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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Om tekunnenaangeven inwelkemate aanwezige (ofaan te leggen)
fietsmogelijkhedenruimtebiedenaan recreatieve fietsers,moeten normen
tenaanzienvandemaximumgebruiksintensiteit vandewegenenpadendoor
recreatieve fietserswordengesteld ofwel dienencapaciteitsnormen te
wordenvastgesteld. Onderdecapaciteitvanfietsmogelijkhedenopwegen
enpadenwordt inditverband verstaan diegebruiksintensiteit diemaximaalwordt geachtuitgaandevandeeigenhedenvandewegen enpadenzoalsbreedte,verharding,overig gebruik enruimtelijke omgeving,ende
achteruitgangvanhet recreatief genotervarendoor derecreatieve fietsers zelfbijoverschrijdingvandiegebruiksintensiteit.Hierbij is
hetvanbelangdenormstelling tebaserenopmeningenenvoorkeurenvan
gebruikers i.e.recreatiefietsers zelf.Uitdeliteratuur zijndergelijkenormenvoorde capaciteitvanwegenenpadennietbekend.
Voorhetverkrijgenvandebenodigde gegevens opbasiswaarvancapaciteitsnormen kunnenwordenopgesteld is tenbehoevevandeWerkgroep
Voorbereiding IntegraalFietspadenplanLimburg (WIFL)doorProvinciale
Waterstaat eenopdrachtverstrekt aanhet ICWeenonderzoek teverrichtennaardecapaciteitvanwegenenpadenvoor recreatief fietsen.
Het gestelde doelvandit onderzoek ishetontwikkelenvaneen
setvannormenwaarmee decapaciteitvanwegenenpadenvoorrecreatief fietsenkanwordenbepaald.Daarbij zalonderscheid dienen te
wordengemaakt tussendeverschillende typenwegen enpaden.Metbehulpvandezenormenkanhet aanbodvanfietsmogelijkheden,indiengeïnventariseerd volgens degehanteerde typologievanwegenenpaden,
wordengekwantificeerd.Bijdegekozenbenaderingswijze (hoofdstuk 3)
isaangegevendatderecreatieveof sociale capaciteitvaneenvoorziening slechtsnormatief kanwordenvastgesteld. Dithoudt indat
hetvaststellenvan capaciteitsnormen nietalleenhetresultaat van
onderzoek kanzijn.Hetbeleid zaluitsprakenmoetendoenvoorwelke
groepenrecreantendevoorzieningprimairbedoeldisenwelkegevolgenvandeoverschrijdingvandenormenaanvaardbaarwordengeacht.
De toegepastewerkwijze terbepalingvan capaciteitsnormenvan
wegen enpadenvoor recreatief fietsenkomteropneer datdoormiddel
vanhetafnemenvaninterviews opverschillende typenwegenenpadendemeningen
van recreatieve fietsers isgevraagd overdeinvloeddiedeverkeersdrukteheeft ophet recreatievegenot.Tevens isophetzelfdemoment
de intensiteitvanhetverkeer opdeweg en/of fietspad gemeten.Door

II
deobjectief gemetenverkeersintensiteit tecorrelerenmet desubjectievebeoordeling daarvandoorde respondenten isvastgesteld bijwelkeintensiteit eenbepaald deelvande recreatieve fietsers deverkeersdruktealsnegatief ervaart.
Bijdekeuzevan detel-/enquêtepuntenisrekeninggehoudenmet de
ruimtelijkeomgevingwaarinhetpad ofdeweg isgelegen eneris tevens
onderscheid gemaaktin:
- wegen zonder fietspaden
- wegenmet 2vrijliggende fietspaden (in 1richting berijdbaar)
-wegenmet 1vrijliggend fietspad (in2richtingen berijdbaar)
- geheelvrijliggend fietspad (fietsroute)
Intotaal zijn 18tel-/enquêtepunten bijhetonderzoekbetrokken;
deliggingervanisinfig.3aangegeven.
Bijdeverkeerstellingen ishetaantalmotorvoertuigen enhetaantalgroepenfietsersperkwartier geteld.Tenbehoevevandemondelinge
enquête iseenvragenlijst opgesteld dievoor deonderscheidenwegtypen
opondergeschikte puntenvarieert.Devragenlijst iszodanigsamengestelddat inzichtwordtverkregen inbeoordeling doordeondervraagden
vandeverkeersintensiteit ophetbetreffendewegvakvoorafgaand aan
hetmomentvanenquêtering.Deperiodewaarin isgeteld en geënquêteerd
isvan 10.00tot 18.00uurzonder onderbreking.
Op 4zondagen injuli,augustus enseptember isop totaal 18telpuntenhetveldwerkuitgevoerd bijwisselendeweersomstandigheden (tabel 3 ) .Intotaal zijnde ingevuldevragenlijstvan 2341 fietsersbij
deanalysebetrokken.
Inhoofdstuk 5is ingegaanopdevraag hoe de (recreatieve)fietserdeverschillendeverkeersintensiteiten beleeft opdeonderscheiden
soortenwegen enpaden.Op tweeverschillendemanieren isgetrachtde
belevingvandefietser,,gerelateerd aandeverkeersintensiteit
teonderzoeken.Indeeersteplaats isgevraagdhoemenalfietsend
ophetwegvak dedruktevanhet autoverkeerheeftervaren.Daarbij
waren4antwoordenmogelijk:veel tedruk,eenbeetje tedruk,plezierigenterustig.Dezelfdevraag isgesteld tenaanzienvanhetfietsverkeer.Daarbijwordt onder fietsverkeerverstaan:bromfietsen,racefietsen,tandems engewonefietsen.Inde tweedeplaats isdeintensiteitvanhet auto-of fietsverkeervandatmoment (afhankelijkvande
soortweg)aandeondervraagde persoongezegd als referentieniveau en
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hem/haarvervolgens gevraagdbijwelke intensiteithet 'tedruk'wordt
enbijwelk aantalhetals 'meestplezierig'wordt ervarenom tefietsen.
Voordeonderscheidenwegtypen isderelatie tussen deintensiteitvanhetautoverkeer respectievelijk fietsverkeerendesubjectievebeoordeling daarvandoor deondervraagde fietsersnagegaanals
resultaatvandeeerstevraagstelling (fig.6 ) .Daarbij isdeintensiteitvanhet autoverkeeruitgedrukt inhet aantalmotorvoertuigen per
uur intwee richtingen.Deintensiteitvanhet fietsverkeer iseveneensuitgedrukt inhetaantalvoertuigenperuur intweerichtingen.
Voor fietspaden in 1richtingberijdbaar lijktditvreemd,maar het
maaktvergelijkingmet deandere soortenwegenmogelijk.
Daarnaast isvoor deonderscheidenwegtypennagegaanwelkpercentagevande recreatieve (toer)fietserseenbepaalde intensiteit
vanhetgemotoriseerd verkeer als 'tedruk'beoordeelt (fig.7 ) .Daarbij zijn alleenderecreatieve toerfietsers (rondritters)betrokken
daardeze alsdoelgroep zijntebeschouwenbijdebepalingvandecapaciteitvanwegenenpadenvoorrecreatief fietsen.Hetdeelvande
fietsers dathet 'veel tedruk'en 'eenbeetje tedruk'vond isbij
elkaar opgeteld.
Hetblijkt datdebelevingvanverkeersdrukte door recreatieve
toerfietsers nietveelverschiltvandiedooranderefietsers.Wat
betreft het gemotoriseerdverkeerblijktdatbij alle typenwegenhet
deelvan defietsers dathet 'tedruk'ervaart toeneemtbij toenemende
intensiteitvandit verkeer.Behalvevoor dewegenmet ëênvrijliggend
fietspad in2richtingenberijdbaar,isbij dehoogstwaargenomenverkeersintensiteit opdeonderscheiden typenwegen enpadenhet deel
vanderespondenten dathetnog 'plezierig'vondgedaald totminder
dan20%.Eenbepaaldeverkeersintensiteit wordt op deverschillende
typenwegenverschillend beoordeeld.Hoebreder deweg,hoehogerde
verkeersintensiteit iswaarbij defietserhetverkeer als tedrukgaat
ervaren.Daarbijvaltopdatde tolerantie tenopzichtevanhetgemotoriseerdeverkeerveelgroterwordtwanneer het fietsverkeer over
vrijliggende fietspaden langsdewegwordt geleid.Watbetrefthet
fietsverkeerkanwordenafgeleid dathetmerendeelvande fietsers
onafhankelijkvanhet typeweg endeintensiteitvanhet fietsverkeer
(voorzoverwaargenomen)het overigeverkeerniet 'tedruk'vindt.
Hetdeelvande fietsers dathet 'tedruk'vindtbij lagefietsintensiteiten isslechtsweinig groter dandatbijhoge intensiteiten.

BIV

Eendergelijke analyse istevens uitgevoerdmet degegevens verkregen
volgens detweedevraagstellingswijze.Hierbij isdeverkeersintensiteitgevraagdwaarbijmenhet 'tedrukvindtworden'enwaarbijmen
het 'hetmeestplezierig'vindtom tefietsen.De verkeersintensiteit
vandatmomentwerd daarbijalsreferentieniveau opgegevenaandeondervraagdepersonen.Dezevragen zijnopwegenzonderfietsvoorzieningengesteld tenaanzienvanhetgemotoriseerd verkeer enop fietspaden
tenaanzienvanhet fietsverkeer (fig.9en10).
Bijdegevolgdebenaderingswijze zijndenormendiemaatgevend
zijnvoordecapaciteitvanwegenenpadenvoor recreatief fietsengebaseerd opderelatie tussendeverkeersintensiteit enhet deelvande
recreatieve (toer)fietsersdathetbijdie intensiteit tedrukvindt.
Deresultaten zijnverkregenviadeeerstevraagstelling (fig.7)en
detweedevraagstelling (fig.9en10).
Daarhetvaststellenvancapaciteitsnormen nietalleenhetresultaatvanonderzoekkanzijn,maar datonderzoek alleenkan leiden tot
het 'aandragen'vangegevens opbasiswaarvan debevoegdebeleidsinstantiesverantwoordekeuzenkunnenmaken,zalhetbeleid uitspraken
moetendoenwelke gevolgenvandeoverschrijdingvandenormenaanvaardbaarwordengeacht.
Dekeuzehadbetrekking opdedoelgroep toerfietsers.Inandere
woorden:dekeuzevanx%houdt indathetaanvaardbaarwordt geacht
datwanneerhetgebruik (deverkeersintensiteit)gelijk isaandegesteldecapaciteit,x%vanderecreatieve fietsers (dedoelgroep)het
tedrukvindt omvoor zijnplezier tefietsen.Inditgevalisde
keuzegevallenop 50% (ziepar.6.1 voor deargumentatie).
Bijdebepalingof eenweg alsmogelijkheid voorrecreatieffietsverkeerkanwordenbeschouwd,isdeintensiteitvanhet gemotoriseerd
verkeer als randvoorwaarde gesteld.Dithoudt indatwegenwaarover
zoveel gemotoriseerd verkeer rijdt,datopeengemiddelde zondag in
het zomerseizoen 50%ofmeervanderecreatieve fietsers hetgemotoriseerdverkeer tedrukvindt,dezeweg nietals eenmogelijkheid voor
recreatief fietsenwordtbeschouwd.
Voordebepalingvandegrenswaardevande intensiteitvanhet
gemotoriseerd verkeer isuitgegaanvandefiguren 7en9.
Inonderstaande tabelA isweergegevenvoordebijhet onderzoek
betrokken typenwegenwelkeuur-enetmaalintensiteit hetgemotori-

seerdverkeer op zondagen inhet zomerseizoen tenhoogstemaghebben,
wil deweg alsmogelijkheid voor recreatief fietsen inaanmerkingkomen.
TabelA.Maximale uur/etmaalintensiteit vangemotoriseerd verkeeropverschillende typenwegenvoorhetgebruikvandewegvoorrecreatief fietsverkeer
Typeweg

Grenswaardevan intensiteit van
gemotoriseerd verkeer
uurintensiteit

wegvan 4-5 mbreed
zonder fietsvoorzieningen

65 (50-85)

etmaalintensiteit

565 (430-740)

wegvan 5 -6mbreed
met fietsstroken

250 (210-290)

2500 (2100-2900)

weg van 7mbreed
zonder fietsvoorzieningen

360 (330-400)

3600 (3300-4000)

Uitgaandevandenormstellingvan50%endeverhouding tussenspitsuurintensiteit endagintensiteitvanrecreatieve fietsersvan21%isuit
fig. 10decapaciteitvanvrijliggende fietspadenaf te leidenuitgedrukt inhetaantal fietsenperdag,zietabelB.

TabelB. Recreatieve capaciteitvanvrijliggende fietspaden uitgedrukt
inaantal fietsenperdag (enuur)in2richtingen

Vrijliggend fietspad

Recreatieve capaciteit
(infietsenper tijdseenheid)
druksteuur

maatgevende dag

In2richtingen berijdbaar
1à 1,5mbreed
2mbreed
4 mbreed

65
200
280

310
950
1330

320
430

1520
2050

In 1richting berijdbaar
2 mbreed
2,5mbreed

VI

Voor deomrekening vanvoertuigen i.e. fietsennaarpersonenkanals
voertuigbezetting vanrecreatief fietsverkeer 1,1 persoonper fietsworden
gebruikt.
Derecreatieve capaciteit vanwegen enpadenkanbehalve infietsenenpersonen per dagworden uitgedrukt inpersonenxkmper dagper
km fietspad. Deze dimensievan de capaciteit komt overeenmet dievan
dedimensiewaarin de recreatieve fietsdrukwordt uitgedrukt.

Hiermee isdeonderzoeksvraag 'bepaalderecreatieve capaciteit
vanwegen enpadenvoor recreatief fietsen'grotendeels beantwoord:
- aangegeven iswanneer eenweg alsmogelijkheid voor recreatief fietsenkanwordenbeschouwd afhankelijk vande intensiteit vanhetgemotoriseerd verkeer op zondagen.Alleen als de intensiteit vanhet
gemotoriseerd verkeer opdewegen lager isdanin tabel 6isaangegeven;
- aangegeven isinwelkemate eenvrijliggend fietspad ruimtebiedt
aanrecreatieve fietsers ofweldecapaciteit uitgedrukt infietsen
of recreantenper dag (»recreanten xkmperdagperkm fietspad).

Echter geendirect antwoord isverkregenop devraagwat derecreatieve capaciteit vanwegen zondervrijliggende fietspaden is.Deoorzaakhiervan isdat dedirectevraagstelling over debelevingvandruktevanoverige fietsers op dit soortwegen niet adequaat isgebleken
endat de tweedevraagstellingop fietspaden alleen tenaanzienvan
het fietsverkeer isgesteld.Welkanop basisvanderesultatenvan
ditonderzoekworden gesteld dathet recreatief genot beleefd door
fietsers opwegenzonderfietspaden,ookal ligt deintensiteit van
het gemotoriseerd verkeerbenedendegrenswaarde,veelgeringer isdan
opvrijliggende fietspaden.
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1.BELEIDSVRAAG EN PROBLEEM VAN ONDERZOEK

Inmaart 1979heeft het CollegevanGedeputeerde Staten inLimburg
tekennen gegeven tewillenkomen tot een integraal fietspadenplan
voor deprovincie Limburg. Daartoewerd deWerkgroep Voorbereiding IntegraalFietspadenplan Limburg geïnstalleerdmet deopdracht inzicht
tegeven indeproblematiek omtrent deopzetvaneenfietspadenplan en
dewerkzaamheden diedaarvoornodig zijn.
In 1980isdoordeWerkgroep naoverlegmet diverse instanties een
rapport uitgebracht:Raamplanvoor fietsen (WIFL, 1980).Eénvandebelangrijkste aanbevelingenvandewerkgroep was dat alsvoorloper vanhet
integrale fietspadenplan allereerst een toetsingskader moestworden ontworpen.Dit toetsingskader moet zijngericht ophet doorlichtenvanhet
aanwezig fietspadennet zodanigdatkanworden beoordeeld inhoeverre
het bestaandenet adequaat isendatmogelijke lacuneskunnenworden
gesignaleerd.
Over de tevolgenwerkwijze bij deverdere ontwikkeling vanhet
fietspadenplan voor recreatief fietsen iso.a.overleg gevoerd tussen
vertegenwoordigers vandeProvinciale Waterstaat enPlanologische Dienst
vanLimburg enhet Consulentschap voor deOpenluchtrecreatie enhet Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding. Bijdit overleg is
naarvoren gekomendat om tekunnen aangevenof ineenbepaalde regio
behoeftebestaat aanmeer fietsmogelijkhedenvaneenbepaalde soort,
moetkunnenworden beschikt over eentoetsingskader dat isgebaseerd
opeenvergelijking tussendrie indicatoren, teweten:
1.denormatieve fietsdruk;
2.het feitelijk gebruikvande fietsmogelijkheden;
3.decapaciteit vandefietsmogelijkheden.
ad 1.Inallerlei recreatiebeleidsnota's (Structuurschema Openluchtrecreatie,Provinciale facetplannenvoorderecreatie,Recreatiebasisplannen)wordt uitgegaanvan eenrecreatiepatroon dat geldt
alsmaatgevend voorhet tevoeren beleid. Ditbetreft eennorma-
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tiefpatroon datniet overeenbehoeft tekomenmet hetmanifeste,
huidig recreatiepatroon ofmet eenprognose daarvan.Metdit
normatieve recreatiepatroon i.e.fietsgedragals uitgangspunt
kanvoor eenbepaalde regioworden gekomen tot eenaanwijzing
vanhet aantal (toerende endoelgerichte)recreatieve fietsers
datvolgens dezeuitgangspunten op eenregio zal zijn georiënteerd.Daarmee isdeaard enomvang vanhet gewenst recreatief
gebruikvan fietsmogelijkneden ineenregiobekend, gezienvanuit dedoelstellingenvanhet regionaal uitgewerkt beleid ten
aanzienvanrecreatief fietsen.Dit geheelkan ineenzoneringsplanwordenvervat.Eenaanzet hiertoe isdoorDIELEMAN (1980)
gegeven.
ad2.Deaard en intensiteit vanhet feitelijkgebruikvan de fietsmogelijkhedenkanworden gemetenaandehandvanresultatenvan
verkeerstellingen enenquêtes onderweggebruikers.De indrukbestaat datvandeaard en intensiteit vanhet gebruikvanhetwegen-enfietspadennet inLimburg dankzij develeverkeerstellingengehouden door deProvincialeWaterstaat eenvrij nauwkeurig
beeld is tegeven (zieo.a.Raamplanvoor fietsen,WIFL, 1980).
ad 3.Omtekunnenaangeven inwelkemate deaanwezige (ofaan te leggen)fietsmogelijkhedenruimtebiedenaanrecreatieve fietsers,
moetennormen tenaanzienvandemaximum gebruiksintensiteit van
dewegenenpadendoor recreatieve fietsersworden gesteld of
wel capacitéitsnormen.Onderde capaciteit van fietsmogelijkheden
(wegenenpaden)wordt inditverband verstaande gebruiksintensiteit diemaximaalwordt geacht uitgaandevandeeigenhedenvan
dewegenenpadenzoalsbreedte,verharding, overig gebruiken
ruimtelijke omgeving,endeachteruitgang vanhet recreatief genot ervarendoor derecreatieve fietsersbij overschrijding
vandie gebruiksintensiteit.Hierbij ishetvanbelang de normstelling tebaserenopmeningen envoorkeurenvan gebruikers i.e.
recreatiefietsers zelf.Om dezereden zijnde capaciteitsnormen
diebijvoorbeeld deCommissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen (RONA)geeft op technische gronden,voordit doel onbruikbaar.Geconstateerd moetworden dat capaciteitsnormen vanwegen
enfietspadenvoor recreatief fietsenuitgaandevankennisover
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het recreatief genot inrelatie totdeverkeersintensiteit niet
voorhanden zijn.
Eenvergelijking tussendenormatieve fietsdruk (1)enhetfeitelijkgebruik datwordt gemaakt vandefietsmogelijkheden (2)endecapaciteit vandezevoorzieningen (3)maakt hetmogelijkper deelgebied
vandeprovincie Limburg knelpunten inhet aanbod van fietsmogelijkhedenop tesporen.Zo zal indeelgebiedenwaar decapaciteitvande
aanwezige fietsmogelijkheden geringer isdanhet feitelijk gebruik
sprake zijnvan eenoverbezetting. Isdaarbijhet feitelijk gebruik
geringer dandevolgens hetprovinciaalbeleid uitgewerkte normatieve
fietsdruk,dan zaldeaanlegvannieuwe fietsmogelijkheden indeze
deelgebieden gewenst zijn.
Indeelgebiedenvandeprovinciewaarmeer fietsmogelijkheden
zijndanvolgenshetbeleidwordtvoorgestaan (normatieve fietsdruk)
endeaanwezigevoorzieningen niet optimaalwordenbenut (feitelijk
gebruik isgeringer dancapaciteit)ishet subsidiërenvanaanlegvan
fietspaden (vanuitrecreatief oogpunt)niet doeltreffend tenoemen.
Opdezewijzekomteentoetsingskader totstandwaarmee regionale
fietspadenplannen kunnenwordenbeoordeeld enaanvragen totmedewerking aan realisering vanfietspaden onderling kunnenworden afgewogen.
Overleg indeWerkgroep Voorbereiding Integraal Fietspadenplan
Limburg heeft er toegeleid datvoor debepalingvande normatieve
fietsdruk eenrekenwijze zalwordenontwikkeld enhiermee eenkaart
zalworden opgesteldwaarop voor alle delenvanLimburg is aangegeven
hoegroot denormatieve fietsdruk is (bijvoorbeeld uitgedrukt inaan2
talfxetskilometersperkm oppervlakte).
Zoals reeds gesteld zijngeencapaciteitsnormen vanwegen enpadenvoor recreatief fietsenvoorhanden.Voorhetverkrijgenvandebenodigde gegevens opbasiswaarvan deze capaciteitsnormenkunnenworden
opgesteld, istenbehoevevandeWerkgroep WIFLdoorProvincialeWaterstaat eenopdrachtverstrekt aanhet ICWeenonderzoek teverrichtennaardecapaciteit vanwegen enpadenvoor recreatief fietsen
overeenkomstig deinhoofdstuk 3vermeldebenaderingswijze.
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Het gestelde doelvanhet onderzoek ishet ontwikkelenvaneenset
vannormenwaarmee decapaciteit vanwegen enpadenvoor recreatief
fietsenkanwordenbepaald. Daarbij zalonderscheid dienen teworden
gemaakt tussendeverschillende typenwegenenpaden.Met behulp van
dezenormenkanhet aanbod van fietsmogelijkheden,indiengeïnventariseerdvolgens degehanteerde typologie vanwegen enpaden,worden gekwantificeerd (bijvoorbeeld uitgedrukt infietskilometers perweglengte).

2.AANZETTEN VANUIT DE LITERATUUR

Indithoofdstukworden enige relevante gegevens uit de literatuur
vermeld,bedoeld alsverkenning vanhet onderwerp vanonderzoek enals
motivering voorde gekozenbenaderingswijzewaarop inhoofdstuk 3zal
worden ingegaan.
Vanuit verschillende invalshoeken kunnen grenzenwordengesteld
tenaanzienvandegebruiksintensiteit vaneenrecreatieve voorziening.
Deze grenzenkomenvoortuit de functies die devoorziening vervult en
degevolgendieoptredenbijoverschrijdingvandealsgrens gestelde
gebruiksintensiteit.
Zowordt aaneenverkeersweg defunctie toegekend datverkeer
over zo'nwegkanrijden enwel zodanig dat eenvlotteafwikkeling van
hetverkeerbereikt wordt.Decapaciteit vaneenwegvanuit deze 'afwikkelingsfunctie' isgelijkaanhetmaximale aantalvoertuigendat
per tijdseenheid eenwillekeurig punt vandeweg kanpasseren. Decapaciteitvan eenwegwordtveelal ontleend aandewaargenomen relatie
tussendekruissnelheid vanhetverkeer en deverkeersintensiteit. De
uit dezerelatieontleendemaximaalhaalbareafwikkelings (=verkeers-)
intensiteit wordt als capaciteit van deweg aangenomen.Dezewerkwijze,
ontleend aanHIGHWAY RESEARCH BOARD (1965)wordt voor autosnelwegen
inNederland toegepast (o.a.STUUR enVAN DEHOEF, 1969)enwordt in
fig. 1geïllustreerd.
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Fig. 1.Relatie tussenafwikkelingsintensiteit enkruissnelheid vanhet
verkeer op tweestrookswegen

Voorhet doelderecreatieve capaciteit vanwegenvoor recreatieve gebruikers vast testellen, isdezewerkwijze nietbruikbaar.Het gebruikvan
eenweg door recreatieverkeer isnietmet hetdoel zichzosnelmogelijk
teverplaatsen,maarveelmeer eenmiddel.Het overigverkeer zalniet
als storendwordenervaren,omdatmenminder snel opdeplaatsvanbestemming is,maarmeer omdathet recreatief genot vanhet rijdenover
deweghierdoor kanverminderen. Bijdevaststelling vande capaciteit
vaneenwegvanuit derecreatieve functie zaldanooknietmoetenwordenuitgegaanvanhet strevennaar eenmaximaalmogelijk aantal passages,maarvanuit overwegingen omtrent deachteruitgang vanhetgenot:
ervarendoorderecreant bij toenemendeverkeersintensiteit opdeweg.
Nietalleenkwantitatieve aspecten zijnbepalend voor devaststellingvandecapaciteit van eenvoorziening. Zodient niet alleende
maximaalhaalbareverkeersintensiteit bepalend tezijnvoordecapaciteitvaneenweg,maar ookdeveiligheid waarmeehetverkeer kanworden
afgewikkeld. DoordeCommissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen
(RONA)zijncriteria aangegevenbijwelke intensiteit vanauto-en
fietsverkeer (endaarmeevanhet teverwachtenaantalpassages tussenauto's enfietsen)deaanlegvaneenvrijliggend fietspad isaan
tebevelenuitoverwegingen vanverkeersveiligheid. Indiendeintensi-

è
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Fig. 2.Nomogramvoorbepaling vanwenselijkheid tot aanlegvaneen
vrijliggend fietspad (RONA, 1976)

teit8lijnenvoor defietsers enmotorvoertuigen elkaar snijdenbuiten
het gearceerde gebiedvan fig.2isdeaanlegvan eenvrijliggend fietspadvolgens devoorstellenvandeRONA (1976)gewenst.
IndeTechnischePlattelandswegennota (CULTUURTECHNISCHE DIENST,
1976)zijndecapaciteiten vanvrijliggende fietspadenmet eenverschillendeverhardingsbreedte aangegeven (zie tabel 1).Deze capaciteiten
geldenbijverkeer in twee richtingen.

Tabel 1.Capaciteitvanvrijliggende fietspadenvolgens Technische
Plattelandswegennota (CULTUURTECHNISCHE DIENST, 1976)

Effectieve breedte

Capaciteit*

(m)

(inf.e.**per
etmaal)

0,5

100

1,0

500

1,5

1000

2,0

2000

2,5

3000

3,0

4000

*geldendvoor het 20 e
drukste etmaalvanhet
jaar
**1 fiets is 1fietseenheid
(f.e.)en 1bromfiets is
1,5f.e.
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Niet duidelijk isopbasis vanwelke overwegingen engegevens deze
normen zijnvastgesteld. In ieder geval zijndeze capaciteitsnormen
niet opgesteld vanuit deoptimalisering vanderecreatieve functie die
fietspaden kunnenvervullen.Voor het doel decapaciteit van fietspadenvoor recreatief gebruik aan tegeven, zijndevermelde capaciteiten
niet bedoeld enookongeschikt.
DoorVENDÄIK (1975)iseenpoging gedaandealsmaximaal aanvaardbaar tebeschouwenbezetting van fietspaden tebepalenvanuit derecreatieve invalshoek.Daarbij isuitgegaan vangegevensverkregen uithet
ITS-onderzoek 'Recreatief fietsen enhet gebruikvanrecreatievefietspaden in toeristische gebieden' (PASenWESTERLAAK, 197,3).Deopzet
daarbijwas datwaargenomen verkeersintensiteiten opeenfietspad zijn
gerelateerd aanuitsprakenvandeopdezepaden fietsende geënquêteerden.Alsmaatstafvoor deverkeersintensiteit isgenomenhet aantal
passages ophet druksteuurvande (quadrukte)gemiddelde onderzoeksdagperpad.Debezetting isberekend doorhetaantalpasserende personen tedelendoordegemiddelde snelheid van fietsers (12,7km/uur)
enbromfietsers (28,7 km/uur). Uitspraken gedaandoor geënquêteerden
bijhet ITS-onderzoek zijndoorVendrikvertaald ineenwaardering
vanhetbetreffende pad.
Op basishiervan steit Vendrik: 'Dedruktcefietspadenwordenmet uitzonderingvanhetpad teKinderdijk,dat tijdenshet drukste
uurvandedageenbezettingvan 8personenperkmwegheeft,overwegend negatief gewaardeerd. Debezetting van 8fietspadgebruikers per
kmweg is-bijhet ontbrekenvan gegevens diehierovermeer duidelijkheid geven- aangenomen alsdemaximaal aanvaardbaar tebeschouwenbezettingperkmrecreatief fietspad'.
Bezwaren tegendegevolgdewerkwijze zijn:
- gebruik isgemaaktvanuitsprakendie geenbetrekking hebben opde
beleving vandruktevanhet overigverkeer ophet pad;
- onduidelijk ishoedeuitspraken zijn gegroepeerd;
- gebruik isgemaaktvanmeningenvan respondenten diepasseerdenop
anderemomenten danwaarop degehanteerdebezettingen zijnwaargenomen;
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- geenonderscheid isgemaakt naar typepad (bijvoorbeeld verhardingsbreedte)enomgeving;
- dat eenbezettingvan8personenperkmwegalsmaximum beschouwd
kanworden isniet duidelijkuitde tabelaf teleiden (ziebijvoorbeeld Uden,NijmegenenHarskamp).
Dezebezwarenzijnvoldoendeom twijfels teuiten tenaanzienvan
dewaardevandealsnormgehanteerde bezetting van 8personenperkm
pad.Desalnietteminwordtna 1975debezettingvan 8personenperkm
pad 'bijgebrekaanbeter'inallerlei studies alscapaciteitsnormgehanteerd (ziebijvoorbeeld JAARSMA enVANDERVOET, 1976).
Voor zoverbekend isinlaterejarenalleen inhetonderzoek 'Het
gebruikvandefiets inNederland' (KATTELERe.a., 1978)aandachtbesteed aandeervaringvanfietsersvandedrukteondervondenvanandere
weggebruikers.Uit dit thuisonderzoek bleekdatmenbijhet fietsen
naarrecreatievebestemmingenmeerhinderlijke druktevooralvanautoenbromfietsverkeerervaart danwanneermenmetdefietsgaat toeren
(zietabel2).

Tabel 2.Percentagevanrecreatieve fietsers dathinderlijke
drukteondervindtvanandereweggebruikers (bron:KATTELER
e.a., 1978)

Ervaarthinderlijke
druktevan

Doelgerichte
fietsers
n- 240

Toerfietsers
n=419

autoverkeer

43%

26%

bromfietsverkeer

44%

26%

fietsverkeer

23%

16%

Tabel2 geeftaandatvoorvelerecreatieve fietsersdeintensiteitvanhetverkeer eenveelvoorkomend probleem is,maar nietbij
welke intensiteitvanhetverkeerdedruktealshinderlijkwordtervaren.
Bovenstaande literatuurverkenning geeft aandateronvoldoende
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gegevensvoorhanden zijnenkennis ontbreekt omnormenvoor decapaciteitvanwegenenpadenvoor recreatief fietsenuitde literatuur afte
leiden.

3.GEKOZEN BENADERINGSWIJZE

Inhoofdstuk 2isaangegevendatvanuitverschillende invalshoeken (functies)grenzenkunnenworden gesteld tenaanzienvandegebruiksintensiteit van eenrecreatieve voorziening.Deze.grenzendienen
te zijngebaseerd opdeoverweging dat overschrijding ervan eenzodanige schade aandekwaliteit vandefunctie zalaanbrengendat ditals
eenongewensteachteruitgang wordt ervaren.Geziende onderzoeksvraag
vermeld inhoofdstuk 1blijft dezebeschouwingbeperkt totdecapaciteitvanwegenenpadenvoor recreatieve fietsers,dusredenerendvanuitde recreatieve functie.
Bijhetvaststellenvande zogenaamde sociale capaciteit vaneen
recreatievevoorzieningwordt ernaar gestreefd diegebruiksintensitéit
aantegevenwaarbij,zoalsLUCAS enSTANKEY (1974)omschrijven,de
'users satisfaction'zogrootmogelijk is.Ervanuitgaande dathetgenot,beleefd door eenrecreant boven eenbepaalde drukte geleidelijk
afneemtbijverder toenemendedrukte,steltHEBERLEIN (1977)hetvolgende:'desociale capaciteit isbereikt wanneer ineengebied het genot
de
vanden bezoekerminder isdandevermindering vanhet genot vande
reeds aanwezigebezoekers.Beide stellingenwijzen inderichting dat
desociale capaciteit zou zijnvast testellenals eenobjectievemaatstaf.
Hetvaststellenvancapaciteitsnormen als objectievemaatstaf vereisthet kunnenmaximaliserenvanhet collectief recreatief genot;het
produkt vandegemiddelde individuele genotsfunctie endedaarbijbehorende gebruiksintensiteit moetenmaximaal zijn.Hierbij doen zichvooralsnog onoplosbare problemenvoor (zieBECKERS e.a., 1980;VAN ALDERWEGEN,
1980).Deconclusie dat desociale capaciteit vaneenvoorziening
slechts normatief kanwordenvastgesteld, lijkt danook gerechtvaardigd.
Dithoudt indathetvaststellenvancapaciteitsnormen niet alleenhet
resultaat vanonderzoekkan zijn.Het beleid zaluitsprakenmoetendoen
voorwelke groepenrecreantendevoorziening primairbedoeld wordt en
welke gevolgenvandeoverschrijdingvandenormenaanvaardbaar worden
geacht.

- 10-

Devoorgesteldewerkwijze terbepaling van capaciteitsnormen van
wegenenpadenvoor recreatief fietsenkomt eropneer dat doormiddel
vanhet afnemenvan interviews demeningenvanrecreatieve fietsers
wordt gevraagd overdeinvloed diedeverkeersdrukte heeft ophetrecreatieve genot.Tevenswordt ophetzelfdemoment de intensiteit van
hetverkeer opdeweg'en/of fietspad gemeten.Door deobjectief gemeten
verkeersintensiteit tecorreleren aandesubjectieve beoordeling daarvandoorde respondenten isvast testellenbijwelke intensiteit een
bepaald deelvanderecreatieve fietsers deverkeersdrukte alsnegatief ervaart.Opdiemanier kanworden aangegeven inwelkematehet
recreatieve genot ervarendoorde gebruikerswordt beïnvloed doorde
keuzevaneenzekereverkeersintensiteit alsnormvoor debepaling van
de capaciteit.
Bijhetvolgenvandezewerkwijzewordt bereikt datdecapaciteitsnormenworden gebaseerd opmeningenenvoorkeurenvandiegroep betrokkenen,waarvoor devoorzieningen zijnbedoeld.Bij dezewerkwijze is
dekeuzevannormen doordebevoegdebeleidsinstanties teverantwoordendankzij hetverkregen inzicht inderelatie tussende recreatieve
beleving ende verkeersintensiteit.
Bijde tellingwordt deverkeersintensiteit gemetendoor opeen
vasteplaatshet aantalpasserendevoertuigen (ofpersonen)te tellen
dat ineenbepaalde periodedatpuntvandeweg passeert.Bij deaf te
nemen interviews onder derecreatieve fietsers zalworden gevraagd uitspraken tedoenoverdeervaringvandedrukte.Omdezeuitspraken zondermeervergelijkbaar tehoudenmet degetelde verkeersintensiteit,
ishet aan tebevelenbijhet interviewdeverkeersdrukte net zoals
bij detellinguit tedrukken inhet aantalpasserende voertuigen
(personen)per tijdseenheid.
Daarentegen zal decapaciteit van eenweg of fietspadwordenuitgedrukt inhet aantalpersonendat op demaatgevende dag gebruikkan
makenpereenheid vandevoorziening.
Voor een routegebonden recreatie-aktiviteit als fietsen ishet
eveneensmogelijk (verdient hetwellicht aanbeveling)de capaciteit
perkmweg uit tedrukken inhet aantal fietskilometersper dag.
Indienbij decapaciteitsbepaling van fietsvoorzieningen wordt
uitgegaanvaneennormvoor het toelaatbaar geacht aantalpassagesop
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het druksteuurvandemaatgevende dag, isdecapaciteit vandevoorzieningen teberekenenvolgens:
Cap »N .b.c.f .L
P
P
P P
waarin: Cap » sociale capaciteit vanweg ofpad pvoor recreatief
fietsen (fietserskilometers per dag)
N

=normvooraanvaardbaar geacht aantalpassagesperuur
oppadpuithet oogpunt vanbeleving (infietsenper
uur)

b

-gemiddeld aantalpersonenper fiets (personenper fiets)

c

»circulatiefactor voor recreatief fietsen (=etmaalintensiteit/intensiteit op drukste uur)

f

=verhouding tussen totaalaantal fietsers enaantalrecreatieve fietsers oppadp

L

°=lengtevanweg/padp (inkm)

Deontbrekende schakel inhet geheel ismet name denormvoor
het aanvaardbaar teachtenaantalpassages uithet oogpunt vande
druktebeleving doorderecreatieve fietser.Het uit tevoerenonderzoek zaldanookwordengericht ophetverkrijgenvaneengoed inzicht indedruktebeleving vanderecreatieve fietsers op een zodanige
wijzedat daaruitnormenvoor desociale capaciteit vandediverse typenwegenenpadenzijnaf te leiden.

4.OPZETENVERLOOP VAN HETONDERZOEK

Het teverrichtenveldwerkbestaat uit tellingenvanhet aantal
passagesvandeverschillendevoertuigcategorieën over deurenvande
dag (mechanischofvisueel)enhet afnemenvan interviews onder een
deelvanhet (recreatieve)fietsverkeer terplaatse.Het afnemenvande
interviews dient omdedruktebeleving vanderecreatieve fietsers te
meten, terwijldeverkeerstellingen dienen omdeobjectieveverkeersdruktevast testellen zodat dezebij deverwerkingvande enquêteresultatenkanwordengerelateerd aandeuitsprakenvande respondenten
overde druktebeleving.
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A.1.Keuze van

t e l - / e n q u ê t e p u n t e n

Verwachtmagworden dat debelevingvandrukte ervarendoorde
recreatieve fietsersmedewordt bepaald doordewegkenmerken:opeen
smal fietspad wordt eenbepaald aantal tegenliggers sneller als storend
ervarendanopeenwegvan5mbreed.Omdezereden enomdat reedsbij
deonderzoeksvraag naarvorenkwam dat decapaciteitsnormen dienen te
worden gedifferentieerd naar typeweg, zijnbijhet veldwerk verschillendetypenwegenenpadenbetrokken.Daarbij is ineerste instantie onderscheid gemaakt in:

- wegen zonder fietsvoorzieningen
- wegenmet 2aanliggende fietsstroken
-wegenmet 2vrijliggende fietspaden (in Irichting berijdbaar)
- wegenmet 1vrijliggend fietspad (in2richtingen berijdbaar)
- geheelvrijliggend fietspad (fietsroute)

Tevens isbijdekeuzevan de tel-/enquêtepuntenrekening gehouden
met deruimtelijke omgevingwaarinhet pad of deweg isgelegen.Daarbij isonderscheid gemaakt in:stadsrand,agrarisch gebied enbos (heide)gebied.Getracht iszoveelmogelijk alleonderscheiden typenwegen
enpadenquawegkenmerken enomgeving bijhet onderzoek tebetrekken.
Deuiteindelijke keuzevande tel-/enquêtepunten is inonderling
overleg tussenopdrachtgever en-nemer gemaakt.Daarbij isuitgegaan
vangegevensbeschikbaaruit eerdergehoudenverkeerstellingen enverkenningenvoor dit doelverricht indemaandenmei enjuni 1981 op zon(enrecreatie)dagen.
Infig.3isde liggingvande 18tel-/enquêtepunten aangegeven
waarop uiteindelijkdekeuze isgevallen. In tabel4 (blz.18)zijnde
18tel-/enquêtepuntengerangschikt naarwegkenmerken. Inbijlage 3zijn
meerdere kenmerkenvandepunten gegeven.

4.2.K e u z e

van

o n d e r z o e k s d a g e n

Dedagenwaarop het onderzoekmoetwordenuitgevoerd,moetenenigszins representatief zijnvoor dedagenwaarvoor de capaciteitsnormen
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Fig. 3. Situering van tel-/enquêtepunten
(zie ook bijlage III)
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geldenofwel demaatgevende dag.Dit isgeen absolute topdag,maarwel
eenrelatief drukke dag.Uit het landelijk onderzoek 'Dagtochtenvan
recreatieve aard 1975' (CBS, 1978)isdedeelneming vande Nederlandse
bevolking aanhetmakenvan eenrondrit op de (brom-)fietsopalle dagenindeperiodemei totenmet september 1975bekend,zie fig.4.

»io

um
JULI

I »JO

iato

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Fig. 4.DeelnemingvanNederlandse bevolking (in%)aanhetmakenvan
een rondrit opde (brom-)fiets langer dan 2uur (bron:CBS,
1978)

Hieruit blijkt dat dedrukste dagenvanhet jaarvallenopzondagen.Deonderzoeksdagen zullendusmoetenvallen op zondagen.

» zo
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De eisendie aandeweersgesteldheid opdeonderzoeksdagen worden
gesteld brengenmet zichmee dat debeslissing opwelke (zon)dagenhet
veldwerkmoetwordenuitgevoerd paskanwordengenomen ophetmoment
datmet enige zekerheid tezeggenisofdeweersomstandigheden goed
zijn.
Vooraf isbeslotenhetveldwerk op 3zondagen indeperiodevanaf
juli uit tevoeren.Pas op de zaterdag voorafgaand aandegeplande onderzoeksdag wordt definitief beslist ofhetveldwerk doorgaat.Dezebeslissingwordt genomen inonderling overleg tussenProvinciale Waterstaat enICWopbasisvandeweersverwachting vanhet KNMI inDeBilt
enhetKMI teLkkel.

4.3.V r a g e n l i j s t

en

t e l s t a a t

Zoals reeds gesteld wordt op tweewijzenmateriaal verzameld:
- doorvisuele (enmechanische) tellingenvandevoertuigen dieop
depuntenpasseren en
- door mondeling enquêtes af tenemen onderdefietsers.
De tellingvandeverkeersintensiteit en-samenstelling isverricht aandehandvandetelstaat opgenomenalsbijlage I.Daaruit
blijkt dathet aantalvoertuigen enhet aantalgroepenperkwartier en
pervoertuigcategoriewordt geteld.
Tenbehoevevandemondelinge enquête iseenvragenlijst opgesteld
dievoor deonderscheidenwegtypen op ondergeschikte punten varieert.
Devragenlijstvoorwegen zonder fietsvoorzieningenisopgenomenals
bijlage 2.Devragenlijst iszodanig samengesteld dat inzicht wordt
verkregen inbeoordeling doordeondervraagdenvandeverkeersintensiteitophetbetreffendewegvakvoorafgaand aanhetmomentvanenquêtering.Daarbij isgebruikgemaaktvan twee ingangen, teweten:
- eensemantische differentiaal (vanveel tedruk tot terustig)
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- doordeverkeersintensiteit vandatmoment tezeggenaandeondervraagde alsreferentieniveau enhem/haar vervolgens tevragenbij
welke intensiteit het 'tedrukwordt'enwanneer het als 'meestplezierig'wordt ervaren omdaar tefietsen.Deverkeersintensiteit van
datmomentwordt doorde teller aandeenquêteur doorgegeven enwordt
uitgedrukt inhet aantal passerendevoertuigenperkwartier.
Behalvedezevragen zijnoverdedruktebelevingnogmeer algemene
vragengesteld (ziebijlage 2,vragen 7,8en9 ) .
Daarnaast zijnenigevragen gesteld betreffende kenmerkenvande
respondent omdegegevens over druktebeleving tekunnen relateren aan
dezekenmerken en tevens eenkarakteristiekvande functievanhetwegvak teverkrijgen (vragen 1,2,3en 11).
Vraag 12overdeaantrekkelijkheid vande landschappelijke omgeving isopgenomen omdevoorkeurenvan fietsers tenaanzienvandeomgeving te lerenkennen.

4.4.V e r l o o p

van het

v e l d w e r k

Develdwerkzaamheden (tellingen enenquêteringen) zijnuitgevoerd
doorenonderverantwoordelijkheid vanpersoneelvandeProvinciale
Waterstaat vanLimburg.Perwegvakzijn tenminste 3personen ingezet: 1voor
detellingen tenminste 2voorhet afnemenvandeenquêtes.Omdathet
primairedoelvanhetveldwerk isderelatie tevinden tussendeobjectiefwaar tenemenverkeersintensiteit enbeoordeling daarvandoorde
recreatieve fietser isdesteekproef onderde fietsers zodanig getrokkendat iedere intensiteitsklasse moet zijnvertegenwoordigd. Daarom
isgekozenvoorhetmet eenvastebezetting (minimaal 2personen)zo
veelmogelijk interviews af tenemen.Het gevolghiervankanzijndat
deenquêteresultaten geenrepresentatief beeld gevenvandepopulatie
(=het totale aantalgebruikers)omdat desteekproeffractievanuur tot
uurverschilt.Gezienhetdoelwaarvoor degegevensprimairwordengebruikt ishieraangeenverdere aandacht besteed.
Deperiodewaarin isgeteld engeënquêteerd isvan 10.00tot 18.00
uurzonder onderbreking.
In tabel 3isaangegevenopwelke dagenenopwelke puntenhet
veldwerk isuitgevoerd alsmededeweersomstandigheden. Zoalsblijkt is
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ééndag, teweten 2augustus,ondanks de flexibele planning 'inhet
water gevallen'.Opdie dag ishetveldwerkhalverwege afgebroken.Dat
op telpunt 2ookop 30augustus isgeteld engeënquêteerd,heeftberust
opeenmisverstand; niettegenstaande dat zijndegegevens goedbruikbaar.

Tabel 3.Dagenwaarop isgeteld engeënquêteerd opdeverschillende
wegvakken alsmededeweerssituatie opde onderzoeksdagen

Onderzoeks- Tel-/enquêtedag
punten

Weersomstandigheden (stationBeek,Zd-L.)
max.temp.
o
( C)

zondag 12/7 10,11,12,13,
14,15,16

neerslag
duur hoeveelh.
(uur)
(mm)

18.5

0

16.7

51

zondag 16/8 3,4,5,6,11,
17,18

18.9

zondag 30/8 2

18.5

0
0

zondag 2/8

zondag 6/9

3,4,5,11,17,
18

1,2,5,7,8,9,
16

4.5.V e r w e r k i n g

bewolking

0
184
0
0

zwaar

6-11

geheel

6-8

zwaar (mo)
licht (mi)

3-13

half

5-7

22.7

van

g e g e v e n s

Na controlevandeingevuldevragenlijstenentelstaten zijn
degegevens gecodeerd engeponst.De gegevens zijngegroepeerd tot 'telpuntdagen'.Dit isdeverzamelingvan gegevensvanrespondenten dieop
eenpunt enopeenendezelfde dag zijnverzameld. Eénuitzonderingwordt
daarop gemaakt:degegevens van2en 16augustus zijnvoor de telpunten
11, 17en 18samengevoegd. Degegevensvandetelpunten 3,4en5verzameld op 2augustus zijnniet inhetverdere onderzoekbetrokkenwegens
degeringe aantallen ingevuldevragenlijsten (respectievelijk 3,2en
6). De gegevensvan telpunt 6 (16augustus)zijneveneensnietverder
verwerkt omdezelfde reden:het padwerd amperbereden (4ingevulde
vragenlijsten).

windsnelheid
(knopen)
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In tabel 4staande aantallenverwerktevragenlijsten per telpuntdagvermeld alsmede de indeverdere analyse gebruikte groepering van
telpuntdagen.

Tabel 4.Aantalverwerkte vragenlijsten per telpuntdag
Typewegvak

Telpuntnr.

Onderzoeksdag
12juli

Bredewegmet/zonder
fietsstrook

Smallewegzonder
fietsvoorzieningen

Vrijliggendfietspadin
1richtingberijdbaar

Vrijliggendfietspadin
2richtingenberijdbaar

Vrijliggendefietsroute

(2+)16aug.

54

3

30aug.

6sept.

-

-

-

-

-

-

-

-

191

-

-

186

-

-

13

136

14

113

15

130

16

1

59'
61

136

18

-

80

-

-

7

—

—

-

150

110

-

-

-

-

2

8

158

11

173

12
4

120

-

—

37

5

—

79

166

9

-

-

-

72

17

-

79

-

-

10

51

-

-

-

914

439

61

927

Intotaalblijken 2341 vande 2449 ingevuldevragenlijsten bruikbaarvoorverdereverwerking tezijnofwel 4%nietwegensfoutieve invulling van devragenlijst.

5.BELEVING VAN VERKEERSDRUKTE DOORFIETSERS OP ONDERZOCHTE WEGVAKKEN

Inpar.4.3 isaangegeven datbij demondelinge enquêtering vande
fietsers op tweewijzen isgevraagd eenbeoordeling tegevenvande
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verkeersdrukte zoals ervaren tijdenshet fietsenophetwegvak.Voordat indithoofdstukwordt ingegaan op deresultatenvandeze tweebenaderingswijzen (par.5.3),worden eerst deantwoorden opdemeeralgemenevragenoverdedruktebeleving (ziebijlage 2,vragen 7,8en 9)
geanalyseerd.

5.1.M e n i n g

van

f i e t s e r s

o v e r

a a n b o d

van

f i e t s m o g e l i j k h e d e n
Gevraagd iseenoordeel tegeven overhet aanbodvan fietsmogelijkheden indeomgevingvan deherkomstplaats.Bijdezeanalyse zijn
alleendeantwoordenverwerkt vanderespondenten dievanuit dewoonplaatswarenvertrokken.Deredenhiervan isdat de inwonersvande
streekbeter danbijvoorbeeld devakantiegangers uit ervaring hierover
kunnen oordelen. Inbijlage III isper telpuntdag aangegevenhet deel
van derespondentendatvanoordeelwas dat er indeomgevingvanhun
woonplaatsvoldoende respectievelijk onvoldoende fietsmogelijkheden
aanwezig zijn.Hetblijkt dat debeoordeling vanhet aanbodvanfietsmogelijkhedendoordebewoners indeverschillende strekenvan Limburg
sterkvarieert.Bij de telpunten tennoorden en tenzuidenvanMaastricht en
tennoordenvanVenlo ishet deelvanderespondenten dat defietsmogelijkheden onvoldoendevindt hethoogst (30tot 40%).Dedrukophet
buitengebied rondomdeze twee stedenmet eengroot aantal inwoners zal
hieraanmede debet zijn.

Eenanderevraagstelling (vraag 8)biedt demogelijkheid omnate
gaanofdegeënquêteerdenwel eens ergens inhunwoonomgeving eenzodanige drukteopdeweghebben ervarendat deaardigheid vanhet fietsen
erafwas.Hetpercentagevanderespondenten (voor zoverhet inwoners
vande streekbetreft)dat dezevraag bevestigend heeft beantwoord,is
tebeschouwen als een tweede indicator voor debeoordelingvandefietsmogelijkheden. Indeze indicator zitbehalve eenbeoordeling vanhet
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aanbodvan fietsmogelijkheden eenbeoordeling vande verkeersdrukte
ophetwegennet gedurende recreatiedagen. Er isdusmeer sprakevan
eenbeoordeling vandematewaarinhet aanbodwordt gebruikt danvan
het aanbod zelf.Het deelvan degeënquêteerde streekbewoners dat de
drukte indeomgeving vanhunwoonplaatswel eens zodanig heeft ervarendat 'deaardigheid vanhet fietsen erafwas'ishethoogst bij de
telpunten tenzuidenvanMaastricht enbij Valkenburg.

Na tegaanisaandehandvan deantwoordenopvraag 8b inhoeverremenzijn/haar recreatiegedrag aanpast alsgevolgvan deopgedane
ervaringenwat betreftdeverkeersdrukte op eenwegvak.Vandedrie
mogelijke antwoorden:
a. ikfiets nietmeer op drukke dagenopdieweg;
b. ikfiets alleenopminder drukke tijdstippenvandedag opdieweg;
c. ikneemdedrukteopdiewegvoor lief enblijf er fietsen
isagenoemd door 57%,bdoor 20%encdoor 23%vandegenen diehet
wel eens ergens als tedrukhaddenervaren.Dat 57%deals tedrukervarenwegvakken opdrukkedagenmijdt, zouer toekunnen leidendatbij
deenquêteringop drukkedagen 'drukgevoelige'fietsers niet zouden
wordenbetrokken.Dezevrees blijkt echter ongegrond tezijnwantop
de tel-/enquêtepuntenwaar 2dagenonderzoek isuitgevoerd enwelop
eenzeerdrukkedag (6september)eneenminder drukkedag zijndebeschouwdepercentages nietverschillend (zieonderstaand overzicht).

tel-/enquêtepunt

2

datum

30aug.
6 sept.

5

16aug.
6 sept.

%van respondenten dathetweleens
als tedrukheeft ervaren
10
14
16
18
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11

12juli

16

16aug.
16

12juli

19
46

6 sept.

38

Hieruitkanwellichttevenswordenafgeleiddatdebovenstaande
wegvakkenals-niettedrukbekendstaan.
5.2.B e o o r d e l i n g v a n o n t m o e t i n g e n m e t a n dere

w e g g e b r u i k e r s

Bijdeenquêteringvandefietsersisgevraagdnaardematewaarineenontmoetingmetandereverkeersdeelnemersalshinderlijkwordt
ervaren.Bijdevraagstellingisonderscheidgemaaktin:
-wegenzonderfietsvoorzieningen;
-vrijliggendefietspadenin1richtingberijdbaar;
-vrijliggendefietspadenin2richtingenberijdbaar.
Bijwegenzonderfietsvoorzieningenisgevraagd:watervaartUop
ditsoortwegenalsfietseralsmeest (daarnaalsminst)hinderlijk:
hetingehaaldwordendooreenauto,eenbromfiets,eenracefietsof
eengewonefiets.Nadetelpuntengegroepeerdtehebbennaarwegbreedte
(4-5m,5-6mencirca7m)isuitdeantwoordenfig.5 samengesteld.
Daaruitblijktdateenpassagevaneenautoopsmallewegenalsmeest
hinderlijkwordtervaren,terwijlopbrederewegenookhetingehaald
wordendooreenbromfietsdoorvelenalsmeesthinderlijkwordtervaren.
Opallewegtypenwordthetingehaaldwordendooreengewonefietser
doorbijnaallenalsminsthinderlijkervarenhetgeennietverwonderlijk
magwordengenoemd.Eenontmoetingmeteenracefietswordtzowelgenoemdalsmeestenalsminsthinderlijk,maardooreengeringdeelvan
derespondenten.Opdezewegtypenmagkennelijknietgesprokenworden
vaneenirritatietenopzichtevande (groepen)racefietsers.
Bijvrijliggendefietspadendieinéénrichtingberijdbaarzijn
(punten7,8,11en 12),isdezelfdevraaggesteld,waarbijdeontmoetingenmetauto'sisweggelaten,daardezenietopfietspaden(behoren)
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terijden.Hoewel zoalsblijktuitdegehoudenverkeerstellingen (bijlageIII)het aandeelvanbromfietsen aanhet totalefietsverkeerop
dezefietspadengering is (7-8%),wordt door 85%vande respondenten
op ditsoort fietspaden eenontmoetingmet eenbromfiets alsmeesthinderlijkervaren, 13%vindt eenontmoetingmetracefietsers hinderlijker
danmet eenbromfiets ofgewone fiets.Slechts 2%vindt eenontmoeting
met eenbromfietshetminsthinderlijk, terwijl 11%ditvindtvoor een
racefiets.
Bijfietspaden dieintweerichtingenberijdbaar-zijn,tredenbehalve ontmoetingenmet indezelfde richtingrijdend verkeer,ookontmoetingenmet integenovergestelde richting rijdend verkeerop.Opde
tel-/enquêtepunten,gelegenopditsoortfietspaden (depunten4,5en
9),isgevraagdwatvoor soortontmoetingmet een fiets alsmeesthinderlijkwordt ervaren:het zelf inhalen,het ingehaaldwordenofhet
tegenkomen.Ditzelfde isgevraagdvoor bromfietsen;daarbij isdeantwoordmogelijkheid 'zelf inhalen'vervallen.
Bijontmoetingenmet fietsersmaakthet 41%vande respondenten
nietuitopwelkewijzedezeontmoeting plaatsvindt,35%vindt een
ontmoetingmet eenfietseruitdetegenovergestelde richtinghetmeest
hinderlijk, 18%het ingehaaldwordenen7%het zelf inhalen.
Bijontmoetingenmetbromfietsersvindt 50%het ingehaald worden
door eenbromfiets gaandeindezelfderichtinghetmeest hinderlijk
(jeziet zenietaankomen,was eenveelgehoordeverklaring), 28%was
vanmeningdateenontmoetingmeteenbromfiets uitde tegenovergestelderichtinghetmeesthinderlijk is,voor 22%maakthet nietuit.
Concluderend kanwordengesteld datdeervarenhindervan fietsers
onderling tenopzichtevandieanderesoortenweg/pad-gebruikers geringis.

5.3.B e l e v i n g

van v e r k e e r s d r u k t e

d o o r

f i e t s e r s
Indezeparagraafwordt ingegaanopdevraaghoede (recreatieve)
fietserdeverschillendeverkeersintensiteiten beleefd opdeonderscheidensoortenwegenenpaden.Op tweeverschillendemanieren isgetracht
debelevingvandefietsergerelateerd aandeverkeersintensiteit (en
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VERKEERSWEGEN VAN CIRCA 7mBREED
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VRIJLIGGENDE FIETSPADEN 1 RICHTING
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VRULIGGENDE FIETSPADEN 2 RICHTINGEN
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Per intensiteitsklasse isdeverdelingvan deantwoorden overde
4antwoordcategorieën berekend eninpercentages uitgedrukt.Verder
isonderscheid gemaakt indemeningenvande toerende recreatieve
fietsers endegehele steekproef omnategaan ofdebeoordeling van
de toerende (niet-doelgerichte)recreatiefietsers significant afwijkt
vandeoverige fietsers (utilitaire enrecreatiedoelgerichte fietsers).
Deverschillen tussendegrafiekenvan toerende recreatiefietsersen
van alle respondenten zijn zeer gering. Daarbijmoet echterwelwordenbedacht datveelal de toerende recreatiefietsershetmerendeel
vandetotale steekproef uitmaakt.
Bestudering van defiguren 6.1 tot enmet 6.5 leertverder:
- watbetreft het gemotoriseerd verkeer blijkt datbij alle typenwegenhet deelvan defietsers dathet 'tedruk'ervaart toeneemt bij
toenemende intensiteit vanhet verkeer.Behalvevoor dewegenmet
éénvrijliggend fietspad in2richtingen berijdbaar, isbijdehoogst
waargenomenverkeersintensiteit opdeonderscheiden typenwegenen
padenhetdeelvanderespondentendathetnog 'plezierig'vond gedaald totminder dan20%;
- eenbepaaldeverkeersintensiteit wordt opdeverschillende typenwegenverschillend beoordeeld. Hoebreder deweg,hoehoger deverkeersintensiteit iswaarbij de fietserhetverkeer als tedruk gaat ervaren.Daarbijvalt opdat de tolerantie tenopzichtevanhet gemotoriseerdeverkeer veel groterwordtwanneer het fietsverkeerover
vrijliggende fietspaden langs dewegwordt geleid;
- uitdefigurenkanwordenafgeleid dathetmerendeel van defietsers onafhankelijkvanhet typeweg en deintensiteit vanhet fietsverkeer (voor zoverwaargenomen)het overig fietsverkeer niet 'te
druk'vindt.Het deelvandefietsers dathet 'tedruk'vindt bij
lagefietsintensiteiten isslechtsweinig groter dandat bijhoge
intensiteiten.
Gezienhet feitdat opbepaalde tel-/enquêtepunten, zekerop6
september,hoge intensiteiten vanhet fietsverkeer zijn gemeten,komt
devraag opofdegehanteerde,directevraagstelling watbetreft het
fietsverkeerweladequaat is.Demogelijkheid bestaat dat deverminde-
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ringvanhet recreatief genot als gevolgvanhet gemotoriseerd verkeer
voor fietsers zooverheersend isdatmen niet instaat is,de relatief
geringebeïnvloeding vanhet aanwezige fietsverkeer apart teonderscheidenen tebeoordelen.
Het samenvallen inde tijdvanhoge intensiteitenvanhet gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer (ziebijlage III,verloop vanverkeersintensiteit inde loopvandedag)maakt dekanshierop noggroter.
Dat inhet algemeen devermindering vanhet recreatief genot doorde
aanwezigheid vanhet overig fietsverkeer relatief gering is,volgt
enerzijds uitpar.5.2,waaruit bleek dat fietsers eenontmoetingmet
auto's indemeestegevallenalsmeest hinderlijk ervaren.Anderzijds
blijkt dituit defeitendat deverkeersintensiteit van gemotoriseerd
verkeer op drukkerewegeneenveelvoud isvande fietsintensiteit
(uitgedrukt inaantalvoertuigen peruurbij een lokale telling)en
dat doorhetverschil insnelheid het aantal ontmoetingenmet auto's
velemalen groter isdanmet andere deelnemers aanhet fietsverkeer.
Omaan tegeven inwelkematehet gemotoriseerd verkeer opde
verschillende typenwegenhet recreatief genotvan recreatieve fietsers
beïnvloedt,isfig.7 samengesteld uit defiguren6.1 tot enmet fig.
6.5. Daarbij zijnalleen derecreatieve toerfietsers (rondritters)
betrokken daar dezeals doelgroep zijn tebeschouwenbij debepaling
vande capaciteitvanwegenenpadenvoor recreatief fietsen.Hetdeel
vande fietsers dathet 'veeltedruk'en 'eenbeetje tedruk'vond,
isopgeteld enopdevertikale asuitgezet. Zodoende isvoor deonderscheidenwegtypen uit fig.7af telezenwelkpercentagevanderecreatieve (toer)fietserseenbepaalde intensiteit vanhet gemotoriseerd
verkeer als 'tedruk'beoordeelt. Inde figuur zijnde lijnen getrokkenbinnenhet trajectwaarvan gegevens bekendwaren (ziedepunten in
de figuur).
Uit defiguur iso.a.af teleidendat bij een verkeersintensiteit
vanmeer dan 150motorvoertuigen per uur op eenwegmet eenverhardingsbreedte van4tot 5m circa 95%vanderecreatieve fietsers het tedruk
vindt omdaar tefietsen;50motorvoertuigen per uurwordt door circa
38%vanderecreatieve fietsers als tedrukervarenopdit soortwegen.
Opeenwegvan 5 tot 6mbreedwordt eenverkeersintensiteit van 350
motorvoertuigen peruurdoor 75%vanderecreatieve fietsers als te
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Fig.7.Het percentage recreatieve (toer)fietsersdat hetgemotoriseerdverkeer 'tedruk'vindt,uitgezet tegendeverkeersintensiteit uitgedrukt inhet aantalpasserendevoertuigenper
uur opeenvastpunt,geldendvoor deverschillende weg-en
padtypen (volgens Ievraagstelling)

drukervaren.Daarentegenvindt 28Zvanderecreatieve fietsers een intensiteit van 350motorvoertuigen per uuropeenwegvan 5 tot 6mbreed
tedrukals daarlangs éénvrijliggend fietspad is gesitueerd.
Eendergelijke analyse isuitgevoerd met degegevens verkregenvolgens de tweedevraagstellingswijze.Hierbij isde verkeersintensiteit
gevraagdwaarbijmenhet 'tedrukvindtworden'enwaarbijmenhet
'meestplezierig'vindt om tefietsen.Deverkeersintensiteit vandat
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moment werd daarbij als referentieniveau opgegeven aande ondervraagde
personen. Deze vragen zijnopwegen zonder fietsvoorzieningengesteld
tenaanzien vanhet gemotoriseerd verkeer enop fietspaden tenaanzien
vanhet fietsverkeer.Het voordeelvan dezewijzevanvraagstelling is
dat iedere respondent eenantwoord oplevert datbij debepaling vande
relatieverkeersintensiteit endeelvanrespondenten dat het tedruk
vindt konworden gebruikt.Ditmaakt hetmogelijkper telpuntdag deze
relatievast te leggen.
Een indrukvandevaliditeit vanbeidevraagstellingenkanworden
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verkregen door vergelijking van de resultatenvanbeide benaderingen
bij dezelfde steekproef, indit gevalde gegevens van één telpuntdag.
Voor enige telpuntdagenwashetmogelijkdezevergelijking voor hetgemotoriseerd verkeer temaken. Infig. 8isvoor 4 telpuntdagen eenvergelijking gemaakt tussen deuitkomsten vanbeidevraagstellingen ten
aanzien vanhet gemotoriseerd verkeer. Deze figuur geeftweer datvolgens detweedevraagstellingswijzederelatievoor eengroter traject
vanverkeersintensiteiten kanwordenvastgesteld dan tijdens deonderzoeksdag iswaargenomen,hetgeenals eenvoordeel kanworden beschouwd.
Uitde figuurblijkt tevens dat deovereenkomst tussen deresultaten vanbeidevraagstellingengroot is.Hoeweldezematevanovereenkomst geen
bewijs is,lijkt deaanname datbeidevraagstellingen tenaanzienvanhet
gemotoriseerd verkeervalide zijn, gerechtvaardigd.
Voorde tel-/enquêtepunten opwegen zonder fietspaden isderelatie tussenhetpercentage recreatieve (toer)fietsers dathet te
drukvindt volgens de tweedevraagstelling weergegeven infig.9.
Daarbij zijndegegevens gegroepeerd van de tel-/enquêtepuntdagenop
wegenvan4-5 mbreed (telpunten 1,2en 18),opwegenvan 5,5 tot
6,0 mbreed (telpunten 13,14en 15)enopwegenvan 7mbreed (telpunt 16).Deze figuur geeft aan,evenals fig. 7voordeeerstevraagstelling,bijwelke intensiteit vanhet gemotoriseerd verkeerhet
door recreatieve fietsers als tedrukwordt ervaren.
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Fig.9.Relatietussenhetpercentagerecreatieve (toer)fietsersdathet
tedrukvindtendeintensiteitvanhetgemotoriseerdverkeer
voortelpuntengelegenopwegenzonderfietspaden (volgens2 e
vraagstelling)
Voordietel-/enquêtepuntendieopvrijliggendefietspadenzijn
gelegen,isderelatietussenhetpercentagerecreatieve(toer)fietsers
dathettedrukvindtendeintensiteitvanhetfietsverkeerpertelpuntdaguitgewerktinfig.10.Zowelvoorfietspadendiein1richting
berijdbaarzijn(telpunten7,8,11en12)alsvoorfietspadendiein
2richtingenberijdbaarzijn(telpunten4,5,9,10en17). Deze
figuurgeeftinformatieoverwelkeintensiteitenvanhetfietsverkeer
doorrecreatieve (toer)fietsersals 'tedruk'wordenervaren.Zois
uitdezefiguuraftelezendateenverkeersstroomvan600fietsenper
uurdoor55%tot65%vanderecreatievefietsersalstedrukwordtervarenopeenwegmetaanweerszijdeneenfietspadvan2,5mbreed,terwijlinhetgevaldefietspaden2,0mbreedzijn,77%tot92%hette
drukzalvinden.Indiendezelfdeverkeersstroomrijdtoveréénfietspaddatin2richtingenwordtbereden,zoumeerdan92%hetalstedruk
ervaren.Dezefiguurzalinhetvolgendehoofdstukbijdenormstelling
voordecapaciteitsbepalingvanwegenenpadeneenbelangrijkerolspelen.
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enquêtepunten gelegenopvrijliggende fietspaden
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6.BEPALINGVANCAPACITEITSNORMENVANWEGENENPADEN VOOR RECREATIEF
FIETSEN

6 . 1 . N o r m s t e l l i n g
Inhoofdstuk 3 'gekozenbenaderingswijze' isaangegevendathet
vaststellenvancapaciteitsnormennietalleenhet resultaatvanonderzoekkan zijn,maar datonderzoek alleenkan leiden tothet 'aandragen'
vangegevens opbasiswaarvandebevoegdebeleidsinstantiesverantwoordekeuzenkunnenmaken.Daarbij zalhetbeleid uitsprakenmoeten
doenwelke gevolgenvandeoverschrijding vandenormen aanvaardbaar
wordengeacht.
Bijdegevolgdebenaderingswijzewordendenormendiemaatgevend
zijnvoordecapaciteitvanwegenenpadenvoor recreatief fietsengebaseerd opderelatie tussendeverkeersintensiteit enhet deelvan
derecreatieve (toer)fietsersdathetbijdie intensiteit tedruk
vindt,zoals aangegeveninfig.7enfig.9 en10.
Dekeuze,diemoetwordengedaanbetreft danookhetdeelvande
toerfietserswaarvanbij denormstelling dient tewordenuitgegaan.
Inanderewoorden:dekeuzevanx%houdt indathet aanvaardbaarwordt
geacht datwanneerhetgebruik (deverkeersintensiteit)gelijk isaan
degesteldecapaciteitx%vanderecreatieve fietsers (dedoelgroep)
het tedrukvindtomvoorjeplezier tefietsen.Inditgeval ishet
deWerkgroep Voorbereiding IntegraalFietspadenplan Limburg geweest
dieeenkeuzeheeftgemaaktwaarbij eenaantaloverwegingen eenrol
heeftgespeeld.Als leidraad hebbendefiguren 7,9en 10gediend
waaruitdeconsequentiesvandekeuzevaneenbepaaldpercentagekunnen
wordenafgeleid.Daarbij isdekeuzegevallenop50%.
Debelangrijkste overwegingenombij debepalingvandecapaciteitvanwegenenpadenvoorrecreatief fietsenvoor deverschillende
wegenenpadenuit tegaanvandeverkeersintensiteit diedoor50%
vande toerfietsers als tedrukwordt ervaren,wordenhiernatoegelicht.
Decapaciteit geeftweerhet aantalrecreanten (fietsers)datop
demaatgevendedag gebruikkanmakenvanwegenenpaden.Het isinde
ruimtelijkerecreatieplanning gebruikelijkdemaatgevende dag tetype-

- 38-

renalsdezoveelste (na)drukste dagvanhet jaar.Zowordt inhet
Structuurschema Openluchtrecreatie endebijbehorendebehoefteraming
(CRM, 1981)uitgegaanvande5 e drukstedagvanhet jaar.Dithoudt
indathetaanvaardbaarwordt geacht datgedurende enigedagenper
jaar devoorzieningen i.e.wegenenpadenoverbezet zijn.Andersom
geredeneerd:hetwordt aanvaardbaar geacht datwegenenpadengedurendealleoverigedagenvanhetjaar,watbetreft het recreatievegebruik,nietvolledigwordenbenut.
Gezienhetverloopvandedeelneming vandeNederlandse bevolking
aanhetmakenvanfietstochtjes (ziefig.4 ,blz.14)endeverhouding
tussendedeelnemingspercentages opdedrukstedagenvanhet jaaren
dieop demaatgevende dagwerdhetverantwoord geachtbijdenormstellinguit tegaanvan50%.Ditgeldt eens temeer,endatwas de tweedeoverweging,omdatbijhetbaserenvan decapaciteit opderelatie tussendeverkeersintensiteit enhet deelvanderecreatieve fietsers dathetdaarbij tedrukvindt,ervanwordtuitgegaan dat deacceptabel geachteverkeersintensiteit alleenvoorkomt ophet druksteuurvan demaatgevende
dag.Opdeoverige (minderdrukke)urenvandemaatgevende dag endelenvandeallerdrukstedagenvanhetjaar zalduseengeringer deel
vanderecreatieve fietsers danbijdenormstelling is aangehouden
het verkeer als tedrukervaren.Dezeoverweging pleit eveneensvoor
hetnemenvaneenredelijkhoogpercentage bijdenormstelling.Een
derdeoverweging omtekiezenvoor 50%was datuitdefiguren9en 10
kanwordenafgelezen dat de 'betrouwbaarheidsmarges'vandeverkeersintensiteitenbehorend bij 30tot50%het smalst zijn,hetgeen:geldt
vooralleonderscheidenweg-enpadtypen.

6.2.B e p a l i n g

van

c a p a c i t e i t s n o r m e n

Dewerkwijze omtekomentotcapaciteitsnormenvoorwegen enpadenvoor recreatief fietsenishiernabeschrevenalsmedederesultaten.De invloedvanhetgemotoriseerd verkeer ophet recreatief genot
van fietsersblijktveel sterker tezijndandievanhet fietsverkeer
(ziepar.5.2 en fig.6 ) .Ditheeft ertoe geleid datbijdebepaling
ofeenweg alsmogelijkheid voor recreatief fietsverkeerkanworden
aanvaard, de intensiteitvanhet gemotoriseerd verkeer alsrandvoor-
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waarde isgesteld. Dithoudt indatwegenwaarover zoveelgemotoriseerdverkeer rijdt,datopeengemiddelde zondag inhet zomerseizoen
50% ofmeervanderecreatieve fietsers hetgemotoriseerd verkeer te
drukvindt,niet als eenmogelijkheid voor recreatief fietsen worden
beschouwd.
Voor debepalingvandegrenswaardevande intensiteitvanhet
gemotoriseerd verkeer isgebruik gemaaktvandefiguren7en9.Daaruitvolgtbijvoorbeeld datwegenvan4tot5mbreedwaarover op een
zondag inhetzomerseizoengedurendehetdruksteuurvandedagcirca
60ofmeermotorvoertuigenrijden,zo'nweg nietalseen recreatieve
fietsmogelijkheid wordtbeschouwd.Omdatveelalalleen deetmaalintensiteitvanhetverkeer opeenweg bekend is,isdegrenswaardevande
uurintensiteit omgerekend toteenetmaalintensiteit.Daarbijisgebruikgemaaktvangegevensuitdeverkeerstellingen in 1980,gehoudendoor deafdelingVerkeerszakenvanProvincialeWaterstaat Limburg
(KNOLS, 1981).Uitdezegegevensblijktdatophetdruksteuurvande
zondagopprimairewegen9,8%vande totale etmaalintensiteit passeert,terwijlditpercentagevoor secundaireentertiairewegen10,0%
isenvoordeoverigewegen 11,5%.
Intabel5 isweergegevenvoordebijhetonderzoekbetrokken
typenwegenwelkeuur-enetmaalintensiteit hetgemotoriseerd verkeer
op zondagen inhet zomerseizoen tenhoogstemaghebben,wildeweg
betrokkenwordenbij inventarisatie alsmogelijkheid voor recreatief
fietsen.
Tabel5.Maximaleuur/etmaalintensiteit van gemotoriseerd verkeerop
verschillende typenwegenvoorhetgebruikvandewegvoor
recreatief fietsverkeer

Typeweg

Grenswaardevan intensiteitvan
gemotoriseerd verkeer
uurintensiteit

wegvan 4-5 mbreed
zonder fietsvoorzieningen

65 (50-85)

etmaalintensiteit

565 (430-740)

wegvan 5 -6mbreed
met fietsstroken

250 (210-290)

2500 (2100-2900)

weg van 7mbreed
zonder fietsvoorzieningen

360 (330-400)

3600 (3300-4000)
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Voordewegenwaar de intensiteitvanhet gemotoriseerd verkeer
geringer isdandegrenswaarden zoalsaangegeven intabel 6, isvervolgens tebepalen inwelkematedeze ruimtebiedenvoor recreatieve
fietsers ofweldecapaciteit.Uit fig. 10kanvoorvrijliggendefietspadende capaciteituitgaande vandenormstelling van50%wordenvastgesteld,uitgedrukt inhet aantalpasserende fietsenperuur (uurintensiteit).Deze isvoorbijvoorbeeld eenvrijliggend fietspad!
van 4mbreed (in2richtingen berijdbaar)circa 280fietsenper
uur.
Omdathet gebruikelijk isdecapaciteituit tedrukkenineen
aantal recreanten (fietsers)perdag isdemaatgevende uurintensiteit
omgerekend totdagintensiteit.Hiervoor isgebruikgemaaktvangegevensvandewegenquêtes gehoudenopwegeninMidden-Brabant (MICHELS
enanderen, 1980)endegegevens vanditonderzoek (bijl.3 ) .
Uithetverkeersverloopover dedagvanhet (brom)fietsverkeer
op zondagenvan9.00-21.00uuralsgemiddeldevan 12enquêtepunten in
Midden-Brabant blijktdathet totale (brom)fietsverkeertussenhet
druksteuurvandedag (14.00-15.00uur) 10,9%bedraagtvan detotale
dagintensiteit,voorhet toerend (brom)fietsverkeerbedraagtdit16%.
Uitbijl. 3blijkt dathetmerendeelvandeondervraagde fietsers
recreatieve fietserswaren:gemiddeld overdetel-/enquêtepunten77%.
Aangenomenwordt dathetverloop vanhetrecreatieve fietsverkeer over
deonderzoeksdagen redelijk zalovereenkomenmethetverloopvanhet
totale (getelde)fietsverkeer.Uitbijl. 3isde verkeersintensiteit
gedurendededruksteperiodevanvierkwartier (dithoeftniet overeen
tekomenmet een 'klok'uur)gerelateerd aande totale dagintensiteit
voor deverschillende telpuntdagen.Peronderzoeksdag enpertelpuntgroep isdezeverhouding intabel6 weergegeven.
Datdepercentages intabel6 beduidend hoger zijndandieuit
het onderzoekvanMidden-Brabant,wordtvoor eendeelverklaard uithet
feitdatbij tabel6 isuitgegaanvangegevensperkwartier inplaats
vanperklokurenvoordeberekeningvandespitsuurdrukte.Deverschilleninpercentages tussen deonderscheiden telpuntdagen zijnnietzodanigdatbijdeomrekeningvanuurintensiteit naar dagintensiteit onderscheid naar typeweg kanwordengemaakt.Alsgemiddeldeverhouding
druksteuurintensiteit/dagintensiteit voor hetrecreatief fietsverkeer
wordt 21%gehanteerd.
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Tabel6.Intensiteitvanfietsverkeeropdruksteperiodevan4kwartier
alspercentagevandagintensiteitop 19telpuntdagen(bron:
bijl.3)
Typeweg/pad

Telpuntnummer

Onderzoeksdag
12/7

wegvan4-5mbreed
01,02
zonderfietsvoorzieningen
wegvan5,5-6mbreed
metfietsstroken

.

13,14
15

.

25

25

6/9

23,20

.

. 2 3
20,26,
28

wegvan5,5-6mbreed
metéénvrijliggend
fietspad

4,5,
9,17

wegvan7mbreed
mettweevrijliggende
fietspaden

7,8,
11,12
10

30/8

27,18,
19

wegvan7mbreed
16
zonderfietsvoorzieningen

vrijliggendefietsroute

16/8

24,20

.

20

.

17,18

19,18

23

Uitgaandevandenormstellingvan50%endeverhoudingtussenspitsuurintensiteitendagintensiteitvanrecreatievefietsersvan21%isuit
fig.10decapaciteitvanvrijliggendefietspadenafteleidenuitgedruktinhetaantalfietsenperdag,zietabel7.
Tabel7.Recreatievecapaciteitvanvrijliggendefietspadenuitgedrukt
inaantalfietsenperdag (enuur)in2richtingen
Vrijliggendfietspad

Recreatievecapaciteit
(infietsenpertijdseenheid)
druksteuur

maatgevendedag

In2richtingenberijdbaar
1à1,5mbreed
2mbreed
4mbreed

65
200
280

310
950
1330

320
430

1520
2050

In1richtingberijdbaar
2mbreed
2,5mbreed
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Vergelijking vandeze recreatieve capaciteitendie zijngebaseerd
op gegevens omtrent debelevingvanverkeersdrukte door recreatieve
fietsersmetde inhoofdstuk 2vermelde technische capaciteitsnormen
leertdatderecreatieve capaciteitsnormen zekervoorbredere fietspadenbeduidend lager liggen.In fig. Ilzijndecapaciteiten grafisch
weergegeven.

capaciteitinfietsenperdag
4000

3000

2000-

1000-

2

2,5 3 3,5 U
breedtefietspad (meters)

Fig. 11.Recreatieve entechnische capaciteitvanvrijliggendefietspadenals functievandepadbreedte

Voordeomrekeningvanvoertuigen i.e.fietsennaarpersonenkan
alsvoertuigbezettingvanrecreatief fietsverkeer1,1persoonperfiets
worden gebruikt,hetgeen isgebaseerd opresultatenvan eenwegenquête
gehoudeninMidden-Brabant (VANDERHEIJDEN, 1980).
Derecreatieve capaciteitvanwegenenpadenkanbehalve infietsenenpersonenper dagwordenuitgedrukt inpersonenxkmperdagper
km fietspad.Dezedimensievan de capaciteitkomt overeenmet dievan
dedimensiewaarin derecreatieve fietsdrukwordtuitgedrukt.
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Hiermee isdeonderzoeksvraag 'bepaalderecreatieve capaciteit
vanwegen enpadenvoor recreatief fietsen'grotendeels beantwoord:
- aangegeven iswanneer eenweg alsmogelijkheid voor recreatieffietsenkanwordenbeschouwd afhankelijk vande intensiteitvanhetgemotoriseerd verkeer op zondagen.Alleenalsde intensiteitvanhet
gemotoriseerd verkeer opdewegen lager isdanintabel 6isaangegeven;
- aangegeven isinwelkemate eenvrijliggend fietspad ruimtebiedt
aanrecreatieve fietsers ofweldecapaciteit uitgedrukt infietsen
ofrecreantenperdag (»recreantenxkmperdagperkm fietspad).
Echter geendirect antwoord isverkregenopdevraagwat derecreatieve capaciteitvanwegen zondervrijliggendefietspaden is.Deoorzaakhiervanisdatdedirectevraagstelling overdebelevingvandruktevanoverige fietsers opdit soortwegennietadequaat isgebleken
(ziefig.7)endat detweedevraagstelling op fietspadenalleen ten
aanzienvanhetfietsverkeer isgesteld.Welkanopbasisvanderesultatenvandit onderzoek (fig.6en7)wordengesteld dathetrecreatiefgenotbeleefd doorfietsers opwegen zonderfietspaden,ookal
ligt de intensiteitvanhetgemotoriseerd verkeerbenedendegrenswaarde,veelgeringer isdanopvrijliggende fietspaden.
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bijlageIII

OVERZICHTVANTEL-/ENQUETEPUNTEN,RESULTATENVANVERKEERSTELLINGEN EN
ENIGEKENMERKENVANWEGGEBRUIKERS

Op 18wegvakkengelegenindeprovincieLimburg ishetverkeer
geteld eneendeelvandefietsersgeënquêteerd.Kaart 1(ziebijlage)
geeftde liggingvande tel-/enquêtepuntenweer.Dedagenwaarop is
geteld engeënquêteerd isalsmedehet aantalingevuldeenbruikbare
formuliereninonderstaande tabelweergegeven.

Typewegvak

Telpuntnr.

Onderzoeksdag
12juli

Bredewegmec/zonder
fietsstrook

Smallewegzonder
fietsvoorzieningen

3

14
15
16

136
113
130
191

1

-

13

7

Vrijliggendefietsroute

-

186

59

-

4

—

150
158

173
120
—

5

9
17
10

136

-

80

8

11
12
Vrijliggendfietspadin
2richtingenberijdbaar

-

61
-

6sept.

54

2

18
Vrijliggendfietspadin
1richtingberijdbaar

(2+)16aug. 30aug.

110
-

-

37

166
72
-

79

51

79
-

914

439

61

927

Deweerssituatie opdeonderzoeksdagen isvermeld inde onderstaande
tabel.

Onderzoeksdag

Tel-/enquêtepunten

Weersomstandigheden (station Beek,
max.temp.
0
( C)

zondag 12/7

neerslag

18.5

0

3,4,5,11,17,
18

16.7

5|

3,4,5,6,11,
17,18

18.9

0

zondag 30/8

2

18.5

zondag 6/9

1,2,5,7,8,9,
16

22.7

zondag 16/8

bewolking

duur hoeveelh.
(uur)
(mm)

10,11,12,13,
14,15,16

zondag 2/8

Zd-h.)

0

windsnelheid
(knopen)

zwaar

6-11

geheel

6- 8

0

zwaar (mo)
licht (mi)

3-13

0

0

half

5- 7

0

0

onbewolkt

2-6

184

Indezebijlage isvanalle tel-/enquêtepunten de liggingeneen
kortewegkarakteristiek aangegeven.
Peronderzoeksdag ishet aantalpasserendevoertuigen gedurende
dewaarnemingsperiode (inderegelvan 10.00-18.00uur)vermeld per
voertuigcategorie.Tevens ishetverloopvande intensiteit pervoertuigsoort inde loopvandedag (perkwartier)weergegeven ineenfiguur.Vergelijking vandefiguren tussende telpuntdagen onderling is
mogelijk,maar daarbijmoetwordengelet opdeverschillende schalen
die zijngebruikt.
Wanneer inde toelichtingwordt gesproken over langzaamverkeer
danwordt daaronderverstaan:bromfietsen enallemogelijke typenfietsen.Wanneerwordtgesproken over fietsverkeer danwordthiermeebedoeld:allemogelijke typenfietsen zoals racefiets,tandem engewone
fiets.Onder eenracefietswordtverstaan eenfietsmet eenracestuur.
Bijde interpretatievandeenquêteresultaten dient tewordenbedacht datdezenieteenrepresentatief beeldbehoeven tegevenvanalle
weggebruikers opdiedag.Desteekproeffractieverschilt namelijkvan
uur totuurendebeschouwdevariabelenkunnenvanuur totuurverschillen.Bijdeenquête zijnallééngroepjes fietsersbetrokken,pergroep
iséénpersoonondervraagd.

wegvak:Overloon-Merselo

tel/enquêtepunt1

ligging:

puntengelegenop deverbindingsweg tussendedorpen
Overloon (NB)enMerselo (L),gelegen tennoordwesten
vanVenray

wegkenmerken:

plattelandsweg meteenverhardingsbreedte vancirca
5m,geenvoorzieningenvoorhet fietsverkeer

omgeving:

afwisselend agrarisch grondgebruik (bouwland)enbos,
aanwestzijdevanweg ishetbos Ballonzuil gelegen

functie
vanweg:

ontsluitingswegvoor agrarischverkeer enverbindingsweg tussendedorpenvoormaatschappelijkverkeer;
voornamelijkniet-doelgerichtrecreatieverkeer inweekenden

onderzoeksdag; 6september 1981

tel-/enquêtepunt1

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingen,ongeveergelijkverdeeld over
beide richtingen:
383motorvoertuigen
399fietsen,waarvan 368 (92%)gewone fietsen
24 (6%) racefietsen
7 (2%)bromfietsen
Degemiddelde groepsomvang bijhet langzaamverkeerbedroeg 2,19
fietsenpergroep.
Hetverloopvande intensiteitper soortvoertuig overdeurenvan
dedagop 6september 1981was alsvolgt:

tetpurrt :1Overloon-Mereelo
datum: 6-9-'81
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Deverdelingvanhet fietsverkeer naarritmotief (opbasisvanenquêteresultaten)was:
totaal

utilitairverkeer

recréatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

71%

9%

fam./kenn,bezoek

anders
5%

15%

n=59
100%

Degeënquêteerdenwarenbijnaallemaal (98%)vertrokkenvanuit hun
woonplaatswaarvandemeest genoemdegemeentenwaren:
Venray (waaronderMerselo)

53%

Vieriingsbeek (waaronderOverloon)

20%

Oplooc a .

7%

Deurne

5%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsers over deverschillendegroepssamenstellingen wasalsvolgt:

meer dan2fietsen

1-2 fietsen
zonder
10"of65+
48%

zonder
\n~ of65

met
IC"of 65H

1!

5%

racefietsen

n =59

met
10"of 65H
22%

7%

93%vanderespondenten dievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
wasvanmening dat er indeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijkhedenaanwezig zijn;derespondentenuitgroepenmet
gewone fietsenzonderkinderenen/of anderenWarenallen (100%)tevredenoverhetaanbodvanfietsmogelijkheden.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door87%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden, 13%gewoon,gaatwel
en0% onaantrekkelijk.

10609

totaal

100%

wegvak:Venlo-Schandelo

tel-/enquêtepunt 2

ligging:

punt gelegenopweg tussenVenlo enSchandelo ten
noordenvanhet recreatiegebied ZwartWater

wegkenmerken:

plattelandsweg meteenverhardingsbreedte vancirca
4,5 m zondervoorzieningenvoorhet fietsverkeer

omgeving:

agrarischkoulissenlandschap metenige randbebouwing

functie
vanweg:

ontsluitingsweg vooragrarischverkeer,verbindingsweg
voormaatschappelijk verkeer tussendorpen zoals
Schandelo ende stadVenlo;met namevanuitVenloveel
recreatieverkeer inweekendennaar recreatiegebied
ZwartWater

onderzoeksdag: 30augustus 1981

tel-/enquêtepunt 2

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingentezamen:
367motorvoertuigen
542 fietsen,waarvan504 (93%)gewone fietsen
21 (4%) racefietsen
17 (3%) bromfietsen
Hetverkeerkwamvoor hetmerendeel (60%)vanuitderichtingVenlo
(enquêterichting).
Degemiddelde groepsomvang bijhet langzaamverkeerbedroeg 2,2
fietsenpergroep.
Hetverloop vandeverkeersintensiteit persoortvoertuig overde
urenvandedagop 30augustus 1981was alsvolgt:

WpuTt: 2 Venlo -Schändete
datum: 30-8-81
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Deverdelingvanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recréâtieverkeer

totaal

utilitairverkeer

rondrit

recreatiedoel

97%

1,5%

fam./kenn,bezoek
1,5%

anders
0%

n =61
100%

Degeënquêteerdenwarenbijna allemaal (97%)vertrokkenvanuithun
woonplaatswaarvandemeest genoemde gemeentenwaren:
Venlo

77%

ArcenenVelden (waaronder Schandelo) 12%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsers overdeonderscheidengroepenwatbetreft samenstellingwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10~of 65 +

67%

meerdan 2fietsen

met
10 of65

zonder
10"of 65 +

15%

racefietsen

met
10"of 65 +

8%

5%

5%

59%vanderespondenten dievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
wasvanmening dater indeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijkhedenaanwezig zijn;41%vanhenvonddemogelijkheden
onvoldoende.Daarbijmaaktehetnietuit inwelke samenstelling men
fietste.
De landschappelijke omgeving rondomhetenquêtepuntwerd door93%
vandegeënquêteerden aantrekkelijkgevonden,7%vond hetgewoon,
gaatwel,niemandvondhet onaantrekkelijk.

23008

totaal
n =61

100%

onderzoeksdag: 6september 1981

tel-/enquêtepunt2

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeiderichtingen tezamen:
360motorvoertuigen
1029fietsen,waarvan970 (94%)gewone fietsen
53 (5%) racefietsen
13 (1%)bromfietsen
HetverkeervanuitderichtingVenlo (enquêterichting)overheerste
vooral indeochtend-?envroegemiddaguren.
Degemiddelde groepsomvangbijhet langzaamverkeerbedroeg 2,5
fietsenpergroep.Zonder degrotegroep scholieren (90pers.)mee
terekenendieomstreeks 11.00uurpasseerde,zoudit 2,3 fietsen
pergroep zijngeweest.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 6september 1981was alsvolgt:

tapint :2 Venlo - Schanctelo
datum: 6-S-B1
aantal
gepasseerde
motorvoertuigen

16

J7 .
uur van de dag

18

Deverdelingvanhet fietsverkeer naarritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

84%

8%

fam./kenn,bezoek
1%

totaal

anders
7%

n= 135
100%

Degeënquêteerdenkwamenvoorhet overgrotedeelvanaf hunwoonplaats (94%)waarvan demeest genoemde gemeentenwaren:
Venlo (waaronder Schandelo) 74%
ArcenenVelden

16%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingenwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10 of 65 +
65%

meer dan2fietsen

met
10"of 65 +

zonder
10"of 65 +

0%

16%

racefietsen

met
10"of 65 +
14%

5%

75%vanderespondentenwonend indeomgevingwasvanmening dat
erindeomgevingvanhunwoonplaatsvoldoende fietsmogelijkheden
aanwezig zijn.Hetmaakte daarbijniet uit inwelke groepssamenstellingmenop datmoment fietste.
De landschappelijke omgevingrondomhet enquêtepuntwerd door93%
aantrekkelijk gevonden,door 7%gewoon,gaatwel endoor 0%onaantrekkelijk.

20609

totaal
n - 136

100%

wegvak:Kessel-Helden

tel-/enquêtepunt3

ligging:

tel-/enquêtepunt gelegenopbelangrijke eenbaansverbindingsweg tussenKessel enHelden

wegkenmerken:

eenbaanswegmet eenverhardingsbreedte van circa 6,5 m,
hier endaar parkeerhavens gelegenaanbeide zijden
vandeweg.Geenvoorzieningenvoorhet fietsverkeer

omgeving:

deweg doorsnijdt eenuitgestrekt bosgebied (deHeldensebossen)waarindiverse recreatievoorzieningen zijn
gelegen

functie
vanweg:

wegvanregionaal belangmet eenfunctievoorhet
langereafstandsverkeer. Inweekendenveelrecreatieverkeer gerichtopvoorzieningen zoals zwembad,camping,wandelpaden inbossen langsweg

onderzoeksdag: 16augustus 1981

tel-/enquêtepunt3

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-17.00uur ishet aantalgroepen
passerende fietsgroepjesenhetaantalpasserende motorvoertuigen
geteld.Degroepsomvangvandefietsgroepjes isdooreenvergissing
nietopgenomen.Het aantal fietsenisderhalve geschat doorhet
aantalgeteldegroepentevermenigvuldigenmetdeopandereovereenkomstigepuntenwaargenomen groepsomvang.Dit resulteerdevoor
gewone fietsenop 2,2,voor racefietsen 1,5 envoor bromfietsen
1,1 fietsenpergroep.
Deverkeersintensiteit vanhetverkeer inbeiderichtingen tezamen
bedroeg indeperiodevan 10.00tot 17.00uur:
1126motorvoertuigen
316fietsen,waarvan 245 (78%)fietsen
25 (8%) racefietsen
46 (15%)bromfietsen
Hetverloopvan deverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedag op 16augustus 1981was alsvolgt:

' 60

täpint:3 Kessel
datum:Ib-B-W
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Deverdelingvanhet fietsverkeernaarritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recréâtieverkeer

totaal

utilitair verkeer

rondrit

recreatiedoel

28%

11%

anders

fam./kenn,bezoek
30%

31%

n =54
100%

84%vandegeënquêteerdenwasvanuithunwoonplaatsvertrokken,
terwijl 15%vakantiegastenwas indeomgevingvanhetenquête-/
telpunt.Degemeentendiehetmeest zijngenoemd alsvertrekplaatsenwaren:
Kessel

30%

Helden

28%

Maasbree

13%

Beesel

7%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingen was alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +

meer dan

met
10"of 65

72%

+

4%

zonder
10"of 65 +

7%

2fietsen

racefietsen

met
10"of 65

6%

12%

vond dat ervoldoende fietsraogelijknedenindeomgevingvanhun
woonplaats aanwezig zijn.
Vond 78%vande inwonersvandestreekde landschappelijke omgeving
vanhet enquêtepunt aantrekkelijk, 100%vandevakantiegastenvond
deomgeving aantrekkelijk;niemandvond deomgeving (het landschap)

31608

n =54

+

84%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken

onaantrekkelijk.

totaal

100%

wegvak:Meijel-Ospel

tel-/enquêtepunt4
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ligging:

tel-/enquêtepunt gelegenop fietspad langs eenbaansweg
tussenOspel enMeijel tennoordoostenvanWeert

wegkenmerken:

eenzijdigvrijliggend fietspadvanruim 2m breed,gescheidendoorbermvan 1-1,5 m breedvanwegdieeen
verhardingsbreedte heeftvancirca 5m

omgeving:

landelijk agrarisch gebiedmet enigebebouwing langs
deweg

functie
vanweg:

wegvanbelangvoor interlokaal maatschappelijk verkeer
enfietspad eveneens vanbelangvoormaatschappelijken recreatieverkeer

onderzoeksdag; 16augustus1981

tel-/enquêtepunt4

Indewaarnemingsperiodevan10.00-17.45uurbedroegdeverkeersintensiteitvanhetverkeer inbeiderichtingentezamen:
755motorvoertuigen
257fietsen,waarvan214(83%)gewone fietsen
18(7%)racefietsen
25 (10%)bromfietsen
Degemiddeldegroepsomvangbijhetlangzaamverkeerbedroeg1,6
fietsenpergroep (bijgewone fietsen 1,75;bijracefietsen 1,4en
bijbromfietsen 1,1fietsenpergroep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteitpersoortvoertuig overde
urenvandedagop16augustus 1981wasalsvolgt:

telpint:4 Meijel-Ospel
datum: 1b-8-'81
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Deverdelingvanhet fietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recréatieverkeer

utilitair verkeer

totaal

rondrit

recreatiedoel

fam./kenn,bezoek

anders

38%

3%

27%

32%

n =37
100%

Degeënquêteerdenwarenbijnaallemaal (92%)vertrokkenvanuithun
woonplaats,waarvan demeest genoemde gemeentenwaren:
Nederweert

51%

Weert

19%

Meijel

16%

Deverdeling vandegeënquêteerde groepenfietsers overdeonderscheidengroepen,watbetreft samenstelling,wasalsvolgt:
1-2 fietsen

meer dan2fietsen

zonder
met
10 of 65 10"of 65 +

70%

5%

zonder
met
10"of 65 + 10"of 65 +

8%

racetotaal
fietsen
..,
n=37

8%

91%vanderespondentendievanuit hunwoonplaatswarenvertrokken
wasvanmening dat er indeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijknedenaanwezig zijn;9%vond demogelijkhedenonvoldoende.
De landschappelijkeomgeving rondomhet enquêtepuntwerd door49%
vandegeënquêteerdenaantrekkelijk gevonden,51%vondhetgewoon,
gaatwel;niemand vond het onaantrekkelijk.

A1608

100%

wegvak:Roggel-Haelen

tel-/enquêtepunt 5

ligging:

tel-/enquêtepuntgelegen op fietspad langseenbaansplattelandsweg tussenRoggel enHaelen

wegkenmerken:

eenzijdigvrijliggend fietspad van 4rabreed,gescheidendoor eenbrede bermvandehoofdweg die eenverhardingsbreedte heeftvan circa 5m

omgeving:

bosrijke omgeving enheide inhet Leudal

functie
vanweg:

weg enfietspad hebbeneenfunctievoor interlokaal
verkeer en indeweekendenvoor toerend enrecreatiedoelgericht (opHaeler enNunhemmer heide)verkeer

onderzoeksdag: 16augustus 1981

tel-/enquêtepunt 5

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-18.00uurbedroegdeverkeersintensiteitvanhetverkeer inbeide richtingentezamen:
1116motorvoertuigen
557 fietsen,waarvan 429 (77%)gewone fietsen
69 (13%)racefietsen
59 (10%)bromfietsen
Degemiddelde groepsomvangbijhet langzaamverkeerbedroeg 1,8
fietsenpergroep (bijgewonefietsen 1,8;bijracefietsen 2,9 en
bijbromfietsen 1,1 fietsenper groep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig over de
urenvandedag op 16augustus 1981was alsvolgt:

tetpunt: 5 Roggel -Hatten

datum:16-6-31
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De verdeling vanhetfietsverkeer naar ritmotief (opbasis vande
enquêteresultaten)w a s :
reu:rcat:ioverkeer
rondrit.

utilitair verkeer

recruatiedoel

61%

totaal

fam./kenn, bezoek

anders

18%

15%

6%

n =79
100%

De geënquêteerde fietsers waren voor eenovergroot deel vanuithun
woonplaats vertrokken (87%)envoor 10%vanuit hunvakantie-adres.
De meest genoemde herkomstplaatsen waren:
Haelen
Rogge1

32%
27%

tleythuijsen

13%

De verdeling vande geënquêteerde groepen fietsers over deonderscheiden groepen watbetreft samenstelling wasalsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10" of65"1
67%

meerdan2fietsen

met
10"of65"*
3%

zonder
10" of 65H
13%

racefietsen

met
10" of 65 +
9%

totaal
n=76

8%

88%vande respondenten dievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
wasvanmening dat er indeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijkhedenwaren;ook allegeïnterviewde racefietsers hadden
diemening.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door95%
vandeondervraagden aantrekkelijk gevonden,5%vond dezegewoon
(gaatwel)om tefietsen.

51608

100%

tel-/enquêtepunt5

onderzoeksdag:6september 1981

Indewaarnemingsperiodevan10.00-18.00uurbedroegdeverkeersintensiteitinbeide richtingentezamen:
I Mi) niolorvoerlu \yyn
1342fietsen,waarvan 1135(84%)gewone fietsen
156 (12%)racefietsen
51 (4%)bromfietsen
Degemiddelde groepsomvangbijhetlangzaamverkeer bedroeg2,1
fietsenpergroep (bijgewone fietsen 2,1;bijracefietsen2,7en
bijbromfietsen 1,1fietsenpergroep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteitpersoortvoertuig overde
urenvandedagop6september 1981wasalsvolgt:

teipunt :5 Roggel - Haelen
datum :6- 9-'81
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Deverdeling vanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

60%

fam./kenn,bezoek

10%

totaal

anders

23%

7%

n = 166
100%

Degeënquêteerde fietserswarenbijna allemaalvertrokkenvanuithun
woonplaats (92%). Demeest genoemdeherkomstplaatsenwaren:
Rogge1

31%

Haelen

29%

Heythuijsen

16%

Deverdeling vandegeënquêteerde groepenfietsers overdeonderscheidengroepenwat betreft samenstellingwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +

60%

racefietsen

meer dan2fietsen

met
10"of 65

13%

+

zonder
10"of 65 +

11%

met
10"of 65

12%

4%

wasvanmening dat er inde omgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijkheden waren;opvallend daarbij isdat alle aangehouden
racefietsers (100%)tevredenwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door96%
van degeënquêteerden aantrekkelijk gevonden;4%vond het gewoon

50609

n = 166

+

vande respondenten dievanuithunwoonplaatswarenvertrokken

om tefietsen.

totaal

100%

tel-/enquêtepunt7

onderzoeksdag: 6september 1981

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingen tezamen:
4590motorvoertuigen
1199fietsen
Het langzaamverkeer inde enquêterichting (vanRoermond naarMelick)
bedroeg:
665 fietsen,waarvan 540 (81%)gewone fietsen
74 (11%)racefietsen
51 (8%) bromfietsen
Indeandere richting (telpunt 8)zijn indezelfdeperiode 534fietsers geteld.
Degemiddelde groepsomvang bijhet langzaamverkeer bedroeg1,8
(bijgewonefietsen 1,9;bij racefietsen 1,7)fietsenpergroep.
Hetverloop vandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 6september 1981was alsvolgt:

teiptnt : 7

Melick- Roermond

datum: ö-9-'81
aantal 20C
&seerœ
motoi
orvoertuigen
160

120
80
40

60'
aantal
gepasseerde
alleen enquête richting geteld

fietsen
40
30
20
10

uur van de dag

Deverdelingvanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

491

15%

fam./kenn,bezoek

totaal

anders

n= 150

18%

17%

1007«

Degeënquêteerdenwarenbijna allemaalvertrokkenvanuithunwoonplaats (94%),waarvan 65%vanuit Roermond (circa38000 inwoners)
en 11%vanuitMelick enHerkenbosch.

Deverdelingvan degeënquêteerde groepen fietsers overdeonderselieiden groepiMiw.iLbol.reILsamenstellingwasalsvolj'.L:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +
62%

meer dan 2fietsen

met
10 of 65 +
-

14%

zonder
10~of 65 +
10%

racefietsen

met
10"of65+
3%

10%

80%vanderespondentenwasvanmening dat er indeomgeving van
hunwoonplaatsvoldoende fietsmogelijkhedenaanwezig zijn;voor de
racefietserswasdit64%.
Delandschappelijke omgeving rondomhet enquêtepunt werd door77%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden;23%vond het gewoon
enniemand vond het onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

70609

totaal
n = 147

100%

oiulerzoeksd.-i)»,:(>september 1981

tol-/enquêtepunt8

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-18.00uurbedroeg deverkeersintensiteit inbeiderichtingen tezamen:
4590motorvoertuigen
1199fietsen
Het langzaamverkeer indeenquêterichting (vanMelick naarRoermond)bedroeg:
534fietsen,waarvan425 (80%)gewone fietsen
65 (12%)racefietsen
44 (8%) bromfietsen
Indeandere richting (telpunt 7)zijn indezelfdeperiode 665fietsersgeteld.
Degemiddelde groepsgrootte bijhet langzaamverkeerbedroeg 1,7
(bijgewone fietsen 1,8 enbij de racefietsen 1,5)fietsenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig over de
urenvandedagop 6september 1981was alsvolgt:

telpunt :8 Melick -Roermond
datum: 6 - 9 - 8 1
aantal

i;

lügen
160

P-n_

Jh rrri

120
80
(0

aantal

gepasseerde
alleen enquête richting geteld

40

1

30
20
10..

10

12

13

m

U

15

16 uurvandedag

18

Deverdelingvanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

47%

25%

fam./kenn,bezoek

totaal
anders

20%

8%

n = 158
100%

Degeënquêteerdenwarenbijna allemaalvertrokkenvanuithunwoonplaats (96%). Demeestgenoemdeherkomstgemeentenwaren:
Roermond

24%

MelickenHerkenbosch

20%

St.Odiliënberg

13%

Echt

10%

Deverdeling vandegeënquêteerde groepen fietsers overdeonderscheidengroepenwatbetreft samenstellingwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of65*

68%

meer dan 2fietsen

met
10"of 65

1%

+

zonder
10"of 65 +

13%

racefietsen

met
10"of 65

0%

18%

wasvanmeningdat er indeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijknedenwaren,vanderacefietserswas dit96%.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door72%
vandegeënquêteerdenaantrekkelijk gevonden,27%vond het gewoon

80609

n = 158

+

88%vande respondenten dievanuithunwoonplaatswaren vertrokken

en 1%onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

totaal

100%

wegvakPosterholt - zwembad Hitje

tel-/enquêtepunt 9

. / * * ! •

rji'J,!""!' A i M

ligging:

fietspad langs agrarischeontsluitingsweg tussenbebouwdekomvanPosterholt tenzuidenvanRoermond en
dePutbroeker Bossen

wegkenmerken:

eenzijdigvrijliggend fietspad vancirca 1,5m breedte
gescheidendoor eenbermvandewegmet eenverhardingsbreedtevancirca 5mbreedte

omgeving:

landelijkagrarisch gebied;vanuitbebouwdekomop
overgangnaarbosrijk gebied

functie
vanweg:

plattelandsweg gebruikt door agrarischverkeer enenig
interlokaalverkeer enmet eenfunctie als ontsluiting
vanrecreatie bossen enzwembad encampingvoorrecreatieverkeer

tel-/enquêtepunt9

onderzoeksdag: 6september 1981

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingen tezamen:
392motorvoertuigen
452fietsen,waarvan 389 (86%)gewone fietsen
38 (8%) racefietsen
25 (6%) bromfietsen
Degemiddelde groepsomvang bijhet langzaamverkeerbedroeg 1,8
personenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 6september 1981was alsvolgt:

telpuit:9 Posterholt-Zwembad 't Hitje
datum: 6,-9-81
aantal
gepasseerde
motoryoer- .
tuigen

kJ _n

16
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aantal
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u

15

16 uur van dé dag
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Deverdelingvanhetfietsverkeernaarritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recreatieverkeer

utilitair verkeer

rondrit

recreatiedoel

52%

38%

fam./kenn,bezoek

totaal
anders
6%

5%

n =64
100%

Degeënquêteerdenkwamenvoor 85%vanafhunwoonplaats uitdeomgevingenvoor 15%vanafhunvakantie-adres.Demeest genoemdegemeentenvanherkomstwaren:
Posterholt

55%

Echt

12%

St.Odiliënberg

9%

Deverdeling vandegeënquêteerde groepenfietsers overdeonderscheiden groepenwatbetreft samenstellingwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +

61%

meerdan

met
10"of 65

+

14%

zonder
10"of 65 +

10%

2fietsen

racefietsen

met
10"of 65

11%

4%

wasvanmening daterindeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijkhedenwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door91%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden,7%vondhet gewoon

60906

n - 72

+

67%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken

en2%onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

totaal

100%

wegvak Broekhoven-EIsloo

tel-/enquêtepunt 10

ligging:

fietspad gelegenopoosterdijkvanJulianakanaal ter
hoogtevanElsloo

wegkenmerken:

vrijliggend fietspad met eenverhardingsbreedte van
1—1,5m intweerichtingenberijdbaar;bromfietsverkeer
isverboden

omgeving:

uitzicht opJulianakanaal met opgaandebegroeiing aan
anderekantvan fietspad

functie
vanweg:

voornamelijk toeristische fietsroute enwandelpad voor
met namebevolking uit omgeving

onderzoeksdag: 12juli 1981

tel-/enquêtepunt 10

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg deverkeersintensiteitvanhet langzaamverkeer ophetpad inbeide richtingen
tezamen:
243fietsen,waarvan 180 (74%)gewone fietsen
55 (23%)racefietsen
8 (3%) bromfietsen
Opvallend ishet groteaandeelvanderacefietsen;hoewelhet
fietspadverboden isvoorbromfietsen zijnertoch8bromfietsen
geteld.Het fietspadvervult eenbelangrijke rolalswandelpad;
indewaarnemingsperiode zijn285wandelaars geteld.
Degemiddelde groepsomvangvanhet fietsverkeer bedroeg 2,2personenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuigoverde
urenvandedagop 12juli 1981wasalsvolgt:

teipcnt .10 3roeWroven- Elsioo
datum:12- 7-'81

uur van dedog

Deverdelingvanhet fietsverkeer naarritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:

rondrit

recreatiedoel

74%

10%

totaal

utilitair verkeer

recreatieverkeer

fam./kenn,bezoek
6%

anders
10%

n =51
100%

Vande geënquêteerde fietserswas 88%vertrokkenvanuithunwoonplaats,waarvandemeest genoemdewaren:
Stein

14%

Elsloo

14%

Geleen

12%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersover deonderscheidengroepenwatbetreft samenstelling1was alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +
37%

meer dan2fietsen

met
10"of 65 +
6%

zonder
10"of 65 +
18%

racefietsen

met
1.0"of 65 +
10%

29%

75%vande respondendendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
wasvanmeningdat erindeomgevingvanhunwoonplaats voldoende
fietsmogelijknedenaanwezig zijn,25%vond defietsmogelijkheden
onvoldoende.
De landschappelijke omgeving rondomhetenquêtepuntwerd door90%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden,8%vond het gewoon
en2%onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

101207

totaal
n =51

100%

wegvakBunde-Geulle

tel-/enquêtepunten 11en 12

A

,mM

12

ligging:

puntengelegenop fietspaden,inéénrichting berijdbaar,gelegenaanweerszijdenvandeeenbaansverbindingsweg tussendedorpenBundeenGeulle (dePasweg)

wegkenmerken:

vrijliggende fietspadenvan2mbreed gescheidendoor
eenbermvandehoofdwegmet eenverhardingsbreedte
van 6m

omgeving:

afwisselend agrarischebouwland- enbospercelen

functie
vanweg:

verbindingsweg voor interlokaalmaatschappelijk verkeer

tel-/enquêtepunt11

onderzoeksdag; 12juli 1981

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroegde intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingen tezamen:
1592motorvoertuigen
949 fietsen
Het langzaamverkeer indeenquêterichting (vanBundenaarGeulle)
bedroeg 522fietsen,waarvan275 (53%)gewone fietsen
207 (40%)racefietsen
40 (7%) bromfietsen
Inde andere richting (telpunt 12)zijnindezelfdeperiode 427
fietsengeteld.
Degemiddelde groepsgrootte bijhet langzaamverkeerbedroeg 2,0
fietsenpergroep (bijderacefietsen2,3,bijdegewone fietsen
2,0 enbijdebromfietsen 1,1 fietsenper groep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 12juli 1981was alsvolgt:

telpuit :11 Geuite - Bund«
datum:12-7-'6l

ftf.-

aantal
ass
gepasseeode
oryoermotoryoer
tuigen
80|
GO
40

-nJ

20.

w1
aantal _.
gepasseerde

alleen «nquête richting geteld

uur van de dag

Deverdelingvanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

62%

22%

utilitair verkeer
fam./kenn,bezoek
11%

totaal
anders

n = 170
100%

5%

Vanuithunwoonplaatswas 87%vandegeënquêteerdenvertrokken,
waarvan 21%vanuit Bunde
16%vanuitMaastricht
12%vanuitMeersen

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingenwas alsvolgt:
1-2 fietsen

meerdan2fietsen

zonder
10"of65"*

met
10"of65+

zonder
10"of 65 +

met
10"of 65 +

48%

11%

11%

6%

totaal
racefietsen n = 173

24%

67%vanderespondenten dievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
vondendater indeomgevingvanhunwoonplaatsvoldoendefietsmogelijkheden aanwezigwaren.Hierbijmaakte het nietuit inwelke
groepssamenstellingmenfietste.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door89%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden, 11%vonddeomgeving
gewoonom tefietsen.

111207

100%

onderzoeksdagen: 2en 16augustus 1981

tel-/enquêtepunt 11

Op 2augustus isonder slechteweersomstandigheden geteld engeënquêteerdvan 10.00tot 13.00uurenop 16augustusvan 10.00tot
18.00uur.
Indeperiodevan 10.00-13.00uurpasseerden inbeide richtingen
tezamenop 2augustus 429motorvoertuigenen 83fietsen,terwijlop
16augustus 540motorvoertuigen en366 fietsen
Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurop 16augustus passeerden intotaal 1781motorvoertuigen.
Indeenquêterichting (vanBundenaarGeulle)passeerden indezelfdeperiode 382enintegenovergestelde richting 320fietsen.
Degemiddelde groepsomvang vanhet langzaamverkeerwas 1,8 fietsen
pergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuigoverde
urenvandedagop 16augustus 1981wasalsvolgt:

Mpint: 11 Bund« - Gcutl«
datum: 16-8-'61
aantal 10C
gepasseerde
möloryoernjigen

•fl

S

p-7=l

IÎS W ES

^
1s

r^r
,6

n

ca

là

htog

u u r van C

18

Deenquêteresultatenvan 2augustus (15respondenden)en 16augustus (95respondenten)zijnsamengevoegd. Deverdelingvanhetfietsverkeernaarritmotief (opbasisvandeenquêteresultaten)was:
utilitairverkeer

recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

45%

25%

fam./kenn,bezoek

totaal
anders
17%

13%

n= 110
100%

Vanuithunwoonplaatswas 85%vandegeënquêteerdenvertrokken,
waarvan 20%uit Bunde
14%uit Geulle
14%uitMaastricht

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsers overdeonderscheidengroepssamenstellingenwas alsvolgt:
1-2 fietsen

met

zonder
10"of 65 +

10"of 65 +

71%

6%

meerdan2
zonder
10"of 65 +

10%

.fietsen

racefietsen

met

n = 110

10"of 65 +

3%

11%

70%vande respondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
vond dat er indeomgevingvanhunwoonplaatsvoldoende fietsmogelijkheden aanwezigwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door 94%
aantrekkelijk om tefietsengevonden.

totaal

100%

onderzoeksdag: 12juli 1981

tel-/enquêtepunt 12

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroegdeverkeersintensiteit inbeide richtingen tezamen:
1592motorvoertuigen
949 fietsen
Het langzameverkeer indeenquêterichting (vanGeullenaar Bunde)
bedroeg427fietsen,waarvan255 (60%)gewone fietsen
137 (32%)racefietsen
35 (8%) bromfietsen
Indeandererichting (telpunt 11)zijnindezelfdeperiode 522
fietsengeteld.
Degemiddelde groepsgroottebijhet fietsverkeer bedroeg 2,0 fietsen
pergroep (bijracefietsen2,5;bijdegewonefietsen2,0 enbijde
bromfietsen 1,2 fietsenper groep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 12juli 1981was alsvolgt:

telpunt:12 Geullt-Bundt
; , : datum: 1 2 - 7 - 8 1
••'r.'Vft-..

aantal
gepasseerde
— Ub\
motorvoer
ervoer- .
tuigenn
80

aantal
gepa.se
Trace/Erom
fietsen

allMti «nqutu richting geteld

Deverdelingvanhet fietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

50%

24%

fam./kenn,bezoek
18%

totaal
anders
8%

n= 116
100%

Vanuithunwoonplaatswas 82%vandegeënquêteerdenvertrokken,
waarvan 35%vanuit Geulle
16%vanuit Bunde
16%vanuitMaastricht

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsersover deonderscheidengroepssamenstellingen was alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
met
10"of 65 + 10"of 65 +

60%

7%

meerdan 2fietsen
zonder
10"of 65 +
13%

racefietsen

met
10"of 65 +
4%

70%vanderespondenten dievanuithunwoonplaatswaren vertrokken
vondendat er indeomgevingvanhunwoonplaatsvoldoende fietsmogelijkheden aanwezigwaren.Hierbijmaakthet geenverschil uitin
watvoor groepssamenstelling menfietste.
De landschappelijke omgeving rondomhetenquêtepuntwerd door90%
aantrekkelijk gevonden,8%vondhetgewoonen2%onaantrekkelijk om
daar tefietsen.

121207

totaal
n= 120

onderzoeksdag: 12juli 1981

tel-/enquêtepunt 13

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroeg deverkeersintensiteit inbeiderichtingen tezamen:
2620motorvoertuigen
1037fietsen
Het langzaamverkeer indeenquêterichting (vanGronsveld naar Heer)
bedroeg 568fietsen,waarvan 299 (53%)gewone fietsen
233 (41%)racefietsen
36 (6%) bromfietsen
Degemiddelde groepsgrootte bijhet langzaamverkeer bedroeg 2,1
fietsenpergroep (bijgewone fietsen 2,3;bij racefietsen 2,1 en
bijbromfietsen 1,1 fietsenper groep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedag op 12juli 1981was alsvolgt:

120

teipuit :13 Gronsveld- De Heeg
datum: 1 2 - 7 - B 1

W—l

aantal
oryoer-

tugen
80
60
40
20

IX

aantal
alleen enquête richting geteld

Deverdelingvanhetfietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitair verkeer

recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

65%

15%

fam./kenn,bezoek
11%

totaal
anders
10%

n = 113
100%

Vanuithumwoonplaatsvertrokken 94%vandegeënquêteerden.Demeest
genoemdeherkomstgemeentenwaren:
Maastricht

48%

Eijsden

25%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingen was alsvolgt:
meerdan2fietsen

1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +

71%

met
10"of 65

5%

+

zonder
10"of 65 +

racefietsen

met
10"of 65

5%

12%

6%

vondendatervoldoende fietsmogelijkhedenindeomgevingwaren.
De landschappelijkeomgeving rondomhet enquêtepuntwerddoor83%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden, 13%vond deomgeving

141207

n= 113

+

66%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken,

gewoonen4%onaantrekkelijkomdaar tefietsen.

totaal

100%

wegvak:Maastricht-Eijsden

tel-/enquêtepunt 15

ligging:

tel-/enquêtepuntgelegenop eenbaansverbindingsweg
tussenMaastricht enEijsden,parallel lopend aande
rijkswegA2terhoogtevanOostMaarland

wegkenmerken:

eenbaansverkeerswegmet eenverhardingsbreedte van
circa 6mmet aanweerszijdenvandeweg fietsstroken
vaneenbreedtevanruim 1m nietdoor eenbermvan
dehoofdweg gescheiden

omgeving:

landelijkagrarisch gebied aandeoostkantmetverspreid liggendebebouwing,aanwestkantvanwegplaatselijkuitzicht opgrindgaten enoeversvandeMaas

functie
vanweg:

drukberedenwegvan regionaal belang

onderzoeksdag: 12juli 1981

tel-/enquêtepunt 15

Indewaarnemingsperiode van 10.00-18.00uurbedroegde intensiteit
vanhetverkeer inbeide richtingen tezamen:
2198motorvoertuigen
730fietsen
Het langzaamverkeer indeenquêterichting (vanMaastrichtnaar
Oost-Maarland)bedroeg 404fietsen,waarvan 217 (54%)gewone fietsen
158 (39%)racefietsen
31 ( 8 % )bromfietsen
Degemiddelde groepsgrootte bijhet langzaamverkeer indeenquêterichtingbedroeg 1,8 fietsenpergroep (bijracefietsen 2,0;bij
gewonefietsen 1,8enbijbromfietsen 1,2 fietsenper groep).
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuigoverde
urenvandedagop 12juli 1981was alsvolgt:

Wpvrt :15 Maastricht • Bjadan
dotum:12-7-'81
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üeverdeling vanhet fietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

57%

12%

utilitair verkeer
fam./kenn,bezoek

totaal
anders
26%

12%

n = 130
100%

Vanuithunwoonplaatsvertrokken 82%vandegeënquêteerden.De
meest genoemdeherkomstgemeentenwaren:Maastricht
Eijsden

56%
27%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsers over deonderscheidengroepssamenstellingenwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +
85%

meerdan2fietsen

met
10"of 65 +
1%

zonder
10"of65+

racefietsen

met
10"of65"*

10%

2%

2%

63%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken
vondendatervoldoende fietsmogelijkheden indeomgevingwaren.
Delandschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerddoor74%
vandegeënquêteerdenaantrekkelijk gevonden,25%vond deomgeving
gewoonen 1%onaantrekkelijkomdaar tefietsen.

151207

totaal
n = 130

100%

tel-/enquêtepunt 16

wegvak:Valkenburg -SchinopGeul

, : y f :>•-.:• .

t
<*s*.

ligging:

tel-/enquêtepuntgelegenop doorgaandewegMeersenValkenburg-SchinopGeul-Gulpen terhoogtevan Strucht

wegkenmerken:

eenbaanswegmeteenasfaltverhardingsbreedte vanruim
7m,afwisselend geenenwelparkeerhavens langsweg,
geenfietsvoorzieningen zoals eenfietsstrookmet een
streep aangegeven

omgeving:

bebouwing aanweerszijdenvandeweg,hier endaar een
doorkijknaarhet Geuldal

functie
vanweg:

wegvanregionaalbelangmet eenfunctievoorhet langereafstandsverkeer. Inweekendenveelrecreatieverkeer (gelegenop toeristischeroute)medegerichtop
voorzieningen inValkenburg

onderzoeksdag: 12juli 1981

tel-/enquêtepunt 16

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-18.00uurbedroeg de intensiteit
vanhetverkeer inbeiderichtingentezamen:
6400motorvoertuigen
2126 fietsen
Het langzaamverkeer indeenquêterichting (vanSchinopGeulnaar
Valkenburg)bedroeg indieperiode 1289fietsen,waarvan
475 (37%)gewone fietsen
699 (54%)racefietsen
115 (9%) bromfietsen
Degemiddelde groepsgrootte bijhet langzaamverkeerbedroeg 2,1
(bijgewone fietsen2,1;bijracefietsen 2,3 enbijbromfietsen 1,3)
fietsenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 12juli 1981wasalsvolgt:
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Deverdelingvanhet fietsverkeer naar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

utilitair verkeer
fam./kenn,bezoek

totaal
anders

n= 191
i

66%

14%

8%

12%

100%

Vandegeënquêteerdenwas 76%vanuithunwoonplaatsvertrokken,
terwijl21%vanuithunvakantie-adres (voornamelijkValkenburg en
omgeving)warenvertrokken.Hoeweldemeestgenoemdeplaatsenvan
vertrek dichtbijhet enquêtepunt zijngelegen,tewetenValkenburg
(31%)enWijIre (13%),was eengrootdeelvande geënquêteerden
afkomstiguitverderweg gelegenplaatsen inLimburg enNoord-Brabant.
Ditgeldtmetnamevoorderacefietsers onderdegeënquêteerden.

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersover deonderscheidengroepssamenstellingenwas alsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +
52%

met
10"of65+

meer dan2fietsen
zonder
10"of 65 +

racefietsen

met
10"of 65 +

7%

10%

29%

72%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken,
vondendat ervoldoende fietsmogelijkhedenindeomgevingwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door65%
vandegeënquêteerdenaantrekkelijk gevonden, 16%vond deomgeving
gewoonen 19%onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

161207

totaal
n- 190

100%

tel-/enquêtepunt16

onderzoeksdag;6september1981

Indewaarnemingsperiodevan 10.00-18.00uurbedroegdeintensiteit
vanhetverkeerinbeiderichtingentezamen:
4620motorvoertuigen
1690fietsen
Hetlangzaamverkeerindeenquêterichting (vanSchinopGeulnaar
Valkenburg)bedroegindieperiode 1078fietsen,waarvan
504(47%)gewonefietsen
512(47%)racefietsen
62(6%)bromfietsen
Degemiddeldegroepsgroottebijhetlangzaamverkeerbedroeg2,0
(bijgewonefietsen1,8;bijracefietsen2,5enbijbromfietsen 1,0)
fietsenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteitpersoortvoertuigoverde
urenvandedagop6september 1981wasalsvolgt:

tetpuit:16 Vaikanburg- Schin op Geut
datum: 6 -9-'8l
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Deverdelingvanhet fietsverkeernaarritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
utilitiar verkeer

recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

72%

12%

fam./kenn,bezoek

totaal
anders
10%

5%

n= 186
100%

Vandegeënquêteerdenwas 87%vanuithunwoonplaats vertrokken,
terwijl8%vanuithunvakantie-adres (voornamelijkValkenburg en
omgeving)warenvertrokken.Hoewel demeest genoemdeplaatsen
vanvertrekdichtbijhetenquêtepunt zijngelegen,waseengroot
deelvandegeënquêteerdenafkomstig uitverderweg gelegenplaatsen
inLimburg enNoord-Brabant.Ditgeldtmetnamevoorde racefietsers
onderdegeënquêteerden.

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingenwasalsvolgt:
1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +

58%

meer dan2fietsen

met
10"of 65

4%

+

zonder
10"of 65 +

racefietsen

met
10"of 65

9%

8%

21%

vondendatervoldoende fietsmogelijkhedenindeomgevingwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepuntwerd door81%
vandegeënquêteerden aantrekkelijk gevonden, 11%vond deomgeving

160609

n = 183

+

72%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken,

gewoonen3%onaantrekkelijk omdaar tefietsen.

totaal

100%

wegvak:WijIre-Gulpen

tel-/enquêtepunt 17

ligging:

tel-/enquêtepuntgelegenop fietspaden,intweerichtingenberijdbaar,gelegenaanwestzijdevandeinterlokaleverbindingsweg tussendedorpenWijIreenGulpen

wegkenmerken:

vrijliggende fietspadenmet eenverhardingsbreedte van
2m,gescheidendooreenbermvan 1,5mmetbomenvan
dehoofdweg,eeneenbaansweg met eenverhardingsbreedtevan 5,5 m

omgeving:

bosrijke omgeving (Dolsberg)aandewestzijde eneen
uitzichtophetGeuldal aandeoostzijdevandeweg

functie
vanweg:

verbindingswegvanregionaal belang

onderzoeksdagen:2en 16augustus 1981

tel-/enquêtepunt 17

Op 2augustus isonder slechteweersomstandigheden geteld engeënquêteerdvan 10.00tot 14.00uurenop 16augustusvan 10.00tot
17.00uur.
Indeperiodevan 10.00tot 14.00uurpasseerden inbeide richtingen
tezamenop 2augustus 1079motorvoertuigen en 87fietsen,terwijlop
16augustus 956motorvoertuigenen346fietsen
Indewaarnemingsperiode van 10.00-17.00uurop 16augustus 1981
passeerden intotaal 2130motorvoertuigen.
Indeenquêterichting (vanWijIrenaarGulpen)passeerden indezelfdeperiode 203enintegenovergestelderichting 267fietsen.
Degemiddelde groepsgroottevanhet langzaamverkeerwas 1,8 (bij
gewone fietsen 1,8;bijracefietsen 2,1 enbijbromfietsen 1,1)
fietsenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteitpersoortvoertuigoverde
urenvandedagop 16augustus 1981was alsvolgt:
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Deenquêteresultaten van 2augustus (10respondenten)en 16augustus (69respondenten) zijn samengevoegd.
Deverdelingvanhet fietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recreatieverkeer
rondrit

recreatiedoel

83%

10%

totaal

utilitairverkeer
fam./kenn,bezoek
3%

anders

n =70
100%

4%

Vanuithunwoonplaatswas 89%vandegeënquêteerden vertrokken,
waarvan 19%uitWijIre
9%uit Gulpen
9%uit Valkenburg
9%uit Maastricht

Deverdelingvandegeënquêteerde groepen fietsers overdeonderscheiden groepssamenstellingenwas alsvolgt:
meer dan 2fietsen

1-2 fietsen
zonder
10"of 65 +
44%

met
10"of 65 +
9%

zonder
10"of 65 +

racefietsen

met
10"of65+

6%

37%

75%vanderespondenten dievanuit hunwoonplaatswarenvertrokken,
vondendat ervoldoende fietsmogelijkheden indeomgeving waren.
De landschappelijke omgeving rondomhet enquêtepunt werd door 100%
vandegeënquêteerden aantrekkelijkgevonden.'

totaal
n=79

100%

wegvak:Bernelen-Sibbe

ligging:

tel-/enquêtepunt gelegenopplattelandsweg tussen
BemelenenSibbe terhoogtevandemolenVanTienhoven
tenoostenvanWolfshuis

wegkenmerken:

eenbaanswegmet eenverharding vancirca4mmet aan
weerszijden eensmalleberm

omgeving:

openagrarisch landschap

functie
vanweg:

wegmetoverwegend eenontsluitingsfunctie voorhet
agrarischverkeer

onderzoeksdagen: 2en 16augustus 1981

tel-/enquêtepunt 18

Op 2augustus isonder slechteweersomstandigheden geteld engeënquêteerd van 10.00tot 14.30uur enop 16augustus ondermatige
weersomstandighedenvan 10.00tot 16.45uur.
Indeperiodevan 10.00-14.00uurpasseerdeninbeiderichtingen
tezamenop 2augustus 320motorvoertuigen en 82fietsen,terwijlop
16augustus 309motorvoertuigenen263fietsen.
Indewaarnemingsperiodevan 10.00-16.45uurop 16augustus 1981
passeerdenintotaal 634motorvoertuigen en349fietsen.
Degemiddelde groepsgroottevanhet langzaamverkeerwas 2,0 (bij
gewone fietsen2,1;bijracefietsen 2,1 enbijbromfietsen 1,0)
fietsenpergroep.
Hetverloopvandeverkeersintensiteit per soortvoertuig overde
urenvandedagop 16augustus 1981was alsvolgt:
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Deenquêteresultatenvan2augustus (21respondenten)en16augustus (59respondenten)zijn samengevoegd.
Deverdelingvanhetfietsverkeernaar ritmotief (opbasisvande
enquêteresultaten)was:
recréâtieverkeer
rondrit

recreatiedoel

75%

8%

utilitairverkeer
fam./kenn,bezoek

totaal
anders
8%

9%

n»77
100%

Vanuithunwoonplaatswas76%vandegeënquêteerdenvertrokken,21%
vanuithunvakantie-adres.Demeest genoemdeplaatsenvanherkomst
waren:
Maastricht

38%

Bemelen

12%

CadierenKeer 11%

Deverdelingvandegeënquêteerde groepenfietsersoverdeonderscheidengroepssamenstellingenwasalsvolgt:
1-2fietsen
zonder
10"of65 +
34%

meerdan.

met
10"of65 +
1%

zonder
10"of65 +
10%

2fietsen

racefietsen

met
10"of65+
3%

52%

75%vanderespondentendievanuithunwoonplaatswarenvertrokken,
vondendatervoldoendeflietsmogelijkhedenindeomgevingwaren.
De landschappelijke omgeving rondomhetenquêtepuntwerd door94%
vandegeënquêteerdenaantrekkelijk gevonden,6%vonddeomgeving
gewoonomdaartefietsen.

totaal
n=80

100%

