zeer grote drukte zijn de routes in de afbeelding beter
- De alternatieve route CG is minder aantrekkelijk
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Voorkeursroutes door het gebied
- De routes naar de bewaakte fietsenstalling in de St. Annastraat gaan allemaal door 

het winkelgebied, vooral door de smallere straten van het vierkantje. De ligging van 
deze fietsenstalling is ongunstig.

- De kortste routes vanuit F(spoorwegovergang Wouwsestraatweg) en vanuit L 
(fietsenstalling station west en tunnelaansluiting met een deel van Gageldonk west 
gaan door het winkelgebied. In de volgende afbeelding zijn alternatieven 
weergegeven die bij grote of zeer grote drukte gekozen kunnen worden. De 
fietsenstalling in de St. Annastraat is daarbij buiten beschouwing gelaten.

b. Voorkeurroutes buiten het gebied
Bijna alle fietsroutes naar parkeerplekken (rekken/nietjes) in het historisch hart 
liggen buiten het winkelgebied
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Alternatieve routes
- Voor de routes vanuit F(spoorwegovergang Wouwseweg) en vanuit L (fietsenstalling 

station west en tunnelaansluiting met een deel van Gageldonk west) zijn er bij grote 
drukte alternatieven nodig. In de afbeelding zijn deze alternatieven weergegeven.

- Alle andere routes naar parkeervoorzieningen in de nabijheid van het historisch hart 
gaan NIET door het winkelgebiedsdeel. 

- De fietsenstalling in de St. Annastraat is buiten beschouwing gelaten. Bij grote drukte 
is deze voorziening moeilijk bereikbaar. 
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Voorkeursroutes door het gebied
Alleen routes vanuit B (Havenkwartier) gaan gedeeltelijk door het winkelgebied. In de 
volgende afbeelding zijn alternatieven weergegeven die bij grote drukte gekozen kunnen 
worden.

Voorkeurroutes buiten het gebied
Bijna alle fietsroutes naar parkeerplekken in het winkelrondje (frequent rondje) liggen 
buiten het winkelgebied. 

Met zwarte stippellijnen zijn routes door smalle straten naar de parkeerplek bij het oude 
postkantoor weergegeven.
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Routes
Bijna alle routes naar parkeervoorzieningen in de nabijheid van het winkelrondje gaan 
NIET door het winkelgebied. Alleen voor de routes vanuit B (Havenkwartier)zijn er bij 
grote drukte alternatieven nodig.

Alternatieve routes
De alternatieve routes vanuit B (Havenkwartier) zijn in de afbeelding zijn weergegeven.
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Om het verblijven in het winkelgebied aangenaam te maken en het daar fietsen kansrijk 
te maken is het van groot belang (snor)brommers / (snor)scooters te weren. Alle 
voertuigen die voorzien zijn van een geel of lichtblauw kenteken vallen onder deze 
categorie.
Het is van belang dat er parkeerplekken voor (snor)brommers en (snor)scooters zijn en 
dat er goede routes naar die parkeerplekken zijn.
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Verbod
In de huidige situatie zijn scooters en brommers al verboden in het winkelgebied. Door 
het ontbreken van een regelmatige en consistente handhaving rijden er echter heel veel 
scooters en brommers door het gebied.
Om een aangenaam en veilig winkelgebied te laten ontstaan is het dringend noodzakelijk 
brommers en scooters te weren. 
Deze maatregel kan alleen effectief worden als er voldoende parkeerplekken voor deze 
voertuigen aan de rand van het winkelgebied beschikbaar zijn. Verder zullen bij de 
brommer en scootergebruikers de beschikbare doorgaande routes en routes naar 
parkeerplekken bekend moeten zijn. Deze routes mogen niet door het winkelgebied gaan 
of het winkelgebied kruisen. Om dit te bereiken is een intensieve informatie en 
communicatie en een regelmatige handhaving noodzakelijk.
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Parkeervoorzieningen
De parkeervoorzieningen voor (snor)brommers / (snor)scooters moeten gesitueerd zijn 
aan de rand van het winkelgebied bij voorkeur gelegen bij de aanwezige 
fietsparkeervoorzieningen. In feite zijn er twee groepen van parkeervoorzieningen. Een 
groep is gesitueerd rondom het winkelrondje (Wouwsestraat, Zuivelplein, 
Lombardenstraat, Voetboog, Sint Josephstraat) en de andere  groep is gelegen rondom 
het historische hart van de stad (Zuivelstraat, Grote Markt, Kremerstraat, 
Kortemeestraat, Fortuinstraat, deel Bosstraat)
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Suggesties parkeervoorzieningen brommers en scooters
Deze aan de rand van het winkelgebied liggende parkeerplaatsen zijn op een 
uitzondering na niet bestemd voor snorbrommers, brommers, snorscooters en scooters. 
Het is aanbevelingswaardig op alle bovenstaande acht locaties ruimte voor het parkeren 
van snorbrommers, brommers, snorscooters en scooters beschikbaar te stellen. 
Voor ‘bedrijfsscooters’ is het aan te raden plekken aan te wijzen die niet belemmerend 
zijn voor het parkeren van bezoekers van de binnenstad die per fiets, snorbrommer, 
brommer, snorscooter of scooter komen. De manier waarop ‘Domino’s” dat doet kan als 
voorbeeld dienen. 
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1. Soorten logistiek
De belangrijkste soorten logistiek zijn: retaillogistiek, , afval logistiek, horeca- en 
voedsel logistiek, bouwlogistiek, facilitaire logistiek, logistiek van bewoners, 
webwinkel logistiek, verhuislogistiek.

2. Voorwaarden
a. Voor de toegankelijkheid van het winkelgebied voor voetgangers, de belangrijkste 

bezoeker, is het van belang dat logistieke activiteiten plaatsvinden zo veel mogelijk 
buiten de winkelopeningstijden

b. De logistiek in het winkelgebied dient het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Het 
instellen van een zo kort mogelijk tijdsintervallen voor laden en lossen tijdens 
winkelopeningstijden ligt hier voor de hand.

c. De bewoners van het winkelgebied moeten de eigen logistiek ook op een redelijke 
manier kunnen doen.

d. Het personenvervoer van bezoekers van en naar het winkelgebied met taxibusjes 
en taxi’s zal goed geregeld moeten zijn.

3. Bijzondere functies
In het winkelgebied zijn bijzondere functies aanwezig, zoals de Gertrudiskerk, het 
Stadhuis, theater de Maagd en hotels op De Grote Markt. Het daarmee 
samenhangende vervoer (huwelijken, begrafenissen, touringcars met toeristen) zal 
eveneens mogelijk moeten zijn. 
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4. Evenementen
Voor de logistiek t.b.v. evenementen dienen ook regelingen getroffen te 
worden.
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1. Communicatie
Een nieuw beleid “Fietsen in de binnenstad” heeft kans op succes als er zowel in de 
pilot- als een definitieve fase een goede informatie, communicatie en handhaving is. 
Een doordacht communicatie- en informatieplan is een must. Met wie, wanneer en op 
welke wijze moet er gecommuniceerd en geïnformeerd worden?
De kans op succes in de pilotfase is veel groter als scooters en brommers geweerd 
worden. Dus zal er gehandhaafd moeten worden. Goede informatie over 
parkeerplekken en parkeerroutes is daarvoor noodzakelijk.

In de beginfase zal er op een vriendelijke informerende manier corrigerend 
opgetreden moeten worden. Dit hoeft niet alleen gedaan te worden door boa’s. Ook 
de Fietsersbond en de ondernemersorganisaties en de afzonderlijke ondernemers 
kunnen een handje toesteken. Van belang is dat de fietsers, brommer- en 
scooterrijders een ‘nieuw’ gedrag aanleren. Wenselijk gedrag wordt enkel bereikt als 
er met een grote regelmaat, consequent gehandhaafd wordt. Het tot stand brengen 
van wenselijk gedrag kost tijd en moeite.

2. Handhaving, gedragscorrectie
Het is algemeen bekend dat de mens qua gedrag de grenzen zoekt en geneigd is die 
te overschrijden. Als er corrigerende impulsen ontbreken, zullen de grenzen verder 
verlegd worden en ontstaat er ook kopieergedrag. Veel meer mensen dan de 
aanvankelijke ‘overtreders’ nemen het ongewenste gedrag over. Als het ware wordt er 
een niet bedoeld gewoonterecht gecreëerd. Het is ook bekend dat het afleren van 
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verkeerde gewoontes een moeizaam proces is. Omdat belangen in een fragile 
evenwicht moeten komen en blijven is een consequente en consistente 
handhaving noodzakelijk. Niet handhaven leidt uiteindelijk tot algemeen 
ongenoegen en chaos. Er zal dus veel moeite gedaan moeten worden om 
gedrag binnen aanvaardbare grenzen te laten blijven. Het zelfcorrigerend 
vermogen van betrokkenen is helaas beperkt.

3. Marktdagen/Evenementen
Voor marktdagen en evenementen dienen andere maatregelen genomen te 
worden.

4. Evaluatie, kwaliteit
Een mogelijk hulpmiddel is de UPDCA-methodiek. Understand, Plan, Do, 
Check, Act. Vooraf moet duidelijk zijn en begrepen worden wat relevant is voor 
het nieuwe beleid. Ook moet duidelijk zijn aan welke voorwaarden voldaan 
moet gaan worden. Voor de Do-fase moet helder zijn wat er, door wie, 
wanneer gedaan wordt. In de check-fase moet vastgesteld worden in welke 
mate er voldaan wordt aan relevante voorwaarden. In de act-fase moeten 
aanpassingen overwogen worden. Worden de voorwaarden goed begrepen en 
worden de juiste dingen ook op een juiste manier en tijd gedaan? Er moet 
afgesproken worden hoe lang een UPDCA-cyclus duurt en hoe vaak die 
minstens doorlopen moet worden om tot een begrepen, breed aanvaarde en 
kwalitatief hoogwaardige uitvoering te komen. Voor het ‘onderhoud’ zal daarna 
met enige regelmaat een kwaliteitscyclus doorlopen moeten worden. Worden 
de juiste dingen nog steeds op een juiste manier, op de juiste momenten 
gedaan?
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Fietsparkeerbeleid afhankelijk van bezoekmotief fietsers
De functie van het centrum – en daarmee de omvang van het verzorgingsgebied en het 
bezoekmotief en de verblijfstijd van de bezoekers – bepaalt in grote mate de keuze van 
fietsers voor de wijze en locatie van fietsparkeren. Naar verhouding staan er binnen de 
centra van kleine steden meer fietsen geparkeerd dan in grote steden. In deze centra is 
ook meer behoefte aan fietsparkeervoorzieningen verspreid over het winkelgebied. Een 
deel van de bezoekers (en dus ook van de fietsers) komt alleen voor een doelgerichte 
aankoop, verblijft korter in het centrum en wil daarom ook ‘voor de deur’ zijn fiets kwijt. 
In grotere centra heeft een belangrijk deel van de bezoekers een recreatief motief en 
verblijft er daarom langer. Hier is een groot deel van de bezoekers per fiets dan ook 
bereid zijn fiets te stallen in een centraal gelegen (eventueel bewaakte) stalling.
Bovenstaande tabel, gebaseerd op onderzoek in 5 centrumgebieden, geeft een goede 
illustratie van het aandeel fietsers dat bewaakt wil parkeren in relatie tot de 
verblijfsduur.
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In bovenstaand schema is het gewenst beleid in relatie tot voetgangersdichtheden 
weergegeven.
In het winkelgebied in centrum Bergen op Zoom is geen sprake van een geleed profiel 
voor fietsers. Het is aan te raden bij meer dan 160 voetgangers per uur/meter 
beschikbare profielbreedte, fietsers een alternatieve route niet door winkelstraten te 
laten volgen. Bij voetgangersdichtheden tussen 100 en 160 voetgangers per uur per 
meter beschikbare profielbreedte is een rijloper voor fietsers aanbevelenswaardig. 
De vraag is of er in de Bergen op Zoomse situatie vaak voetgangersdichtheden tussen 
100 en 160 voorkomen. 
Indien dit vaak voorkomt zal onderzocht moeten worden of en hoe daarop ingespeeld 
moet worden.
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Alle doorgaande fietsroutes tussen de knooppunten A t/m L zijn beschouwd. Alleen de 
korte routes die door het winkelgebied gaan of het winkelgebied kruisen zijn in de 
afbeelding opgenomen.
- Knooppunt L is in feite bedoeld voor fietsers die hun fiets bij het station geparkeerd 

hebben. Als knooppunt voor fietsers uit Oost is dit minder geschikt vanwege het 
tunneldeel. Eigenlijk horen fietsers de hellingen en de tunnel als voetganger te 
passeren. Voor een groot deel van de fietsers uit oost is een route langs de 
knooppunten F en G aantrekkelijker. 

- De route CG is een drukke fietsroute die o.a. door leerlingen van ‘t Rijks gebruikt 
wordt. De niet opgenomen routes CI en CH gaan niet door het winkelgebied, maar 
door de Steenbergsestraat en de Potterstraat.

- De route EI wordt vaak gevolgd om 3 verkeerslichten te omzeilen. De route gaat door 
de St. Josephstraat. Onder andere leerlingen van het Mollerlyceum die op De Bergse 
Plaat wonen maken vaak gebruik van deze route.

- De routes DI en DH worden o.a. gebruikt door leerlingen van het Roncalli. De routes 
gaan door de Kremerstraat. Vanwege de geringe breedte van deze straat is de route 
minder aantrekkelijk.

- De routes FJ en LJ zijn ongebruikelijk en worden niet vaak gekozen.
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In de afbeelding zijn de doorgaande routes die niet door het winkelgebied gaan 
weergegeven.
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Vergelijking
In het overzicht zijn de resultaten van het vergelijkingsonderzoek door en niet door het 
winkelgebied bij verschillende gradaties van drukte weergegeven.

Uitgangspunten vergelijking
De vergelijking van doorgaande routes (door het winkelgebied - niet door het 
winkelgebied) is gebaseerd op het aantal verkeerslichten op de route en vier gradaties 
van snelheid in het deel door het winkelgebied. 
Voor de fietssnelheid buiten het winkelgebied is 15 km/u gehanteerd. Voor het 
gemiddelde tijdverlies bij een verkeerslicht is 30 seconden gekozen (remmen, 
gemiddelde wachttijd en weer optrekken). De snelheid in het winkelgebied is gerelateerd 
aan de mate van drukte. Voor geen, matige, gemiddelde en zeer grote drukte zijn 
respectievelijk de snelheden 15, 10, 6 en 2 km/uur gekozen. 
Niet druk; minder dan 30 voetgangers per uur per meter beschikbare breedte
Matig druk: tussen 30 en 70 voetgangers per uur per meter beschikbare breedte
Gemiddeld druk: tussen 70 en 160 voetgangers per uur per meter beschikbare breedte
Zeer druk: meer dan 160 voetgangers per uur per meter beschikbare breedte

In de gevallen waarin het verschil in aantallen  verkeerslichten 0 bedraagt wordt het 
omslagpunt tijd bij een snelheid van ongeveer 8 km/u bereikt. In dit model is dat bij 
ongeveer 115 voetgangers per uur per meter beschikbare ruimte.  Om het eenvoudiger 
te houden kan uitgegaan worden van een omslagpunt bij 100 voetgangers per uur per 
meter beschikbare breedte. Dat is immers ook een belangrijke grenswaarde in het 
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“Fietsberaadmodel”.

Conclusies
- De route BF niet door het winkelgebied is beter. De route FJ niet door het 

winkelgebied is bijna altijd beter.
- In alle gevallen zijn de routes bij gemiddelde en zeer grote drukte die niet door 

het winkelgebied gaan beter.
- Bij de routes DH en DI moet worden opgemerkt dat er op het gedeelte 

Kremerstraat vanwege de geringe breedte en het relatief grotere gebruik van 
de openbare ruimte door de ondernemers veel minder bewegingsruimte is en 
dat het daardoor eerder druk (aantal voetgangers per beschikbare m2)  is. In 
smalle straten wordt er meestal al langzamer gefietst. De verschillen bij “geen 
drukte” en “matige drukte” zullen in de praktijk kleiner blijken. Om die redenen 
zullen fietsers de routes DH en DI ‘niet door winkelgebied” gebruiken.

- Over de doorgaande route CG gaan de meeste fietsers. De Fortuinstraat is een 
belangrijke doorgaande straat. De alternatieve route is niet echt aantrekkelijk. 
Bij gemiddelde drukte zal de fietser waarschijnlijk toch de route door de 
Fortuinstraat kiezen.
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