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Voorwoord 
 
In korte tijd moesten drie studies worden uitgevoerd. Het is heel simpel, zonder 
hulp en ondersteuning van heel veel mensen was dit onmogelijk geweest. Graag 
danken wij Bart Melis-Dankers van Visio Haren, Frank Steyvers & Wiebo 
Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen, en onze steun en toeverlaten bij het 
experiment; Koen Edlinger, Niki Radix, en Minke Gommers. 
Rijkswaterstaat Directie Noord was buitengewoon behulpzaam en heeft aan ons 
voor het fietsexperiment hun afgesloten terrein in Kolham beschikbaar gesteld. 
Wij zijn met name Henk ter Steege, Harry Klein, en Alex de Jonge erg veel dank 
verschuldigd. Tenslotte, maar beslist niet op de laatste plaats, onze dank aan de 
opdrachtgever, Rijkswaterstaat, in het bijzonder Rob Methorst en Paul Schepers, 
voor het vertrouwen, de interesse in de voortgang, en natuurlijk het verlenen van 
de opdracht. 
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Samenvatting 
 
Drie studies met als onderwerp “problemen met de zichtbaarheid van de 
infrastructuur voor fietsers” zijn uitgevoerd. In de eerste studie is een vragenlijst 
uitgezet onder leden van de Macula Degeneratie patiëntengroep. Resultaten van 
deze vragenlijst hebben een lijst met kritieke fietsinfrastructuur situaties 
opgeleverd. Drie situaties kwamen met name naar voren: (1) zichtbaarheid van 
paaltjes en andere obstakels, (2) zichtbaarheid van stoepranden en verhogingen, 
en (3) zichtbaarheid van het wegverloop, meer specifiek problemen met 
zichtbaarheid van de belijning en de overgang fietspad-berm. In de tweede studie 
zijn discussies met oudere fietsers gevoerd in twee focusgroepbijeenkomsten. 
Hier bleken dezelfde situaties als die in de eerste studie werden gevonden voor 
problemen te zorgen. In de derde studie zijn een aantal varianten van de kritieke 
situaties nagebootst in een experiment waarin goed ziende deelnemers over een 
parcours fietsten terwijl ze een bril droegen die de contrastwaarneming sterk 
verminderde. Uit dit laatste onderzoek bleek met name de conditie met zwarte 
paaltjes en grijze stoepranden te leiden tot verslechterd fietsgedrag en negatieve 
subjectieve oordelen. De locatie waar het object zich bevindt speelt ook een 
belangrijke rol, na een bocht is de zichtbaarheid slechter dan op een recht stuk 
weg. Het best zichtbaar en meest geprefereerd zijn ‘standaard’ roodwitte paaltjes, 
witte stoepranden, en een heldere belijning. 
 
 
 
Summary 
 
Three studies that focused on visibility of the infrastructure for cyclists were 
completed. In the first study a questionnaire was sent to a sample of members of 
the Macula Degeneration patient organisation. The outcome of this study 
resulted in a list of infrastuctural situations that are critical for cyclists. Three 
situations standed out: (1) visibility of bollards and other objects, (2) visibility of 
the kerb and elevations, and (3) visibility of the course of the road, and more 
specifically problems with the visibility of delineation and the transition from 
cyclepath to verge. In the second study two discussion sessions with elderly 
cyclists were organised. These cyclists were found to consider the same 
infrastructural situations as found in the first study as critical. In a third study a 
selection of these critical situations was simulated in an experiment. Participants 
with normal vision completed a track while they wore glasses that reduced their 
contrast perception to a large extent. In this study it was found that in particular 
black bollards and grey kerbs deteriorated cycling behaviour and was evaluated 
negatively. Location of the object was also found to play an important role, 
directly after a bend visibility is worse than on a straight section. Best visible and 
most preferred are the ‘standard’ red-and-white bollards, white kerbs, and clear 
delineation. 
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Introductie 
 
Per jaar belanden er ongeveer 46.000 fietsers (als bestuurder) op de 
Spoedeisende Hulp (SEH) na een enkelvoudig fietsongeval (LIS, 2007). Een 
enkelvoudig fietsongeval is een fietsongeval waar geen andere verkeersdeelnemer 
bij betrokken is. Het aantal ziekenhuisopnamen bij enkelvoudige fietsongevallen 
stijgt en vormt een derde van alle opnamen na verkeersongevallen (Schepers et 
al., 2009), terwijl het aantal verkeersdoden bij enkelvoudige verkeersongevallen 
naar schatting 50 per jaar is (LIS, 2007). Enkelvoudige fietsongevallen zijn 
verantwoordelijk voor bijna de helft van de kosten van alle verkeersongevallen 
(Ormel, Van Nunen, 2007, zoals beschreven in Schepers 2009). 
 
Bij ongeveer de helft van de enkelvoudige fietsongevallen blijken één of meer 
infrastructuurgerelateerde factoren een rol te spelen (Schepers, 2009). Uit het 
onderzoek naar de relatie tussen enkelvoudige fietsongevallen en infrastructuur 
(Schepers, 2008) blijkt dat bij omtrent 19% van de ongevallen de fietser van de 
weg afraakte. Bij circa 7% van de ongevallen botste de fietser tegen een paaltje of 
een wegversmalling. In totaal was dus bij een kwart van die enkelvoudige 
fietsongevallen de zichtbaarheid van het wegverloop en van obstakels van belang. 
Een andere aanwijzing voor het belang van goede zichtbaarheid van 
infrastructuur is het feit dat enkelvoudige fietsongevallen vaker in het donker 
gebeuren en vaker met ouderen. Verminderd zicht en een verminderd 
gezichtsvermogen speelt waarschijnlijk een belangrijke rol (Schepers, 2008).  
 
Met een vergrijzende fietsende bevolking wordt de zichtbaarheid van 
infrastructuur steeds belangrijker. Ook voor de groep slechtzienden is een groot 
helderheidscontrast noodzakelijk om verschillende onderdelen van de omgeving 
te kunnen waarnemen (Havik et al., 2010). Schattingen geven aan dat er in 2005 
circa 300.000 mensen in Nederland waren met een visuele beperking en dat dit 
aantal in 2020 zal zijn toegenomen tot ruim 350.000. Dit is een aanzienlijke 
groep waarvan ongeveer 270.000 mensen slechtziend zijn, maar niet blind en 
daarom zouden kunnen profiteren van een betere zichtbaarheid van 
fietsinfrastructuur.  
 
Wat er precies nodig is om de zichtbaarheid van infrastructuur voor fietsers te 
garanderen is niet duidelijk. Om hier uitspraken over te kunnen doen, wordt 
uitgegaan van het principe ‘Design for All’ (http://www.designforall.org, 2010). 
Wanneer voldoende zichtbaarheid kan worden geboden aan de meest kwetsbare 
groep, in dit geval slechtzienden, dan zal de zichtbaarheid voor het overgrote deel 
van de fietsers geschikt zijn. 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek bestaat uit drie fasen. In Fase 1 wordt 
door middel van een enquête informatie verzameld over de kritieke situaties die 
slechtzienden (leden van de Maculadegeneratie Vereniging) tijdens het fietsen 
ervaren. Fase 2 bestaat uit focusgroep discussies voor ouderen. Tijdens deze 
discussies moet duidelijk worden wat de kritieke situaties zijn die ouderen 
ervaren tijdens het fietsen. Vervolgens worden in Fase 3 de kritieke situaties uit 
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Fase 1 en 2 in een fietsparcours verwerkt. Dit parcours wordt door goedziende 
proefpersonen die fietsen met een gesimuleerde oogafwijking afgelegd onder 
verschillende contrastcondities van de belijning en objecten. Een aantal 
variabelen dat gemeten gaat worden is het koershouden (vastgesteld met 
camera’s), geraakte objecten en fietssnelheid. Ook zullen subjectieve oordelen 
worden verzameld over bijvoorbeeld de zichtbaarheid en de inspanning. 
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Fase 1 
 
Methode 
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van slechtziende fietsers met betrekking 
tot fiets infrastructuur, is een enquête afgenomen onder leden van de 
Maculadegeneratie Vereniging. De enquête is bijgevoegd in Bijlage 1. De keuze 
voor de oogafwijking Maculadegeneratie is om verschillende redenen gemaakt. In 
de eerste plaats was het belangrijk een oogaandoening te kiezen die de patiënt 
nog wel in staat stelt te fietsen, maar die aan de andere kant in ernstige mate het 
zicht aantast. Hierbij kan het “Design for All’ principe goed worden toegepast, 
waarbij maatregelen worden genomen die voldoende zijn voor de zwakste groep.  
 

Er zijn enquêtes in groot lettertype (Arial 14) verstuurd naar 150 leden van de 
Maculadegeneratie Vereniging. Hiervan is 20% random verstuurd naar leden 
vanaf 30 jaar en 80% random naar leden van 60 tot 75 jaar. Voor deze verdeling 
is gekozen om enerzijds voldoende jonge MD patiënten te bereiken (die geneigd 
zijn minder snel een enquête in te vullen en te retourneren, i.v.m. drukte door 
werk en gezin) en anderzijds voldoende ouderen te bereiken die waarschijnlijk 
nog wel fietsen. Het random selecteren van de leden en het versturen van de 
enquêtes is gedaan door het secretariaat van de vereniging, dit in verband met de 
bescherming van de adresgegevens van de leden. De leden hebben de enquête 
ontvangen met een begeleidende brief, deze is bijgevoegd in Bijlage 2. In deze 
brief is de mogelijkheid aangegeven om telefonisch hulp te krijgen bij het 
invullen van de enquête. Uiteindelijk heeft niemand hier gebruik van gemaakt. 
 
De enquête is afgenomen om inzicht te geven in de kritieke situaties waar 
slechtzienden mee te maken hebben tijdens het fietsen. Ook is gevraagd naar 
situaties die vermeden worden en eventuele ongeluk situaties. Steeds moest 
specifiek worden aangegeven wat precies niet goed zichtbaar was, welke gevolgen 
dat opleverde voor het fietsen en waar zich de situatie precies bevond. Vervolgens 
is er een aantal vragen gesteld met betrekking tot de maatregelen die genomen 
zouden moeten worden voor een betere zichtbaarheid van fietsinfrastructuur. 
Antwoorden op deze vragen dienen als input voor de verschillende 
verkeerssituaties en contrastcondities in Fase 3 van het onderzoek.  
 
Resultaten 
Van de 150 verstuurde enquêtes zijn er 68 geretourneerd. Dit is een respons van 
ruim 45%. Precies de helft van de respondenten was vrouw en de gemiddelde 
leeftijd was 59.4 jaar (van 46 tot 93 jaar, SD=11,2).  
 
Drieënvijftig respondenten konden zelf het percentage gezichtsscherpte aan 
geven. De gemiddelde gezichtsscherpte van het linker oog was 35% (van 0 tot 
100%, SD=28,1) en de gemiddelde gezichtsscherpte van het rechteroog was 39% 
(van 0 tot 100%, SD=30,6). De overige 15 respondenten hebben een aantal 
vragen beantwoord waardoor hun gezichtsscherpte bij benadering kon worden 
bepaald (zie vraag 4 t/m 8 van bijlage 1). Voor hen was de gemiddelde 
gezichtsscherpte 27% voor beide ogen (van 5 tot 30%, SD=8,0). 
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Slechts vier respondenten gaven aan gestopt te zijn met fietsen. Dit komt door 
visuele problemen, maar men zegt ook gestopt te zijn door het drukke verkeer en 
de angst om bij een ongeval betrokken te raken. Eén respondent gaf aan dat een 
ander vervoersmiddel makkelijker is dan de fiets. 
 
Gemiddeld fietsen de respondenten bijna 35 minuten per dag (van 1 tot 150 
minuten). 25 respondenten (37%) fietsen 5 tot 7 dagen per week, 14 
respondenten (21%) fietsen 3 tot 4 dagen per week, 11 respondenten (16%) fietsen 
1 tot 2 dagen in de week en 10 respondenten (15%) fietsen minder dan 1 dag per 
week.  
 
Van alle respondenten durven er 50 (74%) altijd en overal alleen te fietsen, 
durven 12 respondenten (18%) soms alleen te fietsen en fietsen twee 
respondenten (3%) altijd met iemand anders. Wat betreft de licht 
omstandigheden durven 11 respondenten niet in hun eentje in het volle zonlicht 
te fietsen, durven 9 respondenten niet alleen met bedekte hemel te fietsen, 
durven 32 respondenten niet alleen met laagstaande zon te fietsen, durven 23 
respondenten niet alleen in de schemer te fietsen, durven 36 respondenten niet 
alleen in het donker te fietsen en durven 30 respondenten niet alleen in het bos of 
een park te fietsen. Klaarblijkelijk is het voor slechtzienden lastig om met een 
laagstaande zon te fietsen en is ook het donker en het donker worden 
problematisch om in te fietsen. 
 
De meeste respondenten (81 %) fietsen op een gewone heren- of damesfiets. 10% 
bezit een mountainbike of een hybride fiets, 9% bezit een racefiets, 3% bezit een 
vouwfiets, 12% bezit een elektrische fiets of fiets met hulpmotor, 1,5% bezit een 
bakfiets en 6% bezit een tandem. 4% bezit een ander soort fiets, namelijk een 
ligfiets of een snorfiets. Van alle respondenten bezit 22% twee of meer fietsen. 
 
Ruim 23% van de respondenten heeft een fiets met aanpassingen. Hiervan 
hebben 9 respondenten een lage instap, heeft één respondent extra spiegels, 
hebben 4 respondenten extra verlichting, heeft 1 respondent een extra bel en 
heeft 1 respondent speciale remmen. 
 
Van de respondenten geeft ruim 58% aan dat er tijdens het fietsen situaties zijn 
die men niet goed kan zien. Figuur 1 laat zien hoe de verschillende situaties zijn 
beoordeeld. 
 



 8

Figuur 1. Situaties die volgens de respondenten slecht zichtbaar zijn (N=68). 
 
Op de vraag wat precies men niet goed kan zien, zijn de volgende antwoorden 
gegeven: 
 

• Het zien van diepte, details en kleur, en het zien in (tegen)licht, donker en 
overgangen tussen licht en donker. De kleur rood is bijvoorbeeld slecht 
zichtbaar voor sommigen. 

• Verkeerslichten met te kleine lichten of te hoge lichten (boven ooghoogte) 
en verkeerslichten aan het eind van een brede weg zonder middenberm, 
deze zijn dan te ver weg om te kunnen zien. 

• Verkeersborden met te kleine tekst. 
• Alles met weinig contrast, bijvoorbeeld de overgang tussen de weg en de 

berm, maar het kan ook een paaltje zijn, een verhoging of gaten in de weg. 

• Alles wat onverwacht is. Een aantal respondenten heeft “gaten” in het 
gezichtsveld. Zij fietsen zoals zij zich de weg herinneren en, in het geval 
van een onbekende weg, zoals zij verwachten dat de weg zal lopen. Lastige 
verkeerssituaties die niet duidelijk zijn aangegeven of die plotseling zijn 
veranderd, leveren problemen op. Ook andere weggebruikers leveren soms 
onverwachte situaties op. 

 

Het tegenkomen van slecht zichtbare situaties tijdens het fietsen heeft tot gevolg 
dat 17 respondenten langzamer, voorzichtiger en krampachtig fietsen en soms 
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zelfs afstappen. Twaalf respondenten zijn erg onzeker, schrikachtig en angstig 
tijdens het fietsen en fietsen daarom alleen nog maar bekende routes. Er zijn 4 
respondenten die aangeven bepaalde verkeerssituaties te vermijden, niet meer in 
het donker te fietsen of niet meer alleen te fietsen. Acht respondenten geven aan 
wel eens te zijn gevallen of ergens tegenaan te zijn gebotst. Eén respondent laat 
daarom liever de fiets staan.  
 

In figuur 2 en 3 is te zien waar zich de slecht zichtbare situaties bevinden. 
 

Figuur 2. Locaties slecht zichtbare situaties. 
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Figuur 3. Locatie op de weg waar de slecht zichtbare situaties zich bevinden. 
 
Negenenveertig procent van de respondenten zegt soms bepaalde 
verkeerssituaties of routes te vermijden omdat deze niet goed te zien zijn. 
Zevenentwintig procent geeft aan zelfs vaak situaties te vermijden en 22% zegt 
nooit situaties te vermijden. De verkeerssituaties die vermeden worden zijn 
vergelijkbaar met figuur 1. Alleen kruisingen en andere weggebruikers scoren 
hoger dan weergegeven in figuur 1.  
 
Bij het vermijden van verkeerssituaties spelen eerder genoemde problemen met 
de zichtbaarheid een rol maar in het bijzonder problemen met andere 
weggebruikers. Men geeft aan moeite te hebben met de drukte, tegenliggers niet 
te zien, moeilijk afstand in te kunnen schatten tot andere weggebruikers als er 
moet worden overgestoken en geen overzicht te hebben op kruispunten. Op 
sommige van deze kruispunten zijn wel verkeerslichten, maar die zijn om eerder 
genoemde redenen niet goed zichtbaar. 
 
De vermeden situaties bevinden zich op dezelfde plaatsen als de algemeen slecht 
zichtbare situaties, zie hiervoor figuur 2. De plaats op de weg van vermeden 
situaties wijkt af van de plaats van de algemeen slecht zichtbare situaties, zie 
figuur 4 voor de resultaten. Een gelijkwaardig kruispunt wordt het meest 
vermeden, in mindere mate een rotonde zonder voorrang voor de fietser en in 
nog mindere mate een voorrangskruispunt en een bocht. Het meest slecht 
zichtbaar is in gelijke mate een gelijkwaardig kruispunt, een rotonde zonder 
voorrang voor de fietser en een bocht. 
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Figuur 4. Locatie waar de vermeden situaties zich bevinden. 

 
22,5% van de respondenten geeft aan een fietsongeluk te hebben gehad doordat 
een verkeerssituatie niet goed zichtbaar was. 22,5% geeft aan zelfs meerdere 
keren een fietsongeluk te hebben gehad om deze reden. 55% van de respondenten 
heeft nog nooit doordat een verkeerssituatie niet goed zichtbaar was een 
fietsongeluk gehad.  
Figuur 5 laat zien in welke slecht zichtbare situaties de ongelukken zijn gebeurd. 

Figuur 5. Slecht zichtbare situaties waarin men bij een ongeval betrokken is 
geweest. 
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Andere weggebruikers leveren enerzijds problemen op omdat ze tegenlicht 
veroorzaken, anderzijds komt het ook voor dat men de ander niet ziet en er 
tegenaan botst. Bij de categorie anders zijn de volgende situaties genoemd:  
tegenlicht of te weinig licht (slecht weer, schaduw en duisternis) en ijzel. 

Figuur 6. Locaties waar zich de ongelukken hebben voorgedaan. 
 
Figuur 6 laat zien waar zich de slecht zichtbare verkeerssituaties bevinden die 
hebben geresulteerd in een fietsongeluk. Figuur 7 geeft informatie over waar op 
de weg zich de ongelukssituaties bevinden. 

Figuur 7. Locaties op de weg ongeluksituaties. 
 
Figuur 8 laat zien welke veranderingen in de situaties ervoor zouden zorgen dat 
mensen vaker gaan fietsen of vaker alleen gaan fietsen. 
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 Figuur 8. Welke situaties verbeterd zouden moeten worden, zodat men vaker 
gaat fietsen, of vaker alleen gaat fietsen. 
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Figuur 9 geeft aan welke situaties men het liefst verbeterd wil hebben.  

 
 
 

Figuur 9. Welke situaties men het belangrijkst vindt om te verbeteren. 
 
In figuur 10 is te zien welke maatregelen ervoor zouden zorgen dat mensen vaker 
gaan fietsen. Figuur 11 laat zien hoe belangrijk elke maatregel wordt gevonden.  
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Figuur 10. Welke maatregelen zorgen ervoor dat men vaker gaat fietsen. 
 

 

Figuur 11. Belang van elke maatregel. 
 
De respondenten is gevraagd aan te geven of zij voorkeur hebben voor een 
bepaald wegtype. Ruim 5% geeft aan voorkeur te hebben voor het fietsen op de 
straat, omdat hier veel ruimte is en weinig verkeer. 71% fietst het liefst op het 
fietspad, aangezien daar geen auto's rijden en het daarom veiliger en 
overzichtelijker is. Bovendien vindt men hier vaker belijning wat als zeer prettig 
wordt ervaren, maar de grote hoeveelheid paaltjes op fietspaden is wel een 
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nadeel. 29% van de respondenten fietst liever op een fietsstrook langs de weg. Dit 
komt omdat men hier meer ruimte heeft op de weg en omdat er minder 
verassingen zoals verhogingen en paaltjes worden aangetroffen. Ook wordt 
genoemd dat een fietser hier minder eenzaam is in het geval van een calamiteit en 
het daarom veiliger voelt. Niemand heeft voorkeur voor het fietsen op een stoep 
of voetpad en 13% heeft überhaupt geen voorkeur. 18% van de respondenten 
heeft voorkeur voor zowel het fietspad als de fietsstrook langs de weg.  
26% van de respondenten heeft voorkeur voor het fietsen binnen de bebouwde 
kom, waar 37% voorkeur geeft aan het fietsen buiten de bebouwde kom. 37% 
heeft geen voorkeur wat betreft het fietsen binnen of buiten de bebouwde kom. 
Als voordelen voor het fietsen binnen de bebouwde kom worden genoemd; 
minder wind, het snelverkeer rijdt minder hard, de verkeerslichten maken geluid, 
er is meer verlichting en in het geval van een calamiteit ben je als fietser minder 
eenzaam. Voordelen voor het fietsen buiten de bebouwde kom zijn volgens de 
respondenten; je hebt als fietser meer ruimte, minder last van auto's, er zijn 
minder details en dus is het overzichtelijker en het is rustiger dan binnen de 
bebouwde kom.  
 
Discussie  
In Fase 1 van dit onderzoek is gekeken naar de kritieke situaties die slechtziende 
fietsers ondervinden in het verkeer. Er is onderscheid gemaakt tussen algemeen 
slecht zichtbare situaties, situaties die men vermijdt en situaties waarin men 
betrokken is geweest bij een ongeval. Ook is aandacht besteed aan maatregelen 
die de situaties verbeteren. 
 
De enquête is afgenomen onder Maculadegeneratie patiënten en niet onder een 
bredere groep slechtzienden. Dit zou een te beperkt beeld kunnen geven. 
 
Slecht zichtbare situaties 
Stoepranden en verhogingen, paaltjes en obstakels zijn de slechtst zichtbare 
situaties. Ook andere weggebruikers zijn slecht te zien. Het begin van de berm en 
wegversmallingen zijn moeilijk te zien. Deze slecht zichtbare situaties bevinden 
zich vooral op straat en op een fietspad langs een weg en leveren problemen op 
op een rotonde zonder voorrang voor de fietser, op een gelijkwaardig kruispunt 
en in een bocht. 
 
Vermeden situaties 
Stoepranden en verhogingen, paaltjes en obstakels, het begin van de berm, 
kruisingen en wegversmallingen worden vermeden. Ook situaties waarin andere 
weggebruikers voorkomen worden vermeden. Deze vermeden situaties bevinden 
zich vooral op straat en op een fietspad langs een weg. Gelijkwaardige 
kruispunten worden het meest vermeden, in mindere mate een rotonde zonder 
voorrang voor de fietser en in nog mindere mate een voorrangskruispunt en een 
bocht. 
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Ongevalsituaties 
De meeste situaties waarin men betrokken was bij een ongeval zijn stoepranden 
en verhogingen, paaltjes en obstakels. Het begin van de berm is een veel 
voorkomende situatie waarin men betrokken was bij een ongeval. Ook 
veroorzaken andere weggebruikers, te weinig licht of tegenlicht ongevalsituaties. 
De meeste ongevalsituaties bevinden zich op een fietspad langs een weg en op de 
straat op een rechtdoorgaand weggedeelte. 
 
Maatregelen 
Als stoepranden en verhogingen, paaltjes en obstakels, het begin van de berm, 
het wegverloop en wegversmallingen beter zichtbaar worden gemaakt, gaat men 
vaker fietsen. Het verbeteren van stoepranden en verhogingen, paaltjes en 
obstakels en het begin van de berm vindt men het belangrijkst. De belangrijkste 
maatregelen om dit te bewerkstelligen zijn het verbeteren van de helderheid van 
bestaande belijning, het aanbrengen van belijning aan de zijkant van de weg en 
het wit maken van trottoirband bij kruispunten. Belangrijk is dat hoogte vaak niet 
wordt gezien; een wit gemarkeerde stoep lijkt een witte streep op de weg waar 
over heen gefietst kan worden. 
 
Conclusies 
Stoepranden en verhogingen en paaltjes en obstakels zijn voornamelijk situaties 
die men slecht zichtbaar vindt, die men vermijdt en waarin men betrokken was 
bij een ongeval. Ook het begin van de berm en het wegverloop worden genoemd.  
Maatregelen om deze kritieke situaties te verbeteren zijn het wit maken van 
trottoirbanden, het aanbrengen van belijning aan de zijkant van de weg en het 
opvallender maken van paaltjes. 
Kritieke situaties die in het fietsparcours van Fase 3 worden verwerkt zijn:  

• Paaltjes met verschillende kleuren en strepen. 
• Stoepranden met en zonder witte markering en met speciale markering die 

verhoging aangeeft. 

• Belijning aan de zijkant van de weg met verschillende contrasten. 

• Berm met verschillende contrasten. 
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Fase 2 
 
Methode 
Dit onderdeel van het onderzoek is gericht op de visuele probleemsituaties die 
ouderen ondervinden tijdens het fietsen. Om hier een beeld van te krijgen zijn 
twee focusgroep discussies georganiseerd, één in Groningen en één in 
Amsterdam, dit om ook eventuele plaatsgebonden factoren, zoals de 
aanwezigheid van tramrails, niet uit te sluiten. Deelnemers zijn geworven via 
flyers en advertenties die zijn opgehangen in lokale supermarkten en zijn 
uitgedeeld bij bejaardentehuizen. Ook is er een oproep gedaan in Plusmagazine 
(www.fiets123.nl) en de Fietsflits van de Fietsersbond. Er is gekozen voor 
maximaal 10 deelnemers per discussiegroep, aangezien een grotere groep het 
discussiëren minder efficiënt maakt. De deelnemers waren allen 65 jaar of ouder. 
Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat mensen die jonger zijn gemiddeld 
minder last hebben van verslechtering van de ogen en bij mensen die ouder zijn 
dan bijvoorbeeld 80 jaar de kans groter is dat zij niet meer fietsen.  
 

De bijeenkomsten duurden 2 uur en werden allebei 's middags gehouden in week 
35. Beide bijeenkomsten hadden als rode draad een powerpoint presentatie, 
waarbij onderwerpen zoals stoepranden en verhogingen, paaltjes, bochten en 
tweerichting fietspaden aan bod kwamen. Het onderwerp Shared Space is alleen 
in Groningen behandeld, omdat deze verkeerssituatie slechts in het noorden van 
het land te vinden is (bijvoorbeeld in Drachten of Haren). Het onderwerp 
tramrails is alleen in Amsterdam behandeld, aangezien Groningen en andere 
noordelijke steden geen tramrails hebben. 
 

Eerst werd aan de groep gevraagd wat hun ervaringen waren met het betreffende 
onderwerp, pas daarna werd een serie foto's getoond om meer informatie te 
verkrijgen en een discussie te voeden. Op deze manier werd de eerste reactie niet 
in een bepaalde richting gestuurd. 
 
Resultaten 
Zowel in Groningen als in Amsterdam hebben 8 personen deelgenomen aan de 
focusgroep discussies. Het totaal aantal deelnemers van Fase 2 is daarom 16. In 
bijlage 3 zijn opmerkingen verwerkt die niet direct te maken hebben met de 
zichtbaarheid van verkeerssituaties, maar wel een negatieve invloed hebben op 
hoe ouderen hun omgeving tijdens het fietsen ervaren. Deze aspecten spelen mee 
in de beslissing om te gaan fietsen, waar er gefietst wordt en hoelang er gefietst 
wordt. Vaak betreft het hier gedrag van anderen. 
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Op de algemene vraag wat de slechtst zichtbare situatie volgens elke deelnemer 
is, zijn de volgende antwoorden gegeven: 
 

• Geparkeerde auto's. 

• Slecht onderhoud bermen, hoog gras, riet, geen uitzicht, geen zicht op 
auto’s. 

• Bochten en rotondes (hier is het vaak niet duidelijk wie voorrang heeft). 

• Onverwachte situaties, zoals boomwortels, losse tegels, geulen, paaltjes, 
auto's waarbij plotseling een portier wordt geopend, slecht geparkeerde 
fietsen en gladheid. 

• Borden die in de bomen en struiken staan. 

• Onvoldoende borden en belijning op het fietspad, bijvoorbeeld om een 
tweerichting fietspad aan te geven. 

• Hydraulisch omhoog gaande paaltjes, die je daarom pas laat ziet. 

• Tunneltjes met scherpe bochten. 

• Kan een rood stoplicht moeilijk zien en het is soms onduidelijk of het 
stoplicht ook voor fietsers geldt. 

• Modder op het fietspad. 

• Alles met weinig contrast. Rood is moeilijk zichtbaar en zwart ook. 
 

Vervolgens werd het onderwerp stoepranden besproken. Daarover werden de 
volgende dingen gezegd: 
 

• Stoepranden zijn rotdingen, als je er tegenaan komt met je trapper, dan lig 
je al. 

• Er zijn veel plaatsen waar ze voorkomen, bijvoorbeeld bij bushaltes en als 
scheiding tussen het fietspad en de weg. Je moet constant op je hoede zijn. 

• Het zou veel beter zijn als alle stoepranden en verhogingen wit zijn of geel, 
dan zie je ze tenminste beter aankomen. 

• De meningen zijn verdeeld over of een rood fietspad en een grijze 
verhoging goed genoeg met elkaar contrasteren.  

• Een lage stoeprand is beter dan een hoge stoeprand, want dan kun je nog 
uitwijken naar de stoep in een noodgeval. 

• Lage stoepranden kunnen nog steeds een spleet hebben tussen de rand en 
het fietspad, dus zelfs een lage stoeprand blijft gevaarlijk. 

• Varkensruggen liggen vaak op plaatsen waar je ze niet verwacht omdat ze 
bedoeld zijn om gemotoriseerd verkeer tegen te houden. Als ze dan ook 
nog weinig contrast hebben, verwacht je ze als fietser niet. 
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Fietssuggestiestroken leverden de volgende reacties op: 
 

• Prettig; goed aangegeven waar je mag fietsen en geen versmallingen. 

• Gevaarlijk; auto’s rijden snel, ook omdat er geen obstakels zijn. 

• Er rijden vaak grote tractoren op zulke wegen, dat is eng. 
• De fietssuggestiestrook moet wel duidelijk zijn; dus als het met andere 

steentjes aan wordt gegeven moet er genoeg contrast zijn, of er moet een 
duidelijke lijn zijn. 

• Als de fietssuggestiestrook geblokkeerd is, bijvoorbeeld door een bus of 
slecht geparkeerde auto’s, vindt men het lastig om hier langs te komen. 

• Het is niet altijd duidelijk of de fietssuggestiestrook ook voor het 
tegenliggende verkeer bedoeld is.  

• De Fietssuggestiestroken zijn soms te smal. 
 
Paaltjes en wegversmallingen zijn als volgt beoordeeld: 
 

• Paaltjes zouden van zacht materiaal gemaakt moeten worden. 

• Waarom staan er paaltjes? Om aan te geven dat het een tweerichting 
fietspad is? 

• Paaltjes zijn vaak niet te zien, vooral met slecht licht of slecht weer. 
• Als er een rand om een paaltje zit (zie figuur 12) zou deze gemarkeerd 

moeten worden, bijvoorbeeld met een gele kleur. De een vindt zo’n rand 
belachelijk gevaarlijk, de ander denkt dat de rand toch minder hard 
aankomt dan het paaltje. 

• De meesten vinden de kleurencombinatie rood – wit voor paaltjes goed, in 
tegenstelling tot zwart, wit, zwart – wit, bruin, grijs en zilverkleurig. De 
kleurencombinatie zwart – geel wordt genoemd als een combinatie die 
goed zichtbaar zou zijn. In elk geval zijn twee kleuren beter dan een kleur.  

• Er zou een lichtje op de paaltjes moeten zitten, dan vallen ze zeker op. 
• Hekjes worden gezien als zeer lastig; of je ziet ze niet goed en als je ze wel 

ziet moet je alsnog afstappen. De meeste ouderen durven het niet aan om 
er doorheen te fietsen. Hekjes zouden ook tweekleurig gemaakt moeten 
worden. 

• De paaltjes en wegversmallingen (en andere onverwachte situaties, zoals 
een boom die de rijstrook versmalt) zouden moeten worden ingeleid met 
markering op de weg (voor als je naar beneden kijkt) of een verkeersbord 
(voor als je omhoog kijkt). 

• Je ziet de paaltjes niet als er iemand voor je fietst, misschien moeten 
paaltjes hoger worden gemaakt? Een ander merkt op dat dit wel lelijk is en 
misschien nog gevaarlijker als je het paaltje alsnog niet ziet. 

• Maak alle paaltjes bij elkaar in de buurt dezelfde kleur(en). Zie figuur 12; 
de zwarte paaltjes links zijn al veel minder goed zichtbaar dan de rood – 
witte paaltjes en daarbij komt dat je hier ook geen zwarte paaltjes 
verwacht, je verwacht rood – witte paaltjes.  
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Figuur 12. Foto van een paaltje met een rand erom heen. 
 
 

Over het wegverloop kwamen de volgende opmerkingen: 
 

• Belijning aan de zijkant van het fietspad helpt om het verloop aan te 
geven. 

• Als er een stoep naast het fietspad ligt, maak de stoeprand dan wit. 
• De kleur van het fietspad zelf is belangrijk, helemaal in combinatie met de 

omgeving. Het moet flink met elkaar contrasteren. Een rood fietspad met 
witte belijning aan de zijkant lijkt ideaal. 

• Belijning in het midden hoeft niet, tenzij het een tweerichting fietspad is. 

• Vooral in het donker is het wegverloop lastig te zien.  

• Sommige bochten zijn onverwacht, je snapt niet waarom ze er zijn. Die 
moeten wel goed zichtbaar zijn, anders mis je ze volledig. Probeer 
overbodige bochten te verkomen. 

• Landbouwverkeer bemoddert het fietspad Het verloop is dan lastiger te 
zien omdat het fietspad nu meer op de berm lijkt. Eventuele belijning is 
ook niet meer zichtbaar. 

• In het bos is het donker en zie je het wegverloop minder goed. Hier moet 
het fietspad dus zeker een contrasterende kleur en belijning hebben. 

 
Dit is gezegd over bochten, kruisingen en afslagen: 
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• Liever geen hoge stoep in een bocht, zo kun je niet uitwijken in een 
noodgeval.  

• Zit er toch een stoeprand in een bocht, maak deze dan wit of geel. 

• Zorg voor goede verlichting bij bochten, kruisingen en afslagen. Ook 
overdag kan dit veel nut hebben. 

• Sommige kruisingen zijn onoverzichtelijk en chaotisch. Het is voor 
ouderen dan moeilijk om te begrijpen wat de bedoeling is voor fietsers. 

• Als er een ongebruikelijke en gevaarlijke situatie is (bijvoorbeeld twee 
parallelle wegen waar beide keren het verkeer van links komt), schrijf dan 
een waarschuwing op de weg. Net als in Engeland waar wordt 
gewaarschuwd voor het verkeer van links. 

• Gebruik bij kruispunten niet alleen haaientanden, maar ook borden. Hoe 
duidelijker hoe beter. 

• Zand, modder en water in bochten is gevaarlijk.  

• Ouderen stappen af op alle punten die hen gevaarlijk lijkt of punten die ze 
niet kunnen overzien. Overige weggebruikers moeten hier rekening mee 
houden. 

 
Twee richting fietspaden hebben deze reacties opgeleverd: 
 

• Twee richting fietspaden moeten breed genoeg zijn. 

• Het moet op alle momenten duidelijk zijn dat een fietspad twee richting is, 
dus belijning in het midden en borden zijn noodzakelijk. Vaak wordt het 
alleen aan het begin aangegeven. Als je dat mist, word je verrast. 

• Je gaat er niet vanuit dat als er aan beide zijden van de weg een fietspad is, 
dat deze twee richting zijn. Extra goed aangeven in dat geval. 

• Wanneer er genoeg ruimte is om nog een fietspad aan te leggen zodat er 
twee éénrichting fietspaden ontstaan, dan heeft dit de voorkeur. 

• Belijning aan de zijkant van het fietspad is wenselijk. Als je een tegenligger 
passeert, moet je soms flink aan de kant. Als je kunt zien waar het fietspad 
eindigt, is er minder kans dat je van het fietspad afraakt. 

 
Dit vindt men van verhoogde fietspaden: 
 

• De angst is groot om van het fietspad af te raken. Je belandt dan in de 
berm, of nog erger, op de weg. 

• Als het donker is zie je niet goed hoe hoog het fietspad ligt. Je kunt 
gemakkelijk een inschattingsfout maken. De rand moet duidelijk 
gemarkeerd worden. 

• Je kunt niet goed uitwijken als er bijvoorbeeld een groep scholieren 
aankomt. 

• Je fietst mooi droog bij wateroverlast. 

• De hoogte biedt wel bescherming tegen de auto’s, maar dit weegt niet op 
tegen het valgevaar. 

• Een klein hoogteverschil is optimaal. Kleiner dan bijvoorbeeld figuur 13. 
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Figuur 13. Voorbeeld van een verhoogd fietspad. 
 
Deze opmerkingen zijn naar aanleiding van Shared Space gebieden: (alleen in 
Groningen behandeld.) 
 

• Dit is onvoorspelbaar, wat gaan de medeweggebruikers doen? 
• Het zorgt vast voor lage snelheden en dat is prima. 

• Het is ruimtelijk erg mooi om te zien. 
 
Tramrails leverden het volgende op: (alleen in Amsterdam behandeld.) 
 

• Als Amsterdammer ben je tramrails gewend. 

• Wanneer je loodrecht over de rails kunt fietsen is het nog wel te doen, een 
kleinere hoek is gevaarlijk. 

• Je kunt maar beter afstappen. 

• De weg bij de rails is vaak slecht, dit maakt het nog lastiger. 

• De rails zijn slecht zichtbaar, dit is gevaarlijk voor de mensen die 
onbekend zijn in de omgeving. 

• Als het regent zijn de rails nog slechter te zien. 

• Als de weg voor fietser wordt geblokkeerd, moeten ze gewoon even 
wachten in plaats van in te halen waardoor ze de rails moeten passeren 
onder een hele kleine hoek. Dat is vragen om problemen. 
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Discussie 
In Fase 2 van dit onderzoek is gekeken naar de kritieke situaties die ouderen 
ondervinden tijdens het fietsen. Ook is aandacht besteed aan de maatregelen die 
de situaties verbeteren. 
 
Kritieke situaties 
Voor ouderen zijn onverwachte situaties kritiek, evenals situaties waarbij de weg 
en obstakels weinig contrast hebben. Stoepranden zonder markering, paaltjes en 
varkensruggen worden vaak genoemd. Vooral wanneer obstakels zijn geplaatst 
om gemotoriseerd verkeer tegen te houden, en niet om de fietser te helpen, zijn 
deze voor oudere fietsers een verrassing. Ouderen vinden het lastig om het 
wegverloop te zien, zeker wanneer het fietspad een weinig contrasterende kleur 
heeft ten opzichte van de berm. Het gedrag van andere weggebruikers is moeilijk 
in te schatten voor ouderen, in het bijzonder op plaatsen waar weinig structuur is 
gegeven, bijvoorbeeld bij Shared Space.  
 
Maatregelen 
Stoepranden markeren en paaltjes markeren met twee kleuren (in elk geval met 
geel) en het aanbrengen van licht op paaltjes. Alle afwijkende en onverwachte 
situaties inleiden met markering op de weg, zoals een wegversmalling of een 
bocht. Belijning aan de zijkant van de weg is erg belangrijk, belijning in het 
midden van de weg is alleen nodig bij een tweerichting fietspad.  
 
Conclusies 
Stoepranden en paaltjes vinden ouderen vaak slecht zichtbaar en onverwacht. 
Ook het wegverloop is voor ouderen slecht zichtbaar.  
Maatregelen om deze kritieke situaties te verbeteren zijn het wit maken van 
trottoirbanden, het aanbrengen van belijning aan de zijkant van de weg en het 
opvallender maken van paaltjes door middel van meerdere kleuren en licht. 
Kritieke situaties die in het fietsparcours van Fase 3 worden verwerkt zijn:  

• Paaltjes met verschillende kleuren, strepen en soorten verlichting. 

• Stoepranden met en zonder witte markering. 

• Belijning aan de zijkant van de weg met verschillende contrasten. 

• Berm met verschillende contrasten. 
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Fase 3 
 
Methode 
De kritieke situaties die uit Fase 1 en 2 naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in 
het fietsparcours voor Fase 3. De keuzes voor de situaties in het fietsparcours zijn 
op eenduidige uitkomsten van beide fasen gebaseerd. Uiteindelijk zijn er 16 
verschillende condities geselecteerd, die in 16 rondes zijn aangeboden. De 
kritieke situaties bestonden uit 2 belijningscondities, 2 bermcondities, 3 
stoeprandcondities en 9 condities met verschillende paaltjes. De volgorde was 
voor alle proefpersonen anders, vastgesteld met een Williams Design.  
 

 

 
Figuur 14. De twee belijningscondities, boven de heldere belijning en onder de 
vervaagde belijning. 
 

 

 
Figuur 15. De twee bermcondities. Boven de witte stoep en onder het gras. 
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Figuur 16. De drie stoepranden; boven de grijze stoeprand, links onder de witte 
stoeprand en rechts onder de stoeprand met zigzag patroon om hoogte aan te 
geven. 

     

  
Figuur 17. De paaltjes, waarvan de zwarte en de roodwitte links boven ook zijn 
aangeboden met een variant knipper/constant licht bovenop het paaltje. 
 
 
Er is voor gekozen het fietsparcours buiten uit te leggen in plaats van in een 
overdekte locatie. Hierdoor ontstond er de mogelijkheid dat het weer zou 
variëren en dus van invloed zou zijn op de resultaten, maar daar staat tegenover 
dat de ecologische validiteit veel groter is. Het parcours is uitgelegd op het terrein 
van het steunpunt van Rijkswaterstaat in Kolham (Groningen). Het betrof een 
afgesloten terrein zonder andere weggebruikers, zeer ruim en het had de 
beschikking over elementen waar omheen en achterlangs gefietst kon worden. In 
bijlage 4 is een luchtfoto bijgevoegd, waarop het fietsparcours is aangegeven. Ook 
stond er een grote loods waarachter elk rondje begon en eindigde. Tijdens het 
aanpassen van het parcours bevond de proefpersoon zich hierachter zodat de 
aanpassingen aan het parcours niet konden worden gevolgd. Het fietsparcours is 
zo uitgelegd dat het een achttal locaties voor obstakels zou opleveren, die zijn 
onder te verdelen in de categorieën: 

- Obstakel in de bocht 
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- Obstakel na de bocht 
- Obstakel op een recht weggedeelte 

De locatie van de obstakels werd verwacht een rol te spelen in de zichtbaarheid 
van een obstakel. In bijlage 5 is een luchtfoto bijgevoegd met de plaatsen van de 
locaties. 
 
Na elke ronde die gefietst werd, is gevraagd aan te geven wat volgens de 
proefpersoon de rijkwaliteit was, hoe zeker men zich voelde, hoe goed men het 
obstakel zichtbaar vond, hoeveel risico er was ervaren en hoeveel inspanning het 
had gekost. De vragen zijn beantwoord met behulp van de BSMI, een schaal voor 
het meten van de subjectieve inspanning met een bereik van 0-150 (Zijlstra, 
1993). Zie hiervoor bijlage 6. 
Naast deze subjectieve scores is elke ronde ook geobserveerd. De observator 
bevond zich steeds vlak bij het obstakel zodat er goed zicht was op de reactie van 
de proefpersoon, maar was wel verdekt opgesteld. De volgende reacties zijn 
gescoord door de observator: 

- uit balans 
- belijning overschreden 
- afgeremd 
- obstakel aan de verkeerde kant ontweken 
- afgestapt 
- voet aan de grond 
- contact met het obstakel 

 
Een score van 0 betekende dat deze reactie niet had plaatsgevonden, 1 betekende 
dat de reactie in lichte mate had plaatsgevonden en 2 betekende dat de reactie in 
grote mate had plaatsgevonden. 
 
Om het “Design for All’ principe te kunnen toepassen, moest er bij de 
proefpersonen een oogafwijking worden gesimuleerd. Er is gekozen voor het 
verminderen van de contrastgevoeligheid en het verminderen van de lichtinval, 
omdat dit gebeurt bij veroudering ( Elliott, Whitaker & MacVeigh, 1990; Tang & 
Zhou, 2009). Het simuleren van de visus van ouderen is interessant omdat het 
een grote groep is waarvan het zicht is verslechterd, en deze groep zal bovendien 
alleen maar groter worden. Om het zicht van ouderen te simuleren zijn vier 
klusbrillen bewerkt met lagen plastic. De verschillende lagen plastic leverden 
verschillende maten van contrastgevoeligheid op. De klusbrillen bedekten het 
hele gebied rondom de ogen met een siliconenplastic waardoor de lichtinval werd 
verminderd. In figuur 18 is een bewerkte bril te zien. 
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Figuur 18. Bewerkte bril waarmee de deelnemers het parcours aflegden. 
 
Om de proefpersonen met een vergelijkbare contrastgevoeligheid te laten fietsen, 
is er voordat er gefietst werd een aantal oogtesten afgenomen. Dit waren een 
gezichtsscherptetest, een contrastgevoeligheidstest en een gezichtsveldtest. Als 
eerste werd een contrastgevoeligheidstest, de Gecko (Groningen Edge Contrast 
Kaart Ontwerp, Kooijman, Jansonius & Damhof, 1997, bijlage 7) afgenomen. De 
Gecko is een kaart met 16 cirkels waarbij elke cirkel bestaat uit een lichte helft en 
een donkere helft. Het contrast tussen de twee helften wordt steeds kleiner 
naarmate de test vordert. De proefpersoon wordt gevraagd met de arm aan te 
geven hoe hij of zij denkt dat de grens loopt tussen de beide helften van de cirkel 
die wordt aangewezen. De grens kan horizontaal lopen, verticaal of ergens daar 
tussen in. De Gecko is steeds eerst afgenomen met de bril die de 
contrastgevoeligheid het meest aantastte, vervolgens met de bril die op een na de 
contrastgevoeligheid het meest aantastte net zolang totdat de grens van de vooraf 
vastgestelde cirkel nummer 8 juist kon worden aangegeven. Op deze manier werd 
bepaald met welke bril de proefpersoon het parcours zou gaan fietsen. De Gecko 
werd vervolgens ook nog afgenomen zonder bril.  
Cirkel nummer 8 is bepaald als ondergrens naar aanleiding van het afnemen van 
de Gecko onder 5 personen en het laten fietsen van deze personen met de 
verschillende brillen. Er is gekeken tot welke cirkel deze personen kwamen met 
elke bril en hoe zij het fietsen met elke bril ervaarden. Hieruit bleek dat door de 
grens op cirkel 8 te leggen, de personen visueel behoorlijk werden beperkt, maar 
nog wel in staat waren om te fietsen. Als de grens lager was gelegd, zou dit 
hebben geresulteerd in een bril die visueel nauwelijks beperkingen opleverde. Als 
de grens hoger was gelegd zou dit een te ernstige beperking hebben opgeleverd. 
Het is onwaarschijnlijk dat mensen met een dergelijke beperking nog fietsen en 
dit zou afbreuk doen aan de ecologische validiteit. 
Voor de gezichtsscherptetest is de Snellentest gebruikt, ook deze werd eerst 
afgenomen met de bril waarmee de proefpersoon ging fietsen en vervolgens 
zonder bril. Dit geldt ook voor het bepalen van het gezichtsveld, dat werd gedaan 
met een perimeter. Dit is een holle, halve bol die geplaatst werd in het beeld van 
de proefpersoon dat bekeken kan worden zonder hoofd of ogen te bewegen. Op 
de bol staan graden aangegeven, zowel links als rechts wordt 90 graden 
bestreken. Terwijl de proefpersoon focuste op een punt recht vooruit, werd er 
met een oranje bolletje aan een stokje bewogen van achter het hoofd richting het 
gezichtsveld van de proefpersoon. Zodra de proefpersoon iets zag bewegen moest 
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er gelijk 'ja' worden geroepen en op dat moment werd het aantal graden 
afgelezen.  
Om te kunnen bepalen of de gevonden resultaten met goedziende proefpersonen 
met een bewerkte bril niet dramatisch zouden afwijken van resultaten van 
slechtzienden, is een aantal slechtziende deelnemers geworven. Deze 
proefpersonen hebben zonder bril gefietst en de oogtesten zijn alleen zonder bril 
afgenomen. 
 

Er is gefietst met een omafiets type LIMIT 'No Fuss'. Daar is voor gekozen omdat 
een omafiets veel beenruimte biedt, waardoor het zadel zo min mogelijk versteld 
hoefde te worden, of een proefpersoon nu heel klein of heel lang was. Het was 
niet mogelijk om meerdere fietsen aan te bieden omdat er een constructie op de 
fiets moest komen voor een speciale lamp die door de camera kon worden 
gedetecteerd.  
 

Om de proefpersonen te laten wennen aan de fiets, de bril en het parcours 
mochten zij na de oogtesten een paar rondjes proef fietsen over het parcours. De 
proefpersonen die met felle (lage) zon hebben gefietst, kregen ook nog een pet 
met klep aangeboden om mee te fietsen. Sommigen proefpersonen hebben 
daarom ook met de pet proef gefietst.  
Na het proef fietsen kregen de proefpersonen instructies om met een snelheid te 
fietsen waarbij men zich nog prettig voelde. Verder was de instructie binnen de 
lijnen van het fietspad te blijven en obstakels zoveel mogelijk aan de rechterkant 
te passeren. Er is uitgelegd dat alle obstakels van zacht materiaal waren en niet 
zouden kunnen leiden tot letsel. Verder mochten ze op elk moment stoppen met 
fietsen als ze zich onwel zouden voelen. 
 

Tijdens het fietsen van bepaalde condities moest de speciale lamp die op de fiets 
was geconstrueerd, worden aangezet. Deze kon worden gedetecteerd door de 
software waarmee de camerabeelden van die condities zouden worden 
geanalyseerd. Met deze software kan de positie van de fiets worden gevolgd, 
waaruit de kwaliteit van het fietsen kan worden afgeleid. De camera is 
opgehangen met een klemstatief aan de spanten van een overkapte opslagplaats 
op een hoogte van ongeveer 6 meter boven de locatie van de belijnings- en 
bermcondities. De camera met een driekleurensensor van ¼ inch en Leica 
zoomlens had MiniDV tape als opname medium. Het opnameformaat was Pal 
(712 X 576 pixels; 25 Hz, interlaced). Vier ronde kalibratiemarkers met een 
diameter van 45 cm werden in een rechthoek geplaatst met zijden van 6 en 8 
meter, om te dienen als vast uitgangspunt bij het analyseren van de beelden (zie 
figuur 19). De gemiddelde waarde van de x- en y-coördinaten van de witte pixels 
van de markers is gebruikt als input voor het berekenen van de DLT (Direct 
Linear Transformation) parameters die de oriëntatie van de camera ten opzichte 
van de marker beschrijft. Met deze parameters werden de oorspronkelijke 
ruimtelijke posities van de markers teruggerekend met een afwijkingsfout van 
minder dan 1 cm. 
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Figuur 19. Laat de wegversmalling zien in een van de belijningscondities. 
 
In figuur 20 is een grafische weergave van de passage door de wegvernauwing 
van een proefpersoon weergegeven (gemiddelde snelheid 4,4 m/sec, standaard 
deviatie 7,5 cm).  

 
Figuur 20. Koersverloop door wegversmalling. De weergave is 90 graden naar 
rechts geroteerd ten opzichte van figuur 19. De deelnemer fietst aan het eind 
dichter bij de markering. 
 
De opzet van het experiment is goedgekeurd door de Ethische Commissie 
Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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IDED methode 
 
Tot nu toe is de IDED methode (Den Brinker & Daffertshofer, 2005) gebruikt om 
de visuele toegankelijkheid voor slechtzienden te meten. Met de IDED-methode 
wordt een foto van een situatie zodanig gedegradeerd (onscherp) gemaakt zodat 
alleen die visuele informatie (contrastverschillen) overblijven die door een 
slechtziende ook gezien worden.  
 
  

Figuur 21. IDED-analyse. a) oorspronkelijke opname van de tredenovergang van 
een perrontrap; b) gedegradeerde opname via ‘image degrading’; c) voor 
slechtziende nog zichtbare contrastverschillen via ‘edge detection’; d) overlay van 
b) en c) waardoor goed te zien is dat daar alleen irrelevante contrast verschillen 
zichtbaar zijn en niet de tredenranden die nodig zijn voor een veilige 
voetplaatsing. 
  
Het eindresultaat van de IDED-analyse is een opname waarin alle waarneembare 
contrastverschillen gemarkeerd zijn met zwarte lijnen. Daardoor kan in één 
oogopslag beoordeeld worden of belangrijke aspecten van de gebouwde omgeving 
toegankelijk zijn voor slechtzienden.  
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Bij normaal ziende mensen doet het probleem van verlaagde gezichtscherpte zich 
ook voor als de ogen niet gefixeerd zijn op onderwerpen die belangrijk zijn voor 
de visuele toegankelijkheid. Immers, de gezichtscherpte neemt zeer snel af met 
de excentriciteit van de projectie van de omgeving op het netvlies. De IDED-
methode moet ook gebruikt kunnen worden om de zichtbaarheid van obstakels 
vanuit verschillende ooghoeken te bepalen bij het bestuderen van mogelijke 
oorzaken van eenzijdige ongevallen van mensen met een normaal 
gezichtsvermogen.  
 
Randvoorwaarden voor het gebruik van de IDED-methode 
 
1. De foto’s moeten onder dezelfde omstandigheden gemaakt worden als 

tijdens het (potentiële) ongeval: licht, schemer of duisternis en nat of 
droog wegdek. 

2. De opnameafstand tot de ongevalsituatie is ongeveer 12 meter. Volgens 
de literatuur is dat de minimale afstand waarbij de fietser met een 
gemiddelde snelheid van 15 km/uur nog 2 seconden over heeft om het 
wegverloop te beoordelen of te bepalen of er voldoende ruimte is 
tussen obstakels.  

3. In de eerste stap van de IDED analyse worden de foto’s gedegradeerd 
tot een niveau dat een verlaagde gezichtsscherpte simuleert die 
overeenkomt met een bepaalde excentriciteit van de kijkrichting. 
Technisch komt dat neer op een Gaussian ‘low pass’ filter. 

4. In de volgende stap van de IDED analyse die bedoeld is om het 
zichtbare contrast te markeren wordt een ‘edge detection’ volgens 
Sobel toegepast die zodanig gekalibreerd is dat alle contrasten 
zichtbaar zijn die een kritische waarde, gemeten volgens Michelson. In 
deze stap wordt zowel 0,3 als 0,15 als contrast criterium genomen, de 
eerste waarde omdat die doorgaans gezien wordt als grens voor de 
minimale contrasten in de gebouwde omgeving voor slechtzienden 
(wijk 2008) en de tweede omdat die voor normaal ziende als voldoende 
wordt beschouwd in taken zoals fietsen om met een excentrische 
kijkrichting objecten te kunnen waarnemen. 
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Resultaten 
In totaal hebben 32 proefpersonen het parcours gefietst. Van de 32 
proefpersonen waren er 4 slechtziend (12,5%), die daarom zonder bril hebben 
gefietst. Het was in eerste instantie de bedoeling dat elke proefpersoon een 
andere volgorde zou gaan fietsen, dit was echter niet haalbaar. Het aanpassen van 
het parcours na elke conditie kostte zo veel tijd dat er na 5 proefpersonen voor is 
gekozen om twee proefpersonen na elkaar over hetzelfde parcours te laten 
fietsen. Deze proefpersonen fietsten zogezegd samen.  
 

Van de proefpersonen was 38% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 36 jaar (van 
16 jaar tot 69 jaar, SD=15,5 jaar). Gemiddeld werd er 30 minuten per dag gefietst 
(van 0 tot 90 minuten, SD=23,8). 
 
Er waren 4 brillen die allen een andere contrastgevoeligheid tot resultaat hadden. 
De verschillende contrastgevoeligheid van de proefpersonen kon met deze brillen 
naar ongeveer hetzelfde niveau van contrastgevoeligheid gebracht worden met 
behulp van de Gecko. Bril 4 leverde de minste contrastgevoeligheid op en was 
met andere woorden het moeilijkst om mee te zien, bril 1 leverde de meeste 
contrastgevoeligheid op en was daarom de minst contrastverlagende bril. Van de 
goedzienden heeft 0% met bril 4 gefietst, heeft 36% met bril 3 gefietst, heeft 54% 
met bril 2 gefietst en heeft 10% met bril 1 gefietst.  
 

De Gecko bestond uit 16 cirkels, waarvan het contrastverschil van nummer 16 het 
slechtst zichtbaar was en van nummer 2 het best. Cirkel nummer 1 was een cirkel 
zonder contrastverschil. Met bril moesten de deelnemers minimaal cirkel 8 
kunnen waarnemen, wat overeenkomt met een gevoeligheid van 0,87 log. 
Gemiddeld, inclusief de slechtzienden, kwam men zonder bril bij cirkel 13 van de 
Gecko (van cirkel 0 tot cirkel 16, SD=3,4). Dit komt overeen met een 
contrastgevoeligheid van 1,58 log.  
Gemiddeld kwamen de goedzienden zonder bril op cirkel 14 (van cirkel 11 tot 16, 
SD=1,3), dit komt overeen met een contrastgevoeligheid van 1,72 log. De 
slechtzienden kwamen gemiddeld op cirkel 6 (van cirkel 0 tot 10, SD=4,8), dit 
komt overeen met een contrastgevoeligheid van 0,58 log. 
De goedzienden kwamen gemiddeld met bril 4 op cirkel 4 (contrastgevoeligheid 
0,28 log) en met bril 3 op cirkel 6 (contrastgevoeligheid 0,58 log). Met bril 2 en 1 
is niet voor iedereen gemeten, omdat dit niet nodig was als de vooraf bepaalde 
cirkel die voor elke proefpersoon zichtbaar moest zijn al goed was waargenomen. 
Als er werd gekeken naar de cirkel die nog kon worden gezien wanneer elke 
proefpersoon de bril op had waar hij of zij uiteindelijk mee heeft gefietst, kwamen 
de goedzienden gemiddeld op cirkel 8 (contrastgevoeligheid 0,87 log). 
 
De Snellentest (gezichtsscherpte) zonder bril leverde een gemiddelde op van 0,1 
(van -0,2 tot 0,9, SD=0,3). In tabel 1 is af te lezen hoe dit overeenkomt met de 
afstand waarop de deelnemers de Snellenkaart konden lezen. 
De gezichtsscherpte met de bril (waarmee elke goedziende proefpersoon gefietst 
heeft) leverde een gemiddelde op van 0,5 (van 0,1 tot 0,8, SD=0,2). De groep 
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slechtzienden had eveneens een gemiddelde gezichtsscherpte van 0,5 (van 0 tot 
0,9, SD=0,5).  
 
Tabel 1. Gezichtsscherpte ten opzichte van de afstand waarop de Snellenkaart 
gelezen kon worden.  
Gezichtsscherpte Afstand (de kleinste regel die een persoon kan lezen/persoon 

met normale gezichtsscherpte kan lezen op deze afstand.) 
 1,0 20/200 
 0,9 20/100 
 0,8 20/70 
 0,7 20/50 
 0,6 20/40 
 0,5 20/30 
 0,4 20/25 
 0,3 20/20 
 0,2 20/15 
 0,1 20/10 
 0,0  
-0,1  
-0,2  
-0,3  
 
Het gemiddelde gezichtsveld zonder bril was 87,3 graden (van 55 tot 90 graden, 
SD=7,1). Het gemiddelde gezichtsveld zonder bril van de goedzienden was 89,5 
graden (van 80 tot 90 graden, SD=2,1). Het gemiddelde gezichtsveld van de 
slechtzienden was 72,5 graden (van 55 tot 80 graden, SD=11,9). Het gemiddelde 
gezichtsveld met bril (dus alleen de goedzienden) was 87,9 graden (van 70 tot 90 
graden, SD=5,2).  
 
Na het fietsen van elke ronde zijn er 5 scores gegeven over die ronde door elke 
proefpersoon. Dit is gedaan aan de hand van de schaal in bijlage 6. De schaal gaat 
van o tot 150. In tabel 2 is voor elke conditie de gemiddelde score genoteerd.  
 
Tabel 2. Geeft de gemiddelde subjectieve scores met Standaard Deviatie (cursief 
tussen haakjes) op 5 zelf-rapportage maten per conditie. 

 Rijkwali- 

teit 

Zeker- 

heid 

Zichtbaar- 

heid 

Risico Inspan- 

ning 

zwart paaltje 89 (18,7) 88 (14,0) 70 (30,7) 23 (18,4) 17 (10,0) 

zwart paaltje 

knipperlicht 

89 (16,9) 87 (18,6) 75 (33,0) 25 (19,4) 19 (14,4) 

rood wit paaltje 89 (18,7) 90 (17,4) 93 (26,5) 23 (22,2) 17 (12,1) 

rood wit paaltje 

knipperlicht 

87 (20,1) 83 (25,5) 90 (29,1) 25 (21,5) 18 (16,4) 

rood wit paaltje 91 (19,0) 86 (23,7) 89 (31,4) 21 (18,5) 17 (17,2) 
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constant licht  

zwart paaltje 

ribbelmarkering 

87 (19,1) 83 (23,6) 74 (31,8) 24 (17,1) 18 (14,0) 

rood wit paaltje 

ribbelmarkering 

87 (22,6) 82 (28,4) 97 (26,7) 21 (16,2) 21 (21,7) 

schuin roodwit 

paaltje 

87 (17,1) 86 (19,4) 87 (27,6) 23 (19,2) 17 (14,1) 

schuin geel zwart 

paaltje 

88 (13,9) 86 (21,0) 82 (28,4) 22 (17,1) 18 (12,3) 

stoeprand grijs 87 (16,2) 84 (22,9) 59 (32,8) 25 (20,8) 20 (19,7) 

stoeprand wit 88 (18,0) 86 (22,5) 80 (27,2) 20 (19,3) 18 (14,9) 

stoeprand zigzag 87 (18,7) 83 (22,1) 72 (31,4) 22 (15,9) 17 (13,3) 

belijning hoog 

contrast  

93 (16,6) 90 (17,3) 89 (23,8) 16 (16,5) 14 (10,4) 

belijning laag 

contrast  

91 (18,3) 87 (18,1) 72 (26,8) 18 (14,2) 15 (12,0) 

bermconditie witte 

stoep  

94 (16,1) 87 (18,2) 100 (25,0) 17 (16,0) 16 (12,3) 

bermconditie gras 90 (18,1) 89 (19,0) 71 (31,0) 19 (15,7) 16 (12,8) 

  
De volgende effecten zijn gevonden: 
 
Belijning (hoog contrast versus laag contrast) 
Effect Zichtbaarheid F(1,31)= 13,3, p=0,001 
Trend Zekerheid F(1,31)= 3,1, p=0,088 
 
Berm (witte stoep versus gras) 
Effect Zichtbaarheid F(1,31)=18,6, p<0,001 
Trend Rijkwaliteit F(1,31)=3,3, p=0,077 
 
Stoeprand (grijs versus wit versus zigzag) 
Paarsgewijze vergelijking LSD (least significance difference) gecorrigeerd: 
Effect zichtbaarheid wit met grijs p=0,002 
Trend zichtbaarheid grijs met zigzag: p=0,084 
Trend Zekerheid wit met zigzag: p=0,077 
Trend Risico wit met grijs: p=0,096 
 
Paaltjes ribbelmarkering(zwartribbel versus roodwitribbel versus 
zwart versus roodwit) 
Effect Zichtbaarheid kleur F(1,31)=35,1, p<0,001  
Effect Zekerheid ribbel F(1,31)=4,4, p=0,044 
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Paaltjes kleur (schuin roodwit versus schuin geelzwart versus zwart) 
Paarsgewijze vergelijking LSD (least significance difference) gecorrigeerd: 
Effect Zichtbaarheid schuin roodwit met zwart: p=0,004 
Effect Zichtbaarheid schuin geelzwart met zwart: p=0,018 
 
Paaltjes type streep (schuin roodwit versus roodwit) 
Effect Zekerheid F(1,31)=4,4, p=0,045 
 
Paaltjes knipperlicht (roodwit versus zwart versus roodwitknipper 
versus zwartknipper) 
Effect Zichtbaarheid kleur F(1,31)=22, p<0,001 
Effect Zekerheid knipperlicht F(1,31)=5, p=0,034 
Trend Zekerheid knipperlicht met kleur F(1,31)=3,8, p=0,061 
 
Paaltjes type licht (roodwitconstant versus roodwit versus 
roodwitknipper) 
Paarsgewijze vergelijking LSD (least significance difference) gecorrigeerd: 
Effect Zekerheid roodwit met roodwitknipper: p=0,010 
Trend Zekerheid roodwit met roodwitconstant: p=0,088 
 
In figuur 22 is te zien wat de gemiddelde zichtbaarheid is per conditie. 
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Figuur 22. Gemiddelde zichtbaarheid per conditie, gescoord d.m.v. 
zelfrapportage op de BSMI met een bereik van o-150. 
 
Elke ronde is het gedrag van proefpersonen bij het obstakel geobserveerd. Tabel 3 
laat hiervan de resultaten zien. Wanneer het gedrag niet voorkwam is er 0 
gescoord, als het in lichte mate voorkwam is er 1 gescoord en als het in sterke 
mate voorkwam is er 2 gescoord. In tabel 2 zijn de scores van alle proefpersonen 
opgeteld. In de laatste kolom is het totaal per conditie af te lezen. 
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Tabel 3. Het gesommeerde aantal keer dat de observatie voorkwam per conditie  
met de Standaard Deviatie (cursief, tussen haakjes) van het totaal. 

 uit 

balans 

belij 

ning 

over 

schre 

den 

af 

ge 

remd 

obstakel 

aan 

verkeerde 

kant 

ontweken 

afge 

stapt 

voet 

aan de 

grond 

Con 

tact 

met 

obsta 

kel 

totaal 

zwart 

paaltje 

10 

 

11 4 2 0 0 0 27 (9,3) 

zwart 

paaltje 

knipper 

licht 

11 12 4 3 0 0 0 30 (10,3) 

rood wit 

paaltje 

6 7 2 2 0 1 0 18 (6,1) 

rood wit 

paaltje 

knipper 

licht 

2 5 0 2 0 0 0 9 (3,2) 

rood wit 

paaltje 

constant 

licht  

4 3 1 3 0 0 0 11 (3,7) 

zwart 

paaltje 

ribbelmar

kering 

10 12 3 4 0 1 0 30 (10,1) 

rood wit 

paaltje 

ribbelmar

kering 

3 5 2 2 0 2 0 14 (4,5) 

schuin 

roodwit 

paaltje 

6 11 1 2 0 0 0 20 (7,2) 

schuin geel 

zwart 

paaltje 

5 5 3 2 0 1 0 16 (5,2) 

stoeprand 

grijs 

15 3 12 1 0 0 0 31 (11,1) 

stoeprand 

wit 

4 2 5 0 0 0 0 11 (3,9) 
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stoeprand 

zigzag 

6 1 5 0 0 0 2 14 (4,8) 

belijning 

hoog 

contrast  

15 1 0 0 0 0 0 16 (7,1) 

belijning 

laag 

contrast  

8 3 4 0 0 0 1 16 (5,7) 

bermcon 

ditie witte 

stoep  

0 0 4 0 0 0 0 4 (1,9) 

bermcon 

ditie gras 

5 0 2 0 0 0 1 8 (3,0) 

 
In figuur 23 is het totaal gesommeerde aantal keer van de observatie per conditie 
te zien.  

Figuur 23. Het totaal gesommeerde aantal keer dat een probleem is geobserveerd 
per conditie. 
 
Niet alle proefpersonen hebben in dezelfde weersomstandigheden gefietst; 41% 
heeft gefietst in zonnig weer, 41% heeft in half bewolkt weer gefietst en 18% heeft 
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in bewolkt weer gefietst. Iedereen heeft in droge omstandigheden kunnen fietsen. 
De proefpersonen gaven aan last te hebben van de zon, met name wanneer er met 
het gezicht naar de zon toe werd gefietst.  
Ook het wegdek had effect op de zichtbaarheid van het parcours; een nat wegdek 
leverde een hoger contrast op met de belijning en lichte obstakels. Het was 
daarom wat makkelijker fietsen met een nat wegdek. 12,5% van de proefpersonen 
heeft met een nat wegdek gefietst, 12,5% heeft met een half nat wegdek gefietst en 
75% heeft met een droog wegdek gefietst.  
Na afloop van het fietsen is aan de proefpersonen gevraagd aan welke condities 
zij de voorkeur gaven. In tabel 4 staat de voorkeur van de proefpersonen voor de 
categorie paaltjes vermeld in percentages. Voor de categorie stoepranden is in 
tabel 5 te zien wat de voorkeur van de proefpersonen was. In tabel 6 staat de 
voorkeur voor de belijning en in tabel 7 de voorkeur voor de berm.  
 
Tabel 4. Voorkeur van de proefpersonen in de categorie paaltjes. 

paaltjes  voorkeur rangorde - alle scores (1 = 

geprefereerd) 

zwart paaltje 0% 7 

zwart paaltje knipperlicht 0% 7 

rood wit paaltje 39% 1 

rood wit paaltje 

knipperlicht 

10% 3 

rood wit paaltje constant 

licht  

0% 7 

zwart paaltje 

ribbelmarkering 

3% 6 

rood wit paaltje 

ribbelmarkering 

32% 2 

schuin roodwit paaltje 6% 5 

schuin geel zwart paaltje 10% 3 

 
Tabel 5. Voorkeur van de proefpersonen in de categorie stoepranden. 

stoepranden voorkeur Rangorde - alle scores (1 = 

geprefereerd) 

stoeprand grijs 17% 3 

stoeprand wit 48% 1 

stoeprand zigzag 35% 2 
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Tabel 6. Voorkeur van de proefpersonen in de categorie belijning. 

belijning voorkeur Rangorde - alle scores (1 = 

geprefereerd) 

belijning hoog contrast  100% 1 

belijning laag contrast  0% 2 

 
Tabel 7. Voorkeur van de proefpersonen in de categorie berm. 

berm voorkeur Rangorde - alle scores (1 = 

geprefereerd) 

bermconditie witte stoep  87% 1 

bermconditie gras 13% 2 

 
Tijdens het passeren van de belijnings- en bermcondities zijn de proefpersonen 
gefilmd. Deze condities kwamen alle vier op dezelfde plaats voor in het parcours 
en werden neergelegd in de vorm van een wegversmalling (zie figuur 19). Met 
behulp van deze beelden kon berekend worden op welk punt de proefpersonen de 
wegversmalling binnen kwamen fietsen. In tabel 8 is de gemiddelde afstand vanaf 
de fietser tot de rand van het smalle gedeelte van de wegversmalling af te lezen 
per conditie. 
 
Tabel 8. De gemiddelde afstand vanaf de fietser tot de rand van de wegmarkering 
van het smalle gedeelte. 

Conditie gemiddelde afstand tot de lijn in cm (SD) 

belijning hoog contrast  35,2 (SD =166,9) 

belijning laag contrast  29,6 (SD =160,8 ) 

bermconditie witte stoep  36,2 (SD =189,5 ) 

bermconditie gras 34,7 (SD =182,1 ) 

 
Hier zijn geen significante effecten voor gevonden. 
 
Naast de zichtbaarheid van het obstakel zelf, speelt ook de locatie van het 
obstakel een rol bij de zichtbaarheid. In bijlage 5 zijn de locaties van de obstakels 
te zien op een luchtfoto. In tabel 9 zijn de gemiddelde zichtbaarheidscores te zien 
per locatie. De locaties zijn te verdelen in de volgende categorieën:  

• obstakel in de bocht 

• obstakel na de bocht 

• obstakel op een rechte weg  
In tabel 9 is de categorie van het obstakel vermeld. In tabel 10 zijn de gemiddelde 
zichtbaarheidscores per locatiecategorie vermeld. 
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Tabel 9. De gemiddelde zichtbaarheidscores (onafhankelijk van het obstakel) per 
locatie. 
Locatie Locatiecategorie Gemiddelde 

zichtbaarheidscores 
Locatie A Na de bocht 83,9 
Locatie B In de bocht 84,8 
Locatie C Na de bocht 80,0 
Locatie D In de bocht 76,9 
Locatie E In de bocht 67,0 
Locatie F Na de bocht 86,3 
Locatie G Na de bocht 75,5 
Locatie H Rechte weg 91,7 
 
Tabel 10. De gemiddelde zichtbaarheidscores per locatiecategorie. 
Locatiecategorie Gemiddelde 

zichtbaarheidscores 
Standaard 
Deviatie 

In de bocht 71,9 28,1 
Na de bocht 79,2 24,5 
Rechte weg 91,7 20,3 
 
Het object op de rechte weg is beter zichtbaar dan na een bocht (LSD 
gecorrigeerde paarsgewijze vergelijking p=0,003) vergeleken met in de bocht 
(LSD gecorrigeerde paarsgewijze vergelijking p=0,003). In of na de bocht is gelijk 
zichtbaar (NS). 
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Discussie 
In Fase 3 van dit onderzoek is gekeken naar de effecten van verschillende soorten 
belijning, berm, stoepranden en obstakels op fietsgedrag en -beleving. De 
contrastgevoeligheid van de deelnemers is verlaagd met een bewerkte bril, zodat 
minimale eisen aan de zichtbaarheid gesteld kunnen worden, voldoende voor de 
meest kwetsbare groep. 
Er zijn subjectieve oordelen gemeten zoals zichtbaarheid en zekerheid, daarnaast 
is er geobserveerd. Ook is gekeken naar de invloed van de locatie op de 
zichtbaarheid van een stoeprand of obstakel. 
 
Subjectieve oordelen 
Heldere belijning is beter zichtbaar dan vervaagde belijning en men voelt zich 
zekerder bij heldere belijning. Alle deelnemers hebben voorkeur voor de heldere 
belijning. Een witte stoep naast de weg is eveneens beter zichtbaar dan gras, en 
dit heeft een betere zelfgerapporteerde rijkwaliteit tot gevolg. De meeste 
deelnemers hebben voorkeur voor de witte stoep ten opzichte van het gras. De 
effecten van zichtbaarheid zijn zoals verwacht, ook de grotere zekerheid en betere 
rijkwaliteit ligt in de lijn der verwachting.  
 
Een grijze stoeprand is veel minder goed zichtbaar dan een witte stoeprand en 
minder goed zichtbaar dan een stoeprand met zigzagmarkering. Men ervaart 
meer risico bij de grijze stoeprand ten opzichte van de witte stoeprand. Men voelt 
zich zekerder bij de witte stoeprand dan bij de stoeprand met zigzagmarkering. 
Volgens verwachting is de witte stoeprand het beste zichtbaar en levert de grijze 
stoeprand een groter gevoel van risico op. Er werd vooraf gedacht dat men 
positief op de zigzagmarkering zou reageren, de zichtbaarheid wordt als goed 
beoordeeld, beter dan de grijze stoeprand, maar men voelt zich bij de zigzag 
stoeprand minder zeker dan bij de witte stoeprand. Men geeft de voorkeur aan de 
witte stoeprand, daarna aan de stoeprand met zigzagmarkering, en als laatste aan 
de grijze stoeprand. 
 
De ribbelmarkering voor een paaltje maakt deelnemers enigszins onzeker, 
evenals paaltjes met (knipper)licht. De verwachting was dat deze maatregelen de 
zichtbaarheid zouden vergroten, terwijl hier geen effecten voor gevonden zijn. 
Dat deelnemers hier onzeker door werden zou kunnen komen doordat men 
onbekend is met zigzagmarkering op een stoeprand en een paaltje met 
ribbelmarkering of (knipper)licht niet gewend is. 
 
Het zwarte paaltje is zoals verwacht veel minder goed zichtbaar dan het roodwitte 
paaltje of het geelzwarte paaltje. Waarschijnlijk wordt dit effect alleen maar 
groter bij duisternis, maar dat aspect kon in het huidige onderzoek niet aan bod 
komen. 
Na het fietsen geven de deelnemers de voorkeur aan het roodwitte paaltje, op de 
tweede plaats aan het roodwitte paaltje met ribbelmarkering en op de derde 
plaats aan het roodwitte paaltje met knipperlicht. Het zwartgele paaltje werd 
volgens verwachting beter zichtbaar gevonden dan de zwarte, maar minder goed 
dan de roodwitte. 
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Observatie 
Deelnemers hebben de meeste problemen om langs een grijze stoeprand te 
fietsen en langs een zwart paaltje, zelfs al is de zichtbaarheid van het paaltje 
verbeterd met ribbelmarkering of een knipperlichtje. Van deze verbeteringen 
werd een positieve bijdrage verwacht voor de zichtbaarheid. De problemen bij het 
zwarte paaltje en de grijze stoeprand komen waarschijnlijk door de slechte 
zichtbaarheid hiervan die de deelnemers hebben gerapporteerd. Daarbij heeft 
niet iedereen het lampje op het paaltje gezien, veroorzaakt door het overwegend 
zonnige weer waarin is gefietst. Men fietst het makkelijkst langs de witte stoep, de 
witte stoeprand en het roodwitte paaltje met knipperlicht. Van deze condities 
werd verwacht dat zij goed zichtbaar waren en dus het fietsen zouden 
vergemakkelijken.  
 
Locatie 
Obstakels op een rechte weg zijn volgens verwachting veel beter zichtbaar dan 
obstakels in de bocht of obstakels na de bocht. Groen en bebouwing beletten het 
zicht op de obstakels in en na de bocht. Mogelijk waren de deelnemers gefocust 
op het nemen van de bocht en merkten zij daarom de obstakels minder snel op. 
Er waren in totaal drie “in de bocht locaties”, vier “na de bocht locaties” en één 
“rechte weg locatie”. Het zou voor vervolgonderzoek interessant zijn om meerder 
“rechte weg locaties” te onderzoeken.  
 
Conclusies 
Deelnemers vinden de heldere belijning, de witte stoep en de witte stoeprand het 
best zichtbaar. Het roodwitte paaltje en het zwartgele paaltje vinden zij veel beter 
zichtbaar dan het zwarte paaltje. De voorkeur gaat uit naar het roodwitte paaltje. 
Men zegt minder zeker te zijn bij een paaltje met ribbelmarkering en paaltjes met 
licht, en qua zichtbaarheid is er geen voordeel gevonden boven de standaard 
roodwitte paaltjes. Toch geven deelnemers op de tweede plaats de voorkeur aan 
het roodwitte paaltje met ribbelmarkering en op de derde plaats aan het 
roodwitte paaltje met knipperlicht. De witte stoeprand wordt geprefereerd en 
vervolgens de stoeprand met zigzagmarkering. Ondanks dat men een beetje 
onzeker wordt van de zigzagmarkering (p=0,08), verkiezen zij deze boven de 
grijze stoeprand. Deze onzekerheid zou veroorzaakt kunnen worden doordat de 
deelnemers niet gewend zijn aan ribbelmarkering voor een paaltje, licht op een 
paaltje en zigzagmarkering op de stoep. Ondanks de onzekerheid lijken zij toch 
de meerwaarde van deze maatregelen te zien. 
De grijze stoeprand en het zwarte paaltje leveren volgens de observatie de meeste 
problemen op. Dit komt overeen met de subjectieve zichtbaarheidscores van de 
deelnemers.  
De locatie van een obstakel heeft invloed op de zichtbaarheid ervan. De 
zichtbaarheid is veel beter op de rechte weg dan in de bocht of na de bocht. 
 
Praktijk 
Heldere belijning en heldere berm (witte stoep) verbeteren de zichtbaarheid van 
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de weg en het wegverloop. Volgens de observatie fietsen de deelnemers beter dan 
bij belijning en berm met weinig contrast en ze voelen zich respectievelijk 
zekerder en vinden dat ze beter fietsen. Uit de observaties blijkt dat voornamelijk 
een goed contrasterende berm ervoor zorgt dat deelnemers beter fietsen. Het is 
daarom aan te bevelen om fietsinfrastructuur te voorzien van heldere belijning 
aan de zijkant van de weg, of een heldere berm die goed contrasteert met de weg. 
 
Grijze stoepranden zijn slecht zichtbaar en leveren een gevoel van risico op bij de 
deelnemers ten opzichte van de witte stoeprand die men goed zichtbaar vindt en 
waarbij men zich zeker voelt. De stoeprand met zigzagmarkering vindt men 
minder goed zichtbaar dan de witte stoeprand, maar beter dan de grijze 
stoeprand. De stoeprand met zigzagmarkering zou ingevoerd kunnen worden om 
hoogte aan te geven, ter verbetering van een witte stoeprand die door 
slechtzienden vaak gezien wordt als een witte streep op de weg waar overheen 
gefietst kan worden. Deze potentiële verwarring is bij het huidige onderzoek 
echter niet gevonden, de witte stoeprand was het best zichtbaarheid en de 
hoogste zekerheidsscores werden hieraan gegeven, en derhalve lijkt dit een goede 
maatregel.  
 
Zwarte paaltjes vindt men erg slecht zichtbaar en uit de observaties blijkt dat dit 
verslechterd fietsgedrag veroorzaakt. Opmerkelijk genoeg verslechteren 
knipperlicht en ribbelmarkering bij een zwart paaltje het fietsgedrag alleen maar. 
De verwachting is dat bij duisternis de zichtbaarheid van dit paaltje alleen maar 
slechter zal zijn, en het verdient aanbeveling om zwarte paaltjes uit het 
straatbeeld te laten verdwijnen. 
 
Deelnemers hebben voorkeur voor het roodwitte paaltje, terwijl zij het roodwitte 
paaltje met ribbelmarkering het beste zichtbaar vinden. Uit de observatie blijkt 
dat er het beste gefietst wordt bij het roodwitte paaltje met knipperlicht. 
Deelnemers voelen zich minder zeker bij paaltjes met knipperlicht en paaltjes 
met ribbelmarkering. Dit zou kunnen komen omdat zij hier nog aan moeten 
wennen. Als basis is een roodwit paaltje goed zichtbaar en veilig.  
 
Aanbevolen wordt om obstakels op een rechte weg te plaatsen en niet in een 
bocht, want zoals te verwachten, obstakels in de bocht en na de bocht zijn 
significant minder goed zichtbaar. 
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Bijlage 1: de enquête voor leden van de MD Vereniging 
 

 
 

 

Vragenlijst zichtbaarheid van fietsinfrastructuur  
 
 

1. Wat is uw geslacht? 

□ vrouw 

□ man 

 

2. Wat is uw leeftijd? 
 
………………………… 
 

3. Welk percentage gezichtsscherpte heeft u? Als u dit niet weet, vult 
u niets in.  
 

Linker oog   : …………………………  
 

Rechter oog : …………………………  
 

4. Kunt u als u aan tafel zit en de krant ligt op tafel, met leesbril de 
krantenkoppen lezen? 

□ ja  

□ nee 

 
5. Kunt u als u aan tafel zit en de krant ligt op tafel, met leesbril de 
krant lezen? 

□ ja  

□ nee 
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6. Kunt u met leesbril groot letterdruk, zoals deze vragenlijst, lezen? 

□ ja  

□ nee 

 
 

7. Kunt u mensen op 5 meter afstand herkennen (bijvoorbeeld aan de 
andere kant van uw woonkamer)? 

□ ja  

□ nee 

 
8. Kunt u mensen op 10 meter afstand herkennen (bijvoorbeeld aan 
de overkant van de straat)? 

□ ja  

□ nee 

 
9. Fietst u nog? 

□ ja → ga naar vraag 11 

□ nee, ik ben gestopt met fietsen  
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10. Waarom bent u gestopt met fietsen?  
(meerdere antwoorden mogelijk). 

□ visuele problemen 

□ andere lichamelijke problemen,  

 
namelijk………………………………………………………… 

□ angst om bij een ongeval betrokken te raken 

□ het gebruik van medicijnen die de rijvaardigheid 

kunnen beïnvloeden  

□ het verkeer is te druk 

□ afstanden zijn te groot 

□ bang dat fiets wordt gestolen of vernield 

□ bagage meenemen is onhandig 

□ ander vervoersmiddel is makkelijker 

□ anders, namelijk…………………………………………... 

 
→ ga door naar vraag 13. Lees sommige vragen in de 
verleden tijd. Beantwoord de vragen vanuit de situatie 
vlak voordat u stopte met fietsen. 

 
11. Hoe vaak fietst u gemiddeld? 

□ minder dan 1 dag per week 

□ 1-2 dagen per week 

□ 3-4 dagen per week 

□ 5-7 dagen per week 
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12. Hoeveel minuten fietst u gemiddeld per dag? 
 
……………………………. 

 
13. Durft u alleen te fietsen? 

□ ja, altijd en overal 

□ ja, soms 

□ nee, ik fiets altijd met iemand anders 

 

14. Kruis aan in welke condities u alleen durft te fietsen  
(geen of meerdere antwoorden mogelijk). 

□ zonlicht 

□ bedekte hemel 

□ laagstaande zon 

□ schemer 

□ donker 

□ in het bos of park 
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15. Kruis aan op wat voor fiets u fietst.  

□ herenfiets 

□ damesfiets 

□ mountainbike of hybride fiets 

□ racefiets 

□ vouwfiets 

□ elektrische fiets of fiets met hulpmotor 

□ bakfiets 

□ tandem 

□ ander soort fiets, namelijk………………………………………. 

 

16. Kruis aan welke aanpassingen uw fiets heeft  
(meerdere antwoorden mogelijk). 

□ geen aanpassingen 

□ lage instap 

□ spiegels 

□ zijwielen 

□ extra verlichting 

□ andere aanpassingen, namelijk……………………………… 

 

17. Zijn er tijdens het fietsen situaties die u niet goed kunt zien? 

□ ja 

□ nee → u bent klaar met de enquête, hartelijk bedankt voor 

het invullen. 
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18. Kruis aan welke situaties u tijdens het fietsen niet goed kunt zien 
(meerdere antwoorden mogelijk). 

□ bochten 

□ afslagen   

□ rotondes 

□ kruisingen 

□ wegversmallingen 

□ het wegverloop 

□ stoepranden en andere verhogingen  

□ waar de berm begint en het fietspad eindigt 

□ paaltjes of andere obstakels  

□ verkeerslichten 

□ verkeersborden 

□ geparkeerde auto’s 

□ door andere weggebruikers (bijvoorbeeld fel tegenlicht, of 

onvoldoende licht) 

□ anders, namelijk………………………………………………………… 

 
19. Kunt u omschrijven wat precies u moeilijk kunt zien? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
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20. Wat voor probleem levert dat op bij het fietsen? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
 
21. Waar komt u de slecht zichtbare situaties het meest tegen? 

□ fietspad langs een weg (gescheiden van de weg door 

bijvoorbeeld een berm) 

□ fietspad los van een weg (bijvoorbeeld in een bos of 

woonwijk) 

□  fietsstrook met een onderbroken streep  

□ fietsstrook met een doorgetrokken streep  

□  straat 

□ stoep, voetpad  

□  parkeerplaats  

□  anders, namelijk …………………………………….. 
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22. Waar op de weg komt u de slecht zichtbare situaties het meest 
tegen? 

□ een rechtdoorgaand weggedeelte 

□ een bocht 

□ een kruispunt met verkeerslichten 

□ een voorrangskruispunt 

□ een gelijkwaardig kruispunt (rechts heeft voorrang) 

□ een rotonde waar je voorrang hebt als fietser 

□ een rotonde waar je geen voorrang hebt als fietser 

 
 

23. Vermijdt u bepaalde verkeerssituaties of (onbekende) routes 
omdat u deze niet goed kunt zien? 

□ ja, soms 

□ ja, vaak 

□ nee, nooit → ga naar vraag 29 
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24. Kruis aan welke situaties u niet goed kunt zien, die een rol spelen 
bij het vermijden van bepaalde verkeerssituaties of (onbekende) 
routes (meerdere antwoorden mogelijk). 

□ bochten 

□ afslagen    

□ rotondes 

□ kruisingen 

□ wegversmallingen 

□ het wegverloop 

□ stoepranden en andere verhogingen  

□ waar de berm begint en het fietspad eindigt 

□ paaltjes of andere obstakels 

□ verkeerslichten 

□ verkeersborden  

□ geparkeerde auto’s 

□ plekken waar ik hinder ondervind door andere 

weggebruikers (bijvoorbeeld fel tegenlicht, of onvoldoende licht) 

□ anders, namelijk………………………………………………………… 

 

25. Kunt u omschrijven wat precies u moeilijk kunt zien bij situaties 
die u vermijdt? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
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26. Wat voor probleem levert dat op bij het fietsen? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
 
27. Waar komt u de slecht zichtbare situaties het meest tegen? 

□ fietspad langs een weg (gescheiden van de weg door 

bijvoorbeeld een berm) 

□ fietspad los van een weg (bijvoorbeeld in een bos of 

woonwijk) 

□ fietsstrook met een onderbroken streep  

□ fietsstrook met een doorgetrokken streep  

□ straat 

□ stoep, voetpad  

□ parkeerplaats  

□ anders, namelijk…………………………………………............. 
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28. Waar op de weg komt u de slecht zichtbare situaties het meest 
tegen? 

□ een rechtdoorgaand weggedeelte 

□ een bocht 

□ een kruispunt met verkeerslichten 

□ een voorrangskruispunt 

□ een gelijkwaardig kruispunt (rechts heeft voorrang) 

□ een rotonde waar je voorrang hebt als fietser 

□ een rotonde waar je geen voorrang hebt als fietser 

 

29. Heeft u wel eens een fietsongeluk gehad omdat u een 
verkeerssituatie niet goed kon zien? 

□ ja, één keer 

□ ja, meerdere keren 

□ nee → ga door naar vraag 35 
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30. Kruis aan welke situaties u niet goed kunt zien, die een rol 
hebben gespeeld bij het fietsongeluk of de -ongelukken  
(meerdere antwoorden mogelijk). 

□ bochten 

□ afslagen   

□ rotondes 

□ kruisingen 

□ wegversmallingen 

□ het wegverloop 

□ stoepranden en andere verhogingen  

□ waar de berm begint en het fietspad eindigt 

□ paaltjes of andere obstakels  

□ verkeerslichten 

□ verkeersborden 

□ geparkeerde auto’s 

□ andere weggebruikers (bijvoorbeeld fel tegenlicht, of 

onvoldoende licht) 

□ anders, namelijk………………………………………………………… 

 

31. Kunt u omschrijven wat precies u moeilijk kon zien? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
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32. Wat voor probleem leverde dat op bij het fietsen? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………... 
 
33. Waar kwam u de slecht zichtbare situaties tegen? 

□ fietspad langs een weg (gescheiden van de weg door 

bijvoorbeeld een berm) 

□ fietspad los van een weg (bijvoorbeeld in een bos of 

woonwijk) 

□ fietsstrook met een onderbroken streep  

□ fietsstrook met een doorgetrokken streep  

□ straat 

□ stoep, voetpad  

□ parkeerplaats  

□ anders, namelijk…………………………………………............. 
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34. Waar op de weg kwam u de slecht zichtbare situaties tegen? 

□ een rechtdoorgaand weggedeelte 

□ een bocht 

□ een kruispunt met verkeerslichten 

□ een voorrangskruispunt 

□ een gelijkwaardig kruispunt (rechts heeft voorrang) 

□ een rotonde waar je voorrang hebt als fietser 

□ een rotonde waar je geen voorrang hebt als fietser 
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35. Kruis aan welke situaties beter zichtbaar moeten worden gemaakt 
waardoor u vaker (alleen) zou gaan fietsen  
(geen of meerdere antwoorden mogelijk). 

□ bochten 

□ afslagen   

□ rotondes 

□ kruisingen 

□ wegversmallingen 

□ het wegverloop 

□ stoepranden en andere verhogingen  

□ waar de berm begint en het fietspad eindigt 

□ paaltjes of andere obstakels  

□ verkeersborden 

□ verkeerslichten 

□ geparkeerde auto’s 

□ plekken waar je hinder ondervindt van andere 

weggebruikers  

□ anders, namelijk………………………………………………………… 

 

36. Wat precies zou beter zichtbaar moeten worden gemaakt? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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37. Geef bij vraag 35 aan welke drie situaties het belangrijkst zijn om 
te verbeteren, door er een nummer voor te zetten.  
Nummer 1 is het belangrijkst. 
 
38. Kruis aan welke visuele maatregelen ervoor zouden zorgen dat u 
vaker gaat fietsen (geen of meerdere antwoorden mogelijk). 

□ verbeteren van de helderheid van bestaande belijning 

□ aanbrengen van belijning aan de zijkant van de weg   

□ aanbrengen van strepen in het midden van de weg 

□ wit maken trottoirband bij kruispunten 

□ wit maken wegversmallingen bij kruispunten 

□ paaltjes een opvallende kleur geven 

□ aantal meter voor een paaltje ribbelmarkering aanbrengen 

□ anders, namelijk…………………………………………………. 

 

39. Geef bij vraag 38 per visuele maatregel aan hoe belangrijk deze 
is, door er een cijfer voor te zetten tussen 1 en 5. U geeft dus nu per 
maatregel een cijfer en kunt hetzelfde cijfer meerdere keren 
gebruiken. 1 betekent heel erg belangrijk, 5 betekent helemaal niet 
belangrijk. 
 
40. Geef in onderstaand lijstje aan naar welk wegtype uw voorkeur uit 
gaat tijdens het fietsen. Zet er achter waarom dit zo is.  
Kruis niets aan als u geen voorkeur heeft. 

□ straat……………………………………………………………… 

□ fietspad……………………………………………………………  

□ fietsstrook langs de weg………………………………………... 

□ stoep of voetpad…………………………………………………. 
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41. Geef in onderstaand lijstje aan waar uw voorkeur naar uit gaat 
tijdens het fietsen. Zet er achter waarom dit zo is.  
Kruis niets aan als u geen voorkeur heeft. 

□ binnen de bebouwde kom……………………………………… 

□ buiten de bebouwde kom………………………………………. 

 
42. Heeft u nog opmerkingen die u verder nergens kwijt kon? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête! 
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Bijlage 2: de begeleidende brief bij de enquête  
 
Geacht lid van de Maculadegeneratie Vereniging, 
 
Zoals u weet uit Macula Visie werkt onze vereniging graag mee aan het 
onderzoek over de verbetering van de zichtbaarheid van fietspaden voor 
slechtzienden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit en de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Bijgevoegd vindt u een vragenlijst over de zichtbaarheid van fietspaden. Met uw 
antwoorden worden voorstellen ontwikkeld voor de verbetering van fietspaden. 
Hierdoor worden fietspaden in de toekomst veiliger, niet alleen voor 
slechtzienden, maar voor iedereen in Nederland. We hopen van harte dat u deze 
vragenlijst wilt invullen. 
 
De ingevulde vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Het is niet mogelijk te 
achterhalen wie welke antwoorden heeft gegeven.  
De onderzoekers willen de ingevulde vragenlijst graag binnen twee weken van u 
ontvangen. U gebruikt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop. Hier hoeft 
geen postzegel op.  
 
Wanneer u moeite heeft met het invullen van de vragenlijst, probeer dan hulp te 
krijgen van iemand uit uw omgeving. Als dit echt niet lukt, dan kunt u bellen naar 
het bureau in Utrecht (030-2890707) voor een afspraak om telefonisch geholpen 
te worden bij het invullen. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
 
Berry den Brinker 
T:  06-63065125 of 020-598 2000 
E|: b.denbrinker@fbw.vu.nl 
 
Of 
 
Eva Fabriek 
T: 050-363 6455 
E: e.fabriek@rug.nl 
 
Succes met het invullen en nogmaals bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. drs. P. Koetsier 
Voorzitter MD vereniging 
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Bijlage 3 
 
Gevaarlijke, niet visuele aspecten van verkeerssituaties volgens 65 
plussers. 
 

• Toeristen die als gekken fietsen (op de stoep) en die lopen op het fietspad. 
Er moet verkeerseducatie komen voor toeristen. 

• Dode hoek bij afslaande vrachtauto’s en auto’s. 

• Buitenlandse chauffeurs die niet weten wat voor ‘status’ de fietser in 
Nederland heeft. 

• Te smalle fietspaden. 

• Te veel verkeer (waaronder 45 km autootjes, fietstaxi’s en scooters die het 
fietspad onveilig maken). Ook zijn er veel overstekende voetgangers. 

• Er zou meer moeten worden gedaan met verkeerseducatie op scholen. 

• Fiets met breed stuur gevaarlijk op smalle 2 richting fietspaden. 
• Gemotoriseerd verkeer ontwijkt drempels op ‘eigen helft’ door op fietspad 

te gaan rijden. 

• Bij voorsorteren groot vak voor fietsers, als je dan linksaf moet ga je 
helemaal links staan, maar dan krijg je last van auto’s achter je die je toch 
snel voorbij willen. 

• Putten, paden met stenen i.p.v. asfalt is onprettig fietsen (hobbelig, 
spleten). 

• Pleinen onduidelijk wat de bedoeling is. 

• Lage stoepjes oke, maar te hoge rand is vervelend want daar kun je niet 
naar uitwijken als er bijvoorbeeld een aso scooter aankomt. 

• Verschillende kleuren die gebruikt worden, stukje twee richting, zou graag 
langere stukken met dezelfde lay-out willen. 

• Zachte berm. 

• Te hoekige bochten zijn lastig, die worden afgesneden door tegenliggers. 

• Er is veel verwarring over wie voorrang heeft op rotondes. 
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Bijlage 4. Luchtfoto van steunpunt in Kolham met fietsparcours. 
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Bijlage 5. Luchtfoto van steunpunt in Kolham met locaties van de 
obstakels. 
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Bijlage 6. BSMI  
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Bijlage 7. De Gecko. 
 
 
 
 
 
 


