
9.45 Ontvangst deelnemers.

10.00 Welkomstwoord door Jacques Blommendaal, bestuurslid ACO en organisator van de themabijeenkomst

10.05 Presentatie resultaten van het onderzoek ‘De fietsende senior’ door Jacko de With, Gezondheidsexpert 

bij de afdeling Volksgezondheid, gemeente Utrecht

10.30 Hoe kan ‘Doortrappen’ fietsgedrag van senioren stimuleren? door Jelle Bakker, Projectcoördinator 

fietsstimulering bij Sport Utrecht.

10.55 Pauze

11.10 Mobiliteitsplan2040: de rol van de fietser door Marijn Kik, Beleidsadviseur Mobiliteit, gemeente Utrecht

11.30 De fietsdocent: voorbeelden hoe senioren kunnen worden geholpen bij veilig en gezond fietsen door 

Frans Lueb, fietsdocent bij o.m. Fietsersbond en VVN.

11.55 Afsluiting door Corrie Huiding-Stomp, seniorenburgemeester.

12.00 ACO wenst u een goede thuisreis 



Presentatie 
’de fietsende senior’

Bijeenkomst ACO
20 april 2022

20-04-2022
Jacko de With, gezondheidsexpert bij Volksgezondheid, gemeente Utrecht



Demografie

• Het aantal 65-plussers groeit 

van 37.913 in 2021 naar bijna 

61.000 in 2040

• Sterkste groei in de wijk 

Leidsche Rijn

• Groei van het aandeel ouderen 

met een migratieachtergrond



Wekelijks fietsen

Bron: Gezondheidsmonitor (2020)
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De meeste panelleden fietsen op 

een stadsfiets (63%), gevolgd 

door een elektrische fiets (23%) 

en een sportfiets (10%)

Hoe vaak fietsen ouderen?

Bron: bewonerspanel (december 2020)



Waarom fietsen ouderen niet meer?

Bron: bewonerspanel (december 2020)

Wat belemmert u om te 

blijven fietsen (in de 

toekomst?)

1. Gezondheid en leeftijd (vooral in Zuid, lager 
in Oost)

2. Ander verkeer 

Denk aan elektrische fietsen en 
maaltijdbezorgers, verschil in fietssnelheid

3. Drukte in de stad

‘De enorme drukte in de stad. Ik durf al een paar 
jaar niet op de fiets naar de stad en ben pas 66.’

4. Onzekerheid/angst om te fietsen



Fietsvriendelijk

Redenen fietsonvriendelijk

1. Last hebben van ander verkeer (vooral in Noordoost 
en Overvecht)

‘Er wordt ondanks de fietspaden nog steeds te weinig 
rekening gehouden met fietsers. Auto's rijden vaak te 
hard.’ 

2. Lang wachten voor stoplichten

Binnen Wittevrouwen gaat het prima, maar zodra je de 
Biltstraat oversteekt, richting Nachtegaalstraat, sta je 
flink lang te wachten op een groen licht.’

3. Smalle fietspaden

4. Gevaarlijk wegdek

Inwoners van de wijken 

Binnenstad en West hun buurt 

het vaakst fietsonvriendelijk

De wijk Zuid is het 

fietsvriendelijkst



Verkeersveiligheid

Inwoners van de wijken 

Overvecht, Binnenstad, West en 

Vleuten de Meern vinden hun 

buurt het vaakst onveilig voor 

fietsers



Wat zou u helpen om zo lang mogelijk door te 
blijven fietsen?

1. Betere fietspaden 

Bredere fietspaden, maar ook aparte fietspaden voor scooters en e-bikes

2. Gezondheid

3. Betere voorzieningen

‘Binnenstad weer openstellen voor fietsers. Voldoende gelijkvloerse parkeergelegenheid 
(dus ook geen rekken waar je je fiets moet optillen, want dat kan ik niet meer.’

4. Geen idee 

Vaakst aangegeven in Overvecht

5. Meer regels voor verkeer en handhaving

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximumsnelheid op fietspaden of een 
maximumsnelheid voor elektrische fietsen maar ook maatregelen om auto’s langzamer 
te laten rijden.

6. Aangepaste fiets/driewieler



Meer weten over 
de gezondheid van Utrechtse ouderen?

Lees meer op: 

www.volksgezondheidsmonitor.nl

Jacko de With

Jacko.de.with@utrecht.nl

Zijn er vragen?



Duiding van de cijfers; angst is herkenbaar:

o Als partner angst ervaart heeft het ook invloed op eigen fietsen . 

o Het langzamer reageren op gedrag van anderen, zoals het niet aan verkeersregels houden. Er is 
behoefte aan handhaving. 

o Slecht wegdek, paden en bewegwijzering kan belemmeren

o Beter onderhouden wandelpaden is belangrijk, want anders gebruiken wandelaars het fietspad.

Algemene opmerkingen:

o Wat doet de gemeente met deze cijfers?

o Cijfers over ongevallencijfers, wijkt dit af van landelijke cijfers? 

We hebben alleen gegevens beschikbaar van alle valongevallen, niet specifiek voor de fiets. 

Wel is er vorig jaar dit artikel verschenen in de DUIC:

• https://www.duic.nl/algemeen/meeste-verkeersgewonden-in-utrecht-zijn-fietsers-snor-en-
bromfietsers-oververtegenwoordigd/

En hebben we een beeld van de gehele provincie Utrecht:

• https://www.veiligheid.nl/verkeer/feiten-cijfers/infographic-regionale-registratie-utrecht-2019

https://www.duic.nl/algemeen/meeste-verkeersgewonden-in-utrecht-zijn-fietsers-snor-en-bromfietsers-oververtegenwoordigd/
https://www.veiligheid.nl/verkeer/feiten-cijfers/infographic-regionale-registratie-utrecht-2019


Jelle Bakker



Programma

- Wat is Doortrappen? 
- Doortrappendagen in Overvecht en Noordwest
- Brainstorm: Hoe bereiken we de doelgroep?
- Fietsburgemeester



• Wat is Doortrappen?

• Nationaal programma
• Gerichte interventies

• Van onbewust -> naar bewust



Carla van onbewust naar een doortrapper (1)

Focus op bewustwording & handelingsperspectief Duurzame gedragsverandering

‘Dit	gaat	niet	 ‘Dit	gaat	over	 ‘Ik	kan	er	iets ‘Ik	ga	er	iets	 ‘Dit	helpt	mij.	Tijd ‘Ik	motiveer

Onbewust Bewust
Duidelijk	

handelingsperspectief
Gedragsintentie Informatie	zoeken Eerste	kleine	stappen Serieuze	actie Motiveert	omgeving

Interpersoonlijk

Lokaal

Landelijk

Legenda	touchpoints

Telefoon

Fietsaccessoire

Antwoordkaart

Vriend	of	kennis

Nieuwsbrief

Poster

Folder

Gesprekskaarten

E-mail

      
Activiteit

Krant

Website

MOGELIJKE	TOUCHPOINTS

de	klantreis



Carla van onbewust naar een doortrapper (2)

Focus op bewustwording & handelingsperspectief Duurzame gedragsverandering

‘Dit	gaat	niet	 ‘Dit	gaat	over	 ‘Ik	kan	er	iets ‘Ik	ga	er	iets	 ‘Dit	helpt	mij.	Tijd ‘Ik	motiveer

Onbewust Bewust
Duidelijk	

handelingsperspectief
Gedragsintentie Informatie	zoeken Eerste	kleine	stappen Serieuze	actie Motiveert	omgeving

Interpersoonlijk

Lokaal

Landelijk

Legenda	touchpoints

Telefoon

Fietsaccessoire

Antwoordkaart

Vriend	of	kennis

Nieuwsbrief

Poster

Folder

Gesprekskaarten

E-mail

      
Activiteit

Krant

Website

MOGELIJKE	TOUCHPOINTS

de	klantreis







Hoe ziet een doortrappendag eruit?



Terugkijken Doortrapdagen in Overvecht
• 17 september: inloop met koffie, fietsgesprek, fietsquiz, 

fietsfitoefeningen en fietscheck
• 1 oktober: inloop met koffie, fietsfitoefeningen, 

fietsvaardighedenparcours, fittest, fietscheck en fietstocht



Doortrappen in Overvecht en Noordwest
- Eind mei/juni Doortrappendag in beide wijken
- Fietstocht vanuit Vuelta fietshubs bij Vorstelijk Complex (11 

juni) en Stephanus theater 2 juli
- Doortrappendagen in het najaar 



- Waar vinden we de doortrappers in Overvecht en Noordwest?
- Hoe kunnen we ze bereiken?

Brainstorm

Nog vragen of tips?
Heel graag naar 
jelle.bakker@sportutrecht.nl



Fietsburgemeester
x ACO



Hoe word je fietsburgemeester?

Stap 1: werkplan schrijven
- Focus op kwetsbare 

doelgroepen 
- Fietskennis

Stap 2: Aanbevelingen krijgen

Stap 3: een ambtsketen / 
fietsketting omdoen

Stap 4: Invulling geven:

Aanjager   VerbinderAmbassadeur



Duofietsen in Utrecht

• Utrecht fietsstad van de 
wereld

• Utrechters met beperking 
kunnen niet fietsen

• Mobiliteit inclusief maken

• Duofietsen in iedere 
wijk!

• Testlocatie aangepaste 
fietsen in de verkeerstuin



Hoe kunnen we met doortrappen meer ouderen 
bereiken? 

oGebruik bestaande netwerken

▪U in de wijk

▪Bekend maken bij huisartsen, 
zorginstellingen en fietsenwinkels

▪Zoek ambassadeurs met 
migratieachtergrond (bijvoorbeeld 

wijkambassadeurs). 

▪Factsheets plaatsen bij ACO en COSBO



Fietsen naar 2040

Marijn Kik (beleidsadviseur mobiliteit, gemeente Utrecht)



Toename fietsgebruik

• Laatste jaren veel groei in en rond de 
binnenstad en van/naar Leidsche Rijn.

• Coronadip.

• Toekomstig verwachte groei van 3 tot 
5% per jaar, ook met dank aan ons 
fietsbeleid.

• Groei zal zich met name manifesteren 
rond gebiedsontwikkelingen.



Schaalsprong fiets

• Stimuleren fietsen tot 15km: bouwen aan 
regionale (door)fietsroutes.

• Spreiding/ontlasten drukte: bouwen aan fijne 
routes om drukke centrum heen.

• Fietsen en lopen op 1. Meer ruimte en 
prioriteit t.o.v. andere modaliteiten.

• 8-80: prettig fietsen voor iedereen. Ook de 
focus op wijken waar potentie hoog is en 
gebruik nog laag. Aandacht voor gedrag.



Grote opgave

• Routes om de Binnenstad heen

• Nieuwe fietsbruggen en verbindingen 
met gebiedsontwikkelingen

• Verbeteren bestaande routes en 
kruisingen, w.o. rustige routes

• Verbeteren regionale verbindingen

• Uitbreiding stallingen



Algemene opmerkingen:

o Bewegwijzering, welkom voelen als fietser en fietsparkeerplaatsen in de 

buurt is van belang

o Parkeergarages van belang om de auto’s van de straat te houden.

o Deelfietsen (zoals Tier) veel te vinden in openbare ruimte. 

Veel nadruk op verbindingen, psychologisch element en digitale 
mogelijkheden om mensen te sturen kan een toevoeging zijn. ‘Wat is op dit 
moment de beste route?’


