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Fietsen in je eigen
woonomgeving.
De afstuderende ontwerpstudenten van
Hogeschool Larenstein die voor de
landschappelijke richting hebben gekozen,
houden zich in het studiejaar 2007-2008
bezig met het gebied tussen Zwolle,
Genemuiden, het Zwarte water en de
N331. Jolien Schroot en Herman Stikkel
constateerden dat de fietsontsluiting van de
Zwolse wijk Stadshagen met het buitengebied
beter kan met welke (ontwerp)middlen dit
bereikt kan worden is het onderwerp van
hun onderzoek. Aantrekkelijke fietsroutes
geven mensen aanleiding om de auto te
laten staan, meer te bewegen, in dit geval
fietsen en levert meer betrokkenheid bij de
eigen woonomgeving op.. De kennis die dit
onderzoek heeft opgeleverd is in principe
voor alle fietsroutes toepasbaar.

Veel mensen pakken in het weekend
de auto om ergens in Nederland een
mooie recreatieve route te fietsen.
Aantrekkelijke recreatieve fietsroutes
in de eigen woonomgeving stimuleert
mensen om de auto te laten staan
en meer te bewegen. Dit is niet
alleen goed voor het milieu en
de gezondheid maar ook voor
de betrokkenheid met de eigen
woonomgeving.

Instrument

De onderzoekers hebben gebruik
gemaakt van een bestaand
meetinstrument dat is ontwikkeld
door Goossen et al (1997). Dit
meetinstrument meet de belevings- en
de gebruikswaarde. Het bestaande
meetinstrument is aangepast om in het
veldonderzoek te gebruiken.
Het oorspronkelijke instrument was
te abstract en theoretisch om in de
praktijksituatie te kunnen gebruiken.
De ruimtelijke inrichting van de route
geeft dit meetinstrument nauwelijks
weer. Om tot een ruimtelijk inzicht
van de routes te komen zijn de
onderzochte routes uitgebreid in beeld
gebracht.
Van elke onderzochte route zijn
profielen, vogelvluchtperspectieven,
een luchtfoto en een fotoreportage
gemaakt. Deze leveren heldere
ruimtelijke beelden op van de
onderzochte routes.

Ligging van de locaties:
Kampen
Zwolle
Woerden
Alphen a/d Rijn
Delft

Foto reportage

Jolien Schroot en Herman Stikkel
hebben onderzocht aan welke eisen
recreatieve routes moeten voldoen.
Dit onderzoek is verricht in het kader
van de afstudeer opdracht van de
major Landschapsarchitectuur aan
de Hogeschool Van Hall-Larenstein
te Velp.

Vogelvlucht perspectief met
lengteprofiel
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De onderzochte steden

Om tot een goed inzicht te
kunnen komen zijn in 5 steden
2 fietsroutes onderzocht. Om
voldoende te kunnen vergelijken
zijn steden van vergelijkbare
grootte gekozen. De ligging, 2
steden rond het opdrachtgebied
de Mastenbroekpolder en 3 steden
rond het Groene Hart hebben
vergelijkbare problemen die
voortkomen uit de grote druk van de
omliggende gemeenten op de open
ruimte.

Het veldonderzoek

Beide onderzoekers hebben de eerste
route samen gereden en beoordeeld.
Deze route bevond zich in de wijk
de Aa-landen aan de noordkant van
de gemeente Zwolle. De route loopt
door een afwisselend landschap
van kleinschalig en grootschalige
elementen in de nabijheid van
water. Het landschap is gevormd
door dijken, bomenrijen, struweel,
agrarisch grondgebruik en bossen.
In het agrarisch landschap bevinden
zich oude boerderijen op terpen.
Gedurende een groot deel van
de route is de markante brug bij
Stadshagen als een landmark
zichtbaar.
In het buurtschap Langholte is een
zorgboerderij, waar een consumptie
op een terras genuttigd kan worden.
Vanaf het buurtschap leidt de route
langs een weg welke begeleidt wordt
door oude eiken. Tijdens de route
waren er een aantal mogelijkheden
om een andere afslag te kiezen.
Na het onderzoek volledig te hebben
uitgevoerd bleek na vergelijking de
Aa-landen route tot de toproutes te
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behoren.

De wensen van de
recreatieve fietser

Om vanuit de stad een recreatieve
route te bereiken is het belangrijk
om de stad veilig te kunnen verlaten.
Er worden geen eisen gesteld aan
de inrichting van de route. Eenmaal
buiten de stad gaat de voorkeur
uit naar een vrij liggend fietspad
welke breed genoeg is om 2
fietsers naast elkaar te laten rijden.
Het landschap moet vlak zijn en
het liefst veel afwisseling bieden
in het grondgebruik zoals bos,
heide en een agrarisch landschap.
Ook de aanwezigheid van
bezienswaardigheden wordt op prijs
gesteld, deze bezienswaardigheden
kunnen bestaan uit oude agrarische
nederzettingen, oude markante
bomen, archeologische vindplaatsen
en andere zaken die de geschiedenis
van het landschap zichtbaar maken.
Als deze elementen vanaf een bankje
bekeken kunnen worden wordt dat
gewaardeerd.

De wens van de
onderzoekers

De wens van de onderzoekers was
het vinden van typologiën. Gezien de
beperkte tijd die aan dit onderzoek
kon worden besteed, zijn 10
vergelijkbare routes onderzocht in 5
steden. Waarschijnlijk was het vinden
van typologiën gelukt als een groter
aantal routes (meer dan honderd)

De ideale fiets omgeving
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kon worden onderzocht. Desondanks staan in het rapport aardige
gezichtspunten die ontwerpers van fietsroutes helpen om tot een zo
aantrekkelijk mogelijke route te komen.
Onderzoeksresultaten
De onderzochte routes scoren allemaal bovengemiddeld.
De zwakste punten van de onderzochte routes zijn de
fietsmogelijkheden, mate van stilte en rustpunten. Het verdient
aanbeveling om bij het ontwerpen van nieuwe fietsroutes en/of
renoveren van bestaande hieraan aandacht aan te besteden.

De ontwerpmiddelen
De (ontwerp)middelen die kunnen worden ingezet zijn:

Huidige situatie

Opgewaardeerde route
na grootschalige herinrichting

- zo stil mogelijk: 		
* geluidswerende voorziening (bijv. scherm)
* tegengeluid (bijv. fontein of beplanting)
- afwisselend(er) grondgebruik:
* maatwerk passend bij de identiteit van het landschap
- fietstracé verbreden:		
* in het stedelijk gebied wegen inrichten als fietsstraat
* waar mogelijk fietspaden verbreden en vrijliggend maken
- fietsdrukte beperken:		
* kwantitatief middels vergroten van het aantal fietsmogelijkheden
* kwalitatief middels visuele verdunning, bochten, beplanting
- schilderachtigheid vergroten:
* maatwerk per locatie
- aanwezigheid water beleven:
* nieuwe fietsroutes zoveel mogelijk langs oevers leiden
- bezienswaardigheden toevoegen:
* permanent of tijdelijk (multifunctioneel) kunstobject plaatsen
* plaatsen van verrekijker, vogelkijkhut of uitkijktoren
* borden / kaders (bijvoorbeeld schilderijlijst) plaatsen die
recreant attenderen op bijvoorbeeld een zichtlijn
* mogelijkheid bieden om op een bestaand bedrijf iets te beleven
(bijvoorbeeld dieren voeren op boerderij)
- overwinnen hoogteverschillen:
* beperken en zo mogelijk belonen met fraai uitzicht
- landschapselementen toevoegen:
* maatwerk passend bij de identiteit het landschap
- vergroten fietsmogelijkheden:
* barrièrewerking van water beperken middels pontjes
* om de ca 500 meter keuzemogelijkheid bieden
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- rustpunten aanbrengen:
* op strategische plekken geplaatst accentueren deze het landschap
- onderhoudsvriendelijke materialisatie
- recreatieve routes:		
* uitbreiden en zo nodig aanpassen
- afwisseling aanbrengen:
* biedt de fietsende recreant om de 600 tot 800 meter, binnen het
menselijke zichtbereik van 60 graden, iets ‘nieuws’.

Het gebruik van de ontwerpmiddelen

Een groot aantal ontwerpmiddelen is te gebruiken om bestaande routes te verbeteren
deze ontwerpmiddelen zijn:
- zo stil mogelijk
- fietstracé verbreden
- fietsdrukte beperken
- aanwezigheid water beleven
- bezienswaardigheden toevoegen
- vergroten fietsmogelijkheden
- landschapselementen toevoegen
- rustpunten aanbrengen
- onderhoudsvriendelijke materialisatie
- afwisseling aanbrengen
Voor een beperkt aantal ontwerpmiddelen is een grootschalige herinrichting van de
omgeving noodzakelijk, deze middelen zijn:
- afwisselend(er) grondgebruik
- schilderachtigheid vergroten
- landschapselementen toevoegen

De toekomst van recreatieve fietsroutes

Ondanks de beperking in tijd zijn de beide onderzoekers er in geslaagd goed
bruikbare en vaak eenvoudig in te zetten ontwerpmiddelen te vinden.
Deze ontwerpmiddelen zijn een goede toevoeging aan het instrumentarium van
landschapsontwerpers. Lezing van het rapport levert ontwerpers van recreatieve
fietsroutes en –paden inzichten die tot nog aantrekkelijker fietsroutes moeten leiden.
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