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De Tilburgse Fietsagenda is een deeluitwerking van de Mobiliteitsaanpak Tilburg (2016) en vormt een 
onderdeel van de Mobiliteitsagenda013. De fietsagenda is ontstaan met de hulp van een brede groep 
gemeentelijke collega’s. Daarnaast is het FietsForum geraadpleegd. In dit document zijn de raakvlakken 
opgenomen die het thema fiets heeft met de andere beleidsvelden. Wij wensen u veel leesplezier toe. 
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1 Introductie 
De fiets maakt 
verandering mogelijk 
 
Met z'n allen fietsen we steeds vaker en over 
langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer 
fietsen levert namelijk een positieve bijdrage 
aan onze gezondheid, het klimaat en aan de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad 
en omliggende dorpen. In de Mobiliteitsaanpak 
Tilburg 2040, vastgesteld door de 
gemeenteraad in november 2016, wordt het 
transformatief potentieel van de fiets ten aanzien van de 
verschillende maatschappelijke opgaven ook 
onderschreven. In de Tilburgse Fietsagenda is 
deze potentie nader uitgewerkt. 
 
We bekijken de resultaten uit het verleden en 
wensen en verwachtingen voor de toekomst. 
Dit resulteert in drie opgaven voor het fietsen in 
Tilburg. Iedere opgave wordt toegelicht. Ten 
slotte vertalen we de opgaven door naar 
concrete projecten, die we willen uitvoeren in de 
komende vier jaar en deels spelen op de lange 
termijn, waar we een inkijk van geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Regionaal en nationaal beleid 
De fiets wordt ook op regionaal en nationaal 
niveau steeds meer ontdekt als het duurzame alternatief. 
Het heeft potentie om de grote maatschappelijke 
opgaven (zoals (stedelijke) bereikbaarheid, 
leefbaarheid, sociale duurzaamheid, gezondheid 
en milieu) te lijf te gaan. In Brabant heeft de fiets 
daarom letterlijk en figuurlijk een plek gekregen. 
Er wordt niet alleen nieuwe fietsinfrastructuur 
aangelegd en stallingsmogelijkheden 
toegevoegd, maar de fiets verschijnt ook 
prominenter op de politieke agenda (o.a. in de 
regionale beleidsagenda mobiliteit Hart van 
Brabant onder de programmalijnen ‘schoon, stil, 
gezond en veiligheid’). Zo heeft de provincie 
Noord-Brabant de ambitie om in 2020 de slimste 

fietsprovincie van Nederland te zijn (denk aan slim 
verkeersmanagement (Cross Cycle), fiets-apps, 
Living Cycling Labs (LabF58), connected bikes en 
fietsmonitoring) en stelt BrabantStad zich als 
doel om het aantal fietskilometers in de Brabantse 
mobiliteit in 2027 tot 20% te doen stijgen ten opzichte 
van 2017 (Samenwerkingsagenda BrabantStad 
Fiets 2019-2022). Hiermee sluiten Brabant en 
Tilburg aan bij de ambitie van het landelijke 
samenwerkingsverband Tour de Force. 
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De positie van de fietsagenda 
De Tilburgse Fietsagenda is een uitwerking van 
de Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 (2016). De 
Mobiliteitsaanpak vormt het kader op 
visieniveau, waarin in kaart is gebracht 
‘waarom’ en ‘voor wie’ we de 
mobiliteitsopgaven aanpakken. Dit is tevens 
gekoppeld aan onze voorgenomen modal shift: 
tweederde van de verplaatsingen binnen de stad gebeurt 

actief, oftewel te voet of per fiets. De fietsagenda is hier 
– naast de verkeersveiligheids-, loop-, auto- en 
OV-agenda – een uitwerking van. In de 
fietsagenda concretiseren we de ‘hoe’-vraag. 
Hoe pakken we de modal shift precies aan en 
waar leggen we de komende jaren het accent 
op tactisch niveau? En hoe bereiken we een 
groei van 20% meer fietskilometers in 2027 ten 
opzichte van 2017? Dit biedt weer input voor de 

‘wat’-vraag om de mobiliteitsambities te 
verwezenlijken. Zo staat er vermeld wat we de 
komende 3 tot 4 jaar aan projecten gaan doen.  

FIGUUR 1: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE 
POSITIONERING VAN DE TILBURGSE FIETSAGENDA 
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2 Tijdreis Tilburg 
 
Tilburg heeft zich vroeger sterk geprofileerd als 
fietsstad. De Tilburgers zijn trots op onze stad, 
die als eerste pionierde met een stedelijke 
snelfietsroute. Onze inwoners zijn dat gevoel 
echter kwijtgeraakt en opnieuw op zoek naar 
die trots. In dit hoofdstuk brengen we in beeld 
hoe fietsen in Tilburg zich heeft ontwikkeld.  
 

2.1 Waar komen we vandaan? 
Dat fietsen in Tilburg een belangrijke rol speelt, 
is niet zonder toeval. In 1870 is de eerste fiets in 
Nederland in Tilburg gemaakt en verschenen. In 
heel Nederland ontwikkelde de fiets zich al snel 
als een onderdeel van de Nederlandse identiteit, 
net zoals molens, kaas en tulpen1. De periode 
tot de Tweede Wereldoorlog vormde de 
glorietijd voor de fiets. Het fenomeen ‘fietsfile’ 
was toen al niet vreemd in Tilburg. 
 
Door de opkomst van de auto in de jaren ’60 
dreigde de fiets op de achtergrond te raken. Er 
werd steeds meer en vaker gekozen voor de 
auto in plaats van de vertrouwde tweewieler. 

 
1 De Nederlandse fietscultuur is in 2019 aangedragen 
voor de status ‘immaterieel erfgoed’. 

 
1938 Spoorwegovergang (Bron: Regionaal Archief Tilburg) 

 
1965 Fietsfile (Bron: Regionaal Archief Tilburg) 

 
1977 Snelfietsroute (Bron: Regionaal Archief Tilburg) 

2 Fietsplan Tilburg 2005-2015. 

In de jaren ’70 kwam hier echter verandering in. 
Tilburg kwam (samen met een paar andere 
steden) als eerste op de proppen met een 
georganiseerd fietsennetwerk. Onderdeel hiervan was 
Het Rode Fietspad (gereed in 1977): een 
demonstratieproject gesubsidieerd door het 
Rijk om ervaring op te doen met hoogwaardige 
stedelijke fietsroutes. Dit om het fietsen te 
stimuleren en de verkeersveiligheid van de 
fietser te borgen. Achteraf bezien is het Rode 
Fietspad de eerste snelfietsroute van ons land. 
Het traject werd aangelegd tussen Oisterwijk en 
de universiteit, via de binnenstad en bleek 
meteen een succes. In 1996 werd in Tilburg de 
eerste ondergrondse fietsenstalling (Heuvel) van 
Nederland gebouwd en in 1998 werd het 
FietsForum opgericht. Tilburg had dus de toon 
gezet als pionier op het gebied van fietsbeleid. 
 
De menselijke maat stond hierbij centraal 
evenals de ambitie om breder en intensiever 
fietsgebruik in de stad te bevorderen middels 
de sternetroutes2. Deze aanpak vertaalt zich tot 
in het heden door in de verdere uitbreiding van 
het fietsnetwerk, de invoering van gratis 

fietsenstallingen, nieuwe snelfietsroutes en 
campagnes onder de vlag van Tilburg Fietst!3.  

3 Inclusief het FietsFeest, opvolger FietsFestival en 
momenteel de FietsKermis. 
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Naast de radicale keuzes en vooruitstrevende 
zetten binnen het fietsbeleid, is Tilburg tevens 
de auto blijven faciliteren. Met de komst van de 
A/N65 en A58 nam het autogebruik sterk toe. 
Het autogebruik groeide uiteindelijk met name 
buiten de stad (zie historische groeigrafiek). De 
binnenstad is grotendeels het terrein van de 

 
4 Daarnaast vormt de Cityring een graag gebruikte route 
voor doorgaand autoverkeer, zonder herkomst of 
bestemming in de binnenstad. 

fietser en voetganger gebleven, omdat de 
ruimte in de stad beperkt is. Desondanks werd, 
net als in de meeste gemeenten, de vraag naar 
de auto ook in de stad gefaciliteerd: er werden 
tot in de haarvaten van de stad parkeergarages 
aangelegd, bereikbaar via de Cityring4. Met de 
groei van de stad en het verkeer zien we 

vandaag de dag een situatie waarin stromen en 
verblijven met elkaar schuren: de leefbaarheid 
staat onder druk. Hierbij valt op dat historisch 
gezien de voetganger altijd ruimte in heeft 
moeten leveren: eerst werd ruimte ingeleverd 
voor de fiets en daarna voor de auto. In de 
afgelopen jaren zien we een kentering, waarbij 

Historische groeigrafiek van het autogebruik in Tilburg  
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we actief beleid voeren om meer ruimte aan 
voetgangers en fietsers te geven. 
 
Zo is de snelfietsroute naar Waalwijk 
momenteel in aanleg en is bij herinrichtingen 
het sternet altijd sturend. De Heuvelstraat (linker 
kolom) is voetgangersgebied geworden en de 
Tuinstraat5 (rechter kolom) is primair ingericht 
voor de fietser en voetganger. Verder zijn de 
profielen van de Gasthuisring en Koestraat voor 
de auto van tweerichtings- naar 
eenrichtingsverkeer aangepast ten behoeve van 
een vrijliggend fietspad. Ook zijn er diverse 
tunnels en bruggen expliciet voor de fietser 
aangelegd. Enkele voorbeelden zijn de Willem-II-
passage, Academielaan, het Rauwbrakenpad, 
de vier verbindingen over het Wilhelminakanaal 
en de fietstunnel Stappegoor (nu in aanbouw). 
 
De recente inrichting van de St. Josephstraat 
als fietsstraat geeft de trend weer die nu weer 
speelt: de fietser krijgt meer positie. Een flink 
deel van de Tilburgse straten zijn en worden 
alweer omgevormd tot fietsvriendelijke straten 
waar de auto te gast is. Deze trend moet stevig 
worden doorgezet om wederom een populaire 
fietsstad te zijn. 

 
5 Auto’s mogen in de Tuinstraat komen, maar de straat 
is primair ingericht voor lopen en fietsen. 
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2.2 Waar staan we nu? 
In Nederland werden in 2016 ruim een kwart 
(27%) van alle verplaatsingen met de fiets 
gemaakt. In 2019 was dit 28%. In Tilburg werd 
in 2016 met 29% meer gefietst dan het (huidig) 
landelijk gemiddelde. In de binnenstad vormde 
de fiets de helft van alle verplaatsingen. Verder 
blijkt dat de helft van alle autoritten in 2016 in 
Nederland korter is dan 7,5 km en een derde 
korter is dan 5 km (KiM, 2018; 2020). Tussen 
7,5 en 15 km gaat 70% per auto en 15% per 
fiets. In Tilburg is de gemiddelde ritlengte op de 
fiets 3 km en voor de auto 15 km. Dit komt dus 
grofweg overeen met de landelijke cijfers.6 
 
Verder blijkt dat het aantal mensen dat fietst de 
laatste jaren gegroeid is en dat men zich ook 
vaker en verder op de fiets verplaatst. Het 
groeiend fietsgebruik hangt samen met de 
komst van de e-bike, de toename van de 
verstedelijking en grote maatschappelijke 
thema’s zoals klimaat en gezondheid. De 
verdere uitbreiding van het fietsnetwerk is een 
vereiste om de vraag van de reiziger te 
faciliteren. Zo blijft Tilburg haar fietsnetwerk 
optimaliseren: 80% van het sternetwerk was in 

 
6 Voor beide alinea’s zijn de fietsfeiten van het KiM 
(2018; 2020) en de Mobiliteitsaanpak Tilburg (2016) 
gebruikt. 

2016 gerealiseerd, er lag 340 km fietspad 
waarvan 60% geasfalteerd is en er zijn 
momenteel vier gratis beheerde 
fietsenstallingen in de binnenstad7. Daarnaast 
is 90% van de Tilburgers positief over de 
bereikbaarheid van het centrum per fiets. 
Ongeveer een derde kiest dan ook voor de fiets 
(in de binnenstad ligt het fietsgebruik hoger). 
 
Vervoerswijzekeuze in Tilburg en de gemiddelde ritlengte per 
modaliteit (Mobiliteitsaanpak Tilburg, 2016) 
 

 

 

 

7 Momenteel is er een 5e fietsenstalling in de binnenstad 
in onderzoek (Dwaalgebied) en is een 6e in de maak bij 

 

 
 
 
  

het station, met een capaciteit van circa 7.500 plekken. 
De stalling is de eerste 24 uur gratis en gereed in 2021. 
 

Burgerenquête 2018 
In de fietsstatistieken van de Mobiliteitsaanpak Tilburg 
2040 (2016) is terug te zien dat 90% van de mensen positief 
is over de bereikbaarheid van het centrum van Tilburg. 
Daarnaast blijkt uit de burgerenquête 2018 dat tweederde 
van de inwoners van Tilburg vindt dat de fietspaden in de 
gemeente comfortabel zijn, goed verlicht en dat er 
voldoende fietspaden zijn.  
 
Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo vindt 28% van de 
inwoners van Tilburg dat er voldoende fietsbeugels op 
straat zijn en geeft men de fiets (als verkeersdeelnemer) op 
het gebied van veiligheid als rapportcijfer een 6,5 (de auto krijgt 
een 7,2 en de voetganger een 6,9). In Tilburg vallen jaarlijks 
5 à 6 doden in het verkeer en circa 200 (geregistreerde) 
gewonden. Ongeveer een kwart van de geregistreerde 
slachtoffers betreft fietsers (incl. e-bikes). Tilburg doet het 
hiermee beter dan de landelijke en provinciale trend, maar 
toch zijn dit zorgwekkende cijfers. Bovendien weten we dat 
het aantal (enkelzijdige) letselongevallen onder fietsers in 
de werkelijkheid veel hoger is dan in de politieregistratie 
staat. De fietsverkeersveiligheid blijft dus een belangrijk 
aandachtspunt, omdat het aantal verkeersdoden onder fietsers 
niet afneemt en het aantal ernstig gewonden toeneemt 
(KiM, 2018). Met de Verkeersveiligheidsagenda wordt 
daarom stevig ingezet op de veiligheid van fietsers. 
 
 



 

Tilburgse Fietsagenda – Studio Bereikbaar 
November 2020 

11 

Tilburg ten opzichte van andere Brabantse 
steden8 
Als we het fietsgebruik van Tilburg vergelijken 
met andere Brabantse steden, zien we zowel 
verschillen als overeenkomsten. We zien dat 
ruim de helft van alle verplaatsingen in Tilburg korter zijn dan 

2,5 km (53%). Dit beeld zien we ook in Breda en 

 
8 Bron: OViN 

Helmond; in Eindhoven en Den Bosch zijn er 
iets minder ritten met een afstand van kleiner 
dan 2,5 km. Op deze korte afstanden in Tilburg 
loopt 33%, fietst 38% en pakt 29% de auto. Er 
wordt hierbij iets meer gelopen en gefietst in 
Tilburg dan in Breda, Den Bosch en Helmond. In 
Eindhoven wordt in deze afstandsklasse iets 

meer gefietst (39%). Op afstanden van 2,5-10 
km fietst 30% in Tilburg. In Breda wordt er iets 
minder gefietst, in Helmond evenveel en in Den 
Bosch en Eindhoven wordt iets meer gefietst. 
Op afstanden tot en met 10 km is er dus zeker 
fietspotentieel. Op afstanden van meer dan 10 
km valt op dat het OV-gebruik toeneemt (m.n. in 
Den Bosch en Eindhoven ligt dit hoger). 
 
In relatieve zin zien we dat de B5 steden qua 
fietsgebruik beperkt van elkaar afwijken. Voor 
Tilburg liggen er kansen om op de korte(re) 
afstanden meer mensen op de fiets te krijgen 
en het fietspotentieel te benutten. Dit sluit aan 
bij de ambitie dat tweederde van de verplaatsingen 

binnen de stad in 2040 te voet of op de fiets worden 
afgelegd.  

Vervoerswijze per afstandsklasse Tilburg 

Vervoerswijze per afstandsklasse Breda 

Vervoerswijze per afstandsklasse Den Bosch 

Vervoerswijze per afstandsklasse Helmond Vervoerswijze per afstandsklasse Eindhoven 
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Tilburg ten opzichte van Nederland 
Wanneer we het aandeel fietsgebruik voor 
verplaatsingen binnen het stedelijk gebied van 
Tilburg vergelijken met andere Nederlandse 
steden, valt op dat het fietsgebruik in Tilburg 
relatief laag is. Daarnaast scoorde Tilburg in de 
benchmark van de Fietsersbond, de verkiezing 
tot fietsstad, zowel in 2018 als 2020 buiten de 
top 100 van Nederlandse gemeenten.  

 

Verder valt op dat het fietsgebruik in Zwolle, 
Leiden en Groningen nog aanzienlijk hoger ligt 
ten opzichte van alle andere steden: in Zwolle 
(47%), Leiden en Groningen (beide 46%) ligt het 
fietsgebruik respectievelijk 7% en 6% hoger dan 
in Utrecht, Amersfoort en Leeuwarden (alle drie 
40%; KiM, 2018). Het is interessant om te weten 
wat voor dit hoge aandeel fietsgebruik zorgt (zie 
kader).   

Vervoerswijze per afstandsklasse Eindhoven 

Leren van Groningen, Zwolle en Leiden 
Groningen en Zwolle kennen een lange traditie van goed en helder fietsbeleid. Vanaf de jaren ’50 nam het autogebruik in 
Groningen toe. De eeuwenoude, logisch gegroeide wegenstructuur dreigde verloren te gaan door grote verkeersdoorbraken 
voor de auto, ook in de binnenstad. Net op tijd kwam het besef bij politici en beleidsmakers dat hier een verkeerde keuze 
dreigde. In de jaren ’70 maakten de toenmalige bestuurders van Groningen de rigoureuze keuze om in de binnenstad te 
kiezen voor voetgangers en fietsers en expliciet niet voor de auto. Met het Verkeerscirculatieplan in 1977 kregen fietsers en 
voetgangers de ruimte in de binnenstad. Doorgaand autoverkeer werd voortaan omgeleid. Bestemmingsverkeer bleef 
mogelijk. Een dergelijke ontwikkeling is ook in Zwolle terug te zien. Sinds 1970 neemt de fietser de meest prominente plek 
in het Zwolse mobiliteitsbeleid in. Vanaf die tijd werd het hoofdfietsroutenetwerk gescheiden van de hoofdinfrastructuur 
van de auto (ontvlechting). Hierdoor fietst men veelal door rustige woonstraten, die aantrekkelijk en sociaal veilig zijn. 
 
Kiezen voor de fiets binnen beleid is echter niet de enige reden voor een hoog aandeel fietsgebruik. Zo is Leiden een 
fietsstad door de hoge en redelijke homogene dichtheid (gemiddeld meer dan 2500 omgevingsadressen per km2 [CBS]), de 
kleine afstanden naar de bestemmingen (2-3 km), weinig grote barrières, door de jonge bevolkingssamenstelling 
(studentenstad) en door de grote hoeveelheid fietsinfrastructuur. De fietsomstandigheden zijn dus ideaal. Hetzelfde geldt 
in Groningen: de stad is compact, met korte fietsafstanden zonder hoogteverschillen. Het ruimtelijk beleid is hier al jaren 
gericht op effectief ruimtegebruik. Groningen wil namelijk een compacte stad zijn en blijven met voorzieningen in het 
centrum en met korte woon-werkafstanden. 
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2.3 Waar willen we naartoe? 
Tilburg zet in op een bereikbare en leefbare 
stad. Actieve mobiliteit (fietsen en lopen) staat 
op nummer 19. Meer fietsgebruik draagt bij aan 
een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. En 
er is meer: zowel op economisch, sociaal, 
milieu- als gezondheidsvlak heeft de fiets 
positieve effecten10. Daarom ambieert Tilburg 
dat tweederde van de verplaatsingen binnen de 
stad in 2040 te voet of op de fiets worden 
afgelegd. Daarbovenop sluit Tilburg aan bij het 
doel van de Tour de Force: een groei van 20% 
van het aantal gereden fietskilometers in 
202711.  
 
Fietsen speelt een cruciale rol in gezondheids-

preventie. Dagelijks fietsen is een natuurlijke 
manier om voldoende lichaamsbeweging te 
krijgen en verschillende aandoeningen zoals 
diabetes, sommige vormen van kanker, hart- en 
vaatziekten en depressies tegen te gaan (KiM, 
2018). Verder helpt fietsen om overgewicht te 
voorkomen. Uit een KiM-onderzoek12 blijkt dat 
één op de drie Nederlanders de beweegnorm 
van de Gezondheidsraad haalt, doordat zij de 
fiets gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen.  

 
9 Gevolgd door duurzame mobiliteit (elektrisch vervoer), 
zoals bijv. de e-bike. 
10 Rijkswebsite: gezondeleefomgeving.nl 

Daarnaast is fietsen niet alleen gezond, maar 
ook sociaal (lees: inclusief). Het is ontspannend, 
gemakkelijk, voordelig en het geeft een gevoel 
van geluk. Op de fiets maken mensen makkelijk 
contact: het brengt je van deur tot deur en biedt 
individualiteit, flexibiliteit en vrijheid. Het vormt 
een goedkope wijze van verplaatsen en levert veel 
maatschappelijke baten op (KiM, 2018). De fiets 
is voor het overgrote deel van de bevolking 
betaalbaar, maakt voorzieningen bereikbaar en 
kan mensen uit hun sociale isolement halen. 
 
Daarbovenop is fietsen ook nog stil en schoon. In 
vergelijking tot de auto resulteert de fiets in 
minder broeikasgassen en luchtverontreiniging: 
een overstap van de auto naar fiets levert een 
besparing op van gemiddeld 150 gram CO2 per 
km en 0,2 gram NO2 per km (KiM, 2018). De 
CO2-uitstoot van de fiets is dus nihil en ook 
kosteneffectief. Voor dezelfde CO2-uitstoot 
vermindering via het openbaar vervoer zijn veel 
hogere investeringen nodig dan voor de fiets. 
Bovendien blijkt dat investeringen in fiets (en 
OV) aanzienlijk meer effect hebben op de 
bereikbaarheid van de stad: ook de auto-
bereikbaarheid bedien je het beste wanneer een 

11 Ten opzichte van 2017. 
12 De relatie tussen gezondheid en het gebruik van 
actieve vervoerswijzen (KiM, 2019). 

maatregel getroffen wordt waarmee de OV- en 
fietsbereikbaarheid verbeterd wordt. Zowel qua 
impact als kostenefficiëntie. Oftewel: de beste 
automaatregel is een fiets/OV-maatregel13. 
  

13 Een nieuwe kijk op bereikbaarheid, duurzaam 
persoonlijk en multimodaal (CE Delft i.s.m. Move 
Mobility, 2019). 

Nota Positieve Gezondheid 2020-2023 
Positieve Gezondheid staat voor een betekenisvol leven, veerkrachtig en 
met eigen regie. De fiets speelt hierbij een cruciale rol en levert aan 
tenminste drie van de vijf benoemde doelen een bijdrage: 

1) Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal 
gezond. 

2) Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun 
omgeving. 

3) Tilburgers zijn in beweging. 
 
Verkeersveiligheidsagenda 2019-2022 
Verkeersveiligheid van fietsers blijft in de huidige situatie een 
aandachtspunt (KiM, 2018). Tilburg streeft daarom naar nul 

verkeersdoden en -gewonden en een betere verkeersveiligheidsbeleving. In de 
Verkeersveiligheidsagenda is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd om dit te realiseren. Er wordt onder andere 
geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur en veilig fietsgedrag 
gestimuleerd. Het doel is om zo fietsongevallen te voorkomen, 
fietsen aantrekkelijker te maken en te zorgen dat de stad is 
toegerust op de toename van het aantal fietsers. 
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Beleidskaart Fietsnetwerk 2020 
Belangrijke onderdelen van ons 
mobiliteitsbeleid zijn de wensnetwerken 
per modaliteit, waaronder de 
Beleidskaart Fietsnetwerk. Deze kaart 
bevat het hele fietsnetwerk van onze 
gemeente. Nieuw ten opzichte van de 
kaart uit 2017 is de toevoeging van 
Biezenmortel. Verder bevat de kaart de 
actuele stand van zaken van de 
snelfietsroutes, zoals de wenslijnen naar 
Den Bosch en Goirle. Daarnaast zijn 
wegvakken gewijzigd op basis van GPS-
trackingdata en zijn er sternet-, 
secundaire en recreatieve routes 
bijgekomen als gevolg van het vergroten 
van de fijnmazigheid en vanwege 
ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: de herbenoeming van de 
Korvelseweg als sternet, de Korte Heuvel 
blijft sternetwerk, maar nu in de 
binnenstad waarmee we een passende 
binnenstedelijke inrichting kunnen 
toepassen, de route Koopvaardijstraat-
Piushaven-Havendijk is toegevoegd als 
secundaire route en recreatieve routes in 
het Stadsbos013 en Landschapspark 
Pouwels.  
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Door te investeren in de fiets slaan we 
meerdere vliegen in een klap: de luchtkwaliteit 
gaat erop vooruit, de geluidsoverlast neemt af, 
de bereikbaarheid verbetert, we investeren in 
gezondheid en inclusie, de economie vaart er 
wel bij en de stad wordt aantrekkelijker. 
 
De fiets zorgt er dus voor dat steden intensiever 
gebruikt kunnen worden: in een compacte stad 
is de fiets namelijk mede-randvoorwaardelijk 
om de verstedelijkingsopgave en zodoende 

verdichting te kunnen bereiken, waar bedrijven 
en kennisinstellingen baat bij hebben. De 
ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad is hierbij van 
groot belang: een bruisend cultuurklimaat en 
een hoog voorzieningenniveau trekt ook extra 
bezoekers, die wederom meer vraag voor 
detailhandel en horeca creëren. Kwalitatief 
goede fietsvoorzieningen zijn dus cruciaal voor 
een duurzame, economische ontwikkeling van de 
vitale stad.  
 

We tonen lef 
De ontwikkeling van Tilburg gaat gewoonweg 
niet zonder de fiets. De fiets draagt als geen 
ander vervoermiddel bij aan een (economisch) 
vitale, bereikbare, gezonde en inclusieve stad. In 
Groningen, Zwolle en Leiden werd dit vroeg 
erkend en werd het beleid en de ruimtelijke 
ordening hierop aangepast. Maar ook zij zijn 
nog niet klaar: Groningen is van plan om nog 
meer ruimte te geven aan de fiets. De komende 
tijd gaat de gemeente met de stad en de 
gemeenteraad dan ook in discussie over de 
prioriteiten van de diverse modaliteiten. 
 
In Zwolle wordt ook voortdurend gewerkt om 
fietsen veiliger, comfortabeler en sneller te 
maken door het fietsnetwerk verder te 
optimaliseren. Leiden ziet – door de groei in het 
aantal inwoners, bedrijven en werknemers – dat 
het verkeer drukker wordt en de ruimte in de 
stad steeds schaarser wordt. Daarom zet 
Leiden de fiets op 1 voor de komende jaren, 
zodat de leefbaarheid in de binnenstad vergroot 
wordt (autoluw), de juiste parkeerder op de 
juiste plek staat en ruim baan voor de 
voetganger, fietser en het OV gecreëerd wordt. 
 
Een belangrijke les die we hieruit leren is dat 
deze steden niet alleen in het verleden, maar 
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ook nu en in de toekomst durven te kiezen voor de 

fiets en dit altijd consequent zijn blijven doen. 
Met als doel om een economisch florerende, 
aantrekkelijke en gezonde stad te creëren. 
Tilburg toont opnieuw deze durf om zichzelf 
met trots een populaire en gastvrije fietsstad te 
noemen. Om dit te bereiken, zijn twee 
elementen van belang: 
 
1 Inzetten op een compact stedelijk weefsel. Uit diverse 
analyses is gebleken dat de stedelijkheid 
bepalend is voor de vervoerswijzekeuze. 
Mensen die in meer stedelijke gebieden wonen, 
fietsen (en lopen) relatief meer dan mensen uit 
minder of niet-stedelijke gebieden. Dit heeft 
onder andere te maken met de nabijheid van 
bestemmingen. De af te leggen afstanden in 
stedelijke gebieden zijn over het algemeen 
korter dan in niet-stedelijke gebieden14. Dit 
wordt ook zichtbaar in de twee figuren. 
 
2 Nadrukkelijk kiezen voor de fiets binnen beleid en dit 

consequent blijven doen – actieve mobiliteit staat op 
nummer 1. Uit het verleden is gebleken dat 
laissez faire beleid altijd leidt tot een afname 
van de ruimte voor de fietser en voetganger. We 

 
14 Fietsfeiten KiM (2020) 

voeren dus actief beleid voor de positie van de 
fietser en voetganger. 
 

 

 

 

Voor beide is een lange adem nodig, maar de 
juiste voorwaarden zijn al in gang gezet. Zo 
heeft Tilburg de ambitie om de binnenstad te 
verdichten en te vergroenen, is besloten tot 
minder ruimte voor verkeersstromen en meer 
ruimte voor lopen en fietsen (MAT2040), is in 
maart 2020 het besluit genomen om fietsers 
weer voorrang te geven op rotondes en werken 
we aan meerdere stedelijke snelfietsroutes. 
 
Kortom… 

 

  

…Tilburg was pionier op het gebied van 
fietsbeleid en onze inwoners zijn opnieuw 
op zoek naar die trots. De laatste jaren zijn 
er weer goede stappen gezet om Tilburg 
weer met trots fietsstad te noemen. 
Recente cijfers onderschrijven deze 
fietspotentie ook. Om een economisch 
vitale, bereikbare, gezonde en inclusieve 
stad te worden, kiezen we voor de fiets en 
dit doen we consequent. Met als doel om 
ervoor te zorgen dat de fiets eenvoudigweg het 

fijnste vervoermiddel voor Tilburg is. Oftewel: 
Tilburg, de populaire fietsstad. 

Vervoerswijzekeuze sterk-stedelijk gebied 

Vervoerswijzekeuze niet-stedelijk gebied 
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FIGUUR 2: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OPGAVEN VOOR TILBURG 

3 Fietsend naar 
2040 

 
In de Mobiliteitsaanpak Tilburg (2016) schrijven 
we dat fietsen geen doel op zich is, maar een 
middel om mensen en activiteiten met elkaar te 
verbinden. Het gaat hierbij om het maken en 
verbinden van plekken, het pakken en creëren 
van economische kansen, elkaar op straat 
tegenkomen, gezond bewegen en het verkrijgen 
van toegang tot de stad. Kortom: de gezonde, 
gelukkige en gastvrije fietsstad waar Tilburg de 
komende tijd stappen voor zet. Hoe komen we 
hier? 
 
Als we kijken naar alle fronten van de fiets(reis), 
spelen (de aantrekkelijkheid van) de herkomst 
en bestemming, de fietsroute en de fietser zelf 
een bepalende rol voor de keuze of de fiets 
wordt gepakt. In het vorige hoofdstuk hebben 
we geconstateerd dat de basis in Tilburg zeker 
op orde is en dat er met name een kentering in het 

denken (nadrukkelijk kiezen voor de fiets) vereist 
is om fietsen in Tilburg naar een hoger niveau 
te tillen. Om het doel te bereiken dat de fiets 

 
15 Het handigst in gebruik en de veiligste vervoerswijze. 

eenvoudigweg het fijnste15 vervoermiddel 
wordt, zien wij daarom de volgende opgaven: 
 

1) Herkomst en bestemming uitnodigend 
voor fietsgebruik; 

2) Bouwen aan het fietsnetwerk, en; 
3) “Generatie Fiets”: bouwen, behouden 

en binnentreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hardware, Software, Orgware en Mindware. 

De reiziger staat hierbij altijd centraal en er is 
oog voor de vier wares16, zoals vastgesteld in de 
Mobiliteitsaanpak. In dit hoofdstuk lichten we 
de drie opgaven toe om een beeld te schetsen 
van de vraagstukken waar Tilburg de komende 
jaren voor staat. 
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3.1 Herkomst en bestemming 
uitnodigend voor fietsgebruik 

 
In 2016 en 2019 bleek dat de helft van alle 
autoritten in Nederland korter is dan 7,5 km en 
een derde zelfs korter is dan 5 km (KiM, 2018; 
2020). In Tilburg blijkt 29% op afstanden korter 
dan 2,5 km de auto te pakken (zie p. 11). Dit zijn 
afstanden die goed op de (e-)fiets kunnen 
worden afgelegd. Er zijn verschillende 
verklaringen waarom deze afstanden op dit 
moment niet gefietst worden. Een van de 
verklaringen is dat de herkomst en bestemming 
niet uitnodigend (genoeg) zijn voor fietsgebruik. 
Dit uit zich op twee manieren. 
 
1 Herkomst 
Over het algemeen is de herkomstlocatie de 
plek waar iemand woont. Hierbij is onderscheid 
te maken in het type woning en periode van 
bouwen. Zo ontbreekt het aan bergingen in het 
Dwaalgebied en in Oud-Noord. In nieuwere 
buurten en bij appartementencomplexen zijn 
volop bergingen (en garages) beschikbaar, 
maar vormt het kiezen voor de auto die bij de 
voordeur of op het parkeerterrein staat een 
lagere drempel dan het pakken van de fiets. Die 
bereik je vaak achterom via de brandgang en de 

FIGUUR 3: KAART FIETSNETWERK/LOCATIES VAN VOORZIENINGEN EN BEDRIJVIGHEID 
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poort van je tuin of via bergingen in de kelder, 
voorzien van brandwerende deuren. 
 
2 Bestemming 
De bestemming van een rit kan verschillen 
evenals de afstand die men bereid is om ervoor 
af te leggen: voor vrijetijdverplaastingen wordt 
gemiddeld bijna 5,3 km gefietst terwijl men voor 
winkelverplaatsingen bereid is om gemiddeld 
ongeveer 2,1 km te fietsen17. Als we kijken naar 
het winkelaanbod in Tilburg, valt op dat de 
grotere zaken zich vooral aan de randen van de 
stad bevinden en dat de kleinere 
winkelvoorzieningen (detailhandel) geclusterd 
zijn in buurt- en winkelcentra en het centrum. Er 
zijn enkele winkelstraten aanwezig. Een 
mogelijke oorzaak voor dit type clustering is de 
autogerichte gebiedsontwikkeling die na WO2 
opkwam. Voor WO2 waren de voorzieningen 
redelijk verspreid over kleine afstanden en 
minder geclusterd, wat zich goed leent voor de 
fiets. Na WO2 werden de voorzieningen 
geclusterd in combinatie met een grote 
parkeergelegenheid voor de auto, waarbij 
fietsparkeren een beperkte rol kreeg18. Zulke 
locaties zijn volop aanwezig in Tilburg. 

 
17 Fietsfeiten (KiM, 2020) 
18 Dit is enigszins terug te zien in de burgerenquête uit 
2018: 28,1% was tevreden met het aantal fietsbeugels op 

Tweeledige opgave 
Om de herkomst en bestemming uitnodigend 
voor de fiets te maken, is het van belang dat we 
kijken hoe we binnen de bestaande bouw een 
fietsvriendelijke omgeving kunnen creëren door 
de ruimte flexibeler in te richten en afspraken te 
maken (met eigenaren, winkeliers en/of 
ondernemers) over gezamenlijke 
fietsenstallingen19. Denk hierbij aan het 
schenken van de ‘mooiste plek’ aan de fiets. 
Voor toekomstige gebiedsontwikkelingen denken we 
voortaan vanaf het begin vanuit de fiets. Hierbij 
ambiëren we een hoog comfort in stallen, naast 
het toetsen aan infrastructuur en 
parkeernormen voor de fiets. 
 

straat (mogelijkheden om de fiets in de openbare ruimte 
te kunnen parkeren op maaiveld niveau). 

 
 

  

19 In Tilburg Noord zijn samen met woningcorporaties 
garageboxen doorgebroken om aantrekkelijke 
fietsenstallingen te maken voor de bewoners. 
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3.2 Bouwen aan het fietsnetwerk 
 
Vlot, aantrekkelijk en comfortabel 
Tilburg kent momenteel al een uitgebreid 
netwerk van sternetfietsroutes en bouwt deze de 
komende jaren nog verder uit. Ook de 
snelfietsroutes20 staan op de kaart: ze verbinden 
Tilburg in alle windrichtingen met de regio 
(richting Breda, Oosterhout, Waalwijk, Den 
Bosch, Oisterwijk en Eindhoven) en bieden voor 
het interne stedelijk fietsverkeer het snelste en 
meest comfortabele netwerk. In 2021 is de 
route naar Waalwijk gereed. In 2021/2022 volgt 
de route naar Breda en momenteel worden de 
routes naar Oosterhout, Oisterwijk, Den Bosch 
en Eindhoven onderzocht21. De verbindingen 
met de regio lopen op volle toeren. 
 

 

 
20 We spreken ook wel van doorfietsroutes, hoog-
waardige fietsroutes, fietsboulevards of een fietsallee. 

In Tilburg zelf valt er ook winst te behalen. We 
ambiëren ten gunste van de verkeersveiligheid om 
op meer wegen 30 km/uur te laten gelden 
inclusief de bijbehorende weginrichting, zoals 
op de linten. Dit leidt tot een betere fietsbeleving en 

-comfort: minder geluidshinder, minder grote 
snelheidsverschillen met het andere verkeer, 
meer ruimte voor groen en de menselijke maat.  
 
We zien dat er diverse vervoersmiddelen op het 
fietspad bij zijn gekomen, en nog gaan komen22, 
welke een ruimtelijke inbedding vereisen die de 
huidige structuur van ‘het fietspad’ niet kan 
bieden. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat 
het netwerk voor de fiets nog wezenlijk meer 
aan elkaar geklonken wordt in de stad. Hierbij 
gaat het om het fijnmaziger en slim verbinden 
van diverse fietsroutes (o.a. richting de diverse 
bedrijventerreinen) en ook over de prioritering 
van de fietsers, om ze een vlot en betrouwbaar 
netwerk te bieden. Denk hierbij aan prioriteit bij 

kruispunten, zoals meer/sneller groen bij 
verkeerslichten en de voorrang op rotondes 
waartoe is besloten. De ombouw van de 
rotondes, waarbij de fietser voorrang krijgt, 
vormt een voorwaarde om een basiscomfort te 
kunnen bieden. 

21 Ook ligt er een wens om Goirle te verbinden met het 
snelfietsroutenetwerk. 

 

 
 

22 Vanwege de groei van recreanten, sportfietsers en de 
komst van maaltijdbezorgers/pakketdiensten per fiets. 

Verkeersveiligheidsagenda 2019-2022 
In de verkeersveiligheidsagenda hebben we 
vastgesteld dat de verscheidenheid van 

vervoermiddelen op het fietspad toeneemt en het 
van belang is om, gezien de groei in 
fietsongevallen, meer ruimte te creëren voor 
de fiets. 
 
Nota Positieve Gezondheid 2020-2023 
Een van de doelen is dat de inrichting van de 
openbare ruimte moet prikkelen tot sociaal en 

gezond gedrag. Het minimaliseren van de 
stopkans levert cruciaal comfort voor 
ouderen. Ook subjectieve verkeersveiligheid 
speelt hier een rol. In de ontwerpopgave 
voor het ‘multiprofiel’ zou hiermee rekening 
kunnen worden gehouden. 
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Het multiprofiel 
Het aantal fietsverplaatsingen in Tilburg groeit 
en zal naar verwachting verder blijven groeien. 
Daarnaast zien we dat de verscheidenheid van 
vervoersmiddelen op het fietspad de situatie 
compliceert: een tweewieler op het fietspad is 
niet langer een fiets, maar kan ook een bakfiets, 
elektrische fiets of een cargo bike zijn23. Ook 
samenstelling van de typen fietsers verandert. 
Kortom: het wordt drukker en diverser op het 
Tilburgse fietsnetwerk en dit levert conflicten op 
tussen de snellere en langzamere 
fietsachtigen24. In combinatie met het hoge 
aandeel fietsers in de ongevallenstatistieken is 
het van belang om ervoor te zorgen dat diverse 
weggebruikers zich binnen deze nieuwe realiteit 
veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. 
 
Dit brengt een complexe ruimtelijke opgave met 
zich mee: hoe richten we onze straten zo in dat 
ze aan deze behoefte voldoen? De toenemende 
diversiteit heeft namelijk ook consequenties 
voor het gebruik en de inrichting van de 
stedelijke infrastructuur. Voor traditionele 
oplossingen (zoals een vrijliggend fietspad) om 
de veiligheid te kunnen bevorderen is er niet 

 
23 Denk ook aan scootmobielen, driewielers, speed 
pedelecs, steps en nieuwe Light Electric Vehicles (LEV’s). 

altijd voldoende ruimte en nieuwe standaarden 
bestaan nog niet. Dit vraagt om maatwerk om 
een stad voor jong en oud te kunnen creëren25. 
 
Een mogelijke invulling is een ‘multiprofiel’: een 
straatprofiel waarbij de traditionele indeling van 
de weg tussen auto, fietser en voetganger 
creatiever wordt benaderd en wordt gekeken 
hoe elke vervoerswijze de ruimte krijgt die bij 
zijn gebruik past. Hierbij kan een onderscheid 
tussen een slowlane en fastlane voor fietsers 
als een oplossing dienen. Zo kan de 
binnenstedelijke snellere fietser comfortabel en 
veilig worden gescheiden van de langzame 
fietser. Hiermee beschermen we de 
kwetsbaarheid van onder andere kinderen en 
ouderen.  
 
Ook een fietsstraat naast een fietspad of een 
volwaardige fietsboulevard is denkbaar. Het 
multiprofiel-concept kunnen we gebruiken in de 
GOW30-opgave: de mengvorm van enerzijds de 
klassieke gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur 
met vrijliggende fietspaden (GOW50) en 
anderzijds de erftoegangsweg met gemengde 
verkeersafwikkeling en gelijkwaardige 

24 Niet alleen het verschil in snelheid maar ook in 
afmetingen en gewicht zorgt voor zwaardere en/of 
complexere conflictsituaties. 

kruispunten (ETW30). Het voordeel van het 
multiprofiel-concept is dat het geschikt is voor 
veel of weinig ruimte: het gaat in alle gevallen 
namelijk om maatwerk gebaseerd op gebruik 
en gewenste functie. Op deze manier wordt een 
balans gecreëerd tussen verblijvend en 
doorstromend publiek met verschillende 
snelheden.  
 
Een dergelijke aanpak brengt aandachtspunten 
met zich mee. Om deze reden ligt hier voor de 
komende tijd de opgave om creatief na te 
denken over en te onderzoeken hoe de 
ontwerpopgave vorm zou kunnen worden 
gegeven (zie kader). 
  

25 In de Nota ‘Integrale Kijk op Ouderen’ (2019) wordt 
aangegeven dat er ruimte moet zijn voor de langzame 
verkeersdeelnemer en kleinschalige ontmoetingen. 
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Kader: het ontwerpen van multiprofielen 
De creëerde profielen zijn bedoeld ter illustratie 
van de manier waarop de ontwerp-opgave 
omtrent de multiprofielen vormgegeven zou 
kunnen worden. De illustraties dienen puur als 
voorbeeld om het gesprek te voeren. 
 
  

Doorsnede van de Veldhovenring (huidig) 

 

Doorsnede van de Bredaseweg (huidig) 

 
Mogelijke invulling Bredaseweg (variant 2) 

 
Mogelijke invulling Bredaseweg (variant 1) 

 

Mogelijke invulling Veldhovenring 
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Naadloze verbindingen in de stad 
Zoals vermeld, kent Tilburg een uitgebreid 
netwerk aan snelfietsroutes en sternetroutes 
die de regio, dorpen en wijken ontsluiten en 
verbinden met het centrum van de stad. De 
Cityring en de Brokxlaan vormen een knooppunt 
van fietsstromen26. Naast de verbindingen naar 
de binnenstad vereisen de verbindingen buiten 
de binnenstad echter ook aandacht, ook vanuit 
de regio bezien. Niet iedereen heeft het centrum 
als bestemming, maar juist de clusters om de 
binnenstad heen27. Denk hierbij aan het 
ziekenhuis (ETZ Twee steden), onderwijs- en 
economische clusters (zoals Stappegoor en het 
gebied rondom de universiteit) of buurt-
/wijkwinkelcentra. Om het fietsnetwerk naar 
een hoger niveau te tillen, ligt het voor de hand 
om een structuuringreep te doen die deze 
clusters beter met elkaar verbindt en ook de 
knooppuntfunctie van de binnenstad versterkt. 
Hoe deze structuuringreep er precies uit moet 
komen te zien, gaan we onderzoeken. De 
verstedelijkingsopgave in combinatie met 
fietsdata op basis van gps biedt hierin het 
vertrekpunt.  

 
26 Er zijn ook fietsstromen die de binnenstad via dit 
knooppunt passeren. 
27 Kenmerkend voor de fiets zijn de kriskras van buurt 
tot buurt, waardoor fijnmazigheid vereist is. 

Hiervoor zijn meerdere ontwerpvormen 
denkbaar, maar dienen de snelfietsroutes in alle 
gevallen als de structuurdragers van het 
fietsnetwerk. Vanuit daar kan worden gekeken 
hoe het fietsnetwerk verder vorm moet krijgen. 
Als de insteek van de structuuringreep is om 
met de minste infrastructuur de best28 
mogelijke fietsverbindingen te maken, is een 
ringstructuur29 of een vissengraatstructuur (zie 
p. 24), waarbij fietsers op specifieke routes 
worden gebundeld30, denkbaar.  
 
Onder de noemer van bicycle oriented development 
(BOD) verbinden we de Verstedelijkingsopgave 
Tilburg-Breda met het domein Mobiliteit. We 
onderzoeken logische verbindingen om diverse 
functies te ontsluiten en waar mogelijk 
fietsstromen te ontvlechten van het 
autoverkeer, zodat we zowel de auto als de fiets 
bedienen, beide op hun eigen terrein. BOD 
vormt een randvoorwaarde voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals bij de Kennisas XL. BOD 
helpt hierbij niet alleen bij de oriëntatie van 
nieuwe bebouwing op bestaande 
fietsvoorzieningen, maar ook om de fiets als hét 

28 Lees: de snelste en meest comfortabele en veilige 
route. 
29 Een dergelijke structuuringreep wordt nu ook in 
Amsterdam en Utrecht onderzocht. 

vervoersmiddel te zien binnen het te 
ontwikkelen terrein (bijv. door parkeren langs de 
fietsstructuurdragers, door aan de knoppen te 
draaien van woondichtheden en door 
uitnodigende fietsbergingen). 
 
In het kort ligt er een tweeledige opgave. Ten 
eerste door BOD als basis van Tilburgse 
ruimtelijke ontwikkelingen vorm te geven. Ten 
tweede om in beeld te brengen hoe de 
(regionale) snelfietsroutes als structuurdragers 
kunnen dienen om vervolgens te onderzoeken 
hoe we de meest naadloze fietsverbindingen 
met de stedelijke subcentra creëren. Hiervoor is 
het van belang om een ontwerpdoorkijk maken, 
die we koppelen aan de Omgevingsvisie 2040 
en de netwerkanalyse waar momenteel aan 
wordt gewerkt (als basis voor de auto-agenda). 
  

30 Ook op een snelle, comfortabele en veilige manier. 



 

Tilburgse Fietsagenda – Studio Bereikbaar 
November 2020 

24 

 

   
FIGUUR 4: SCHEMATISCHE WEERGAVE STRUCTUURINGREEP 
FIETSNETWERK 
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3.3 “Generatie Fiets”: bouwen, 
behouden en binnentreden 

 
Nederland kent een unieke fietscultuur, die 
wereldwijd bewonderd wordt. Het is daarom 
een logische zet om de fiets te verankeren in de 
Tilburgse leefstijl. Hiervoor is het van belang dat 
de sociaalmaatschappelijke elementen op orde 
zijn om fietsen inclusief te maken.  
 
Generatie Fiets bouwen 
Jong geleerd is oud gedaan. Uit een onderzoek 
(2019) naar Tilburgse basisscholen31 blijkt dat 
28% van de 1.350 bevraagde leerlingen op dit 
moment naar school fietst. Maar wat willen 
deze kinderen eigenlijk zelf? De grootste groep 
(48%) gaf aan het liefst naar school te fietsen, 
wat de potentie van het fietsen toont. Dit terwijl 
uit de Brabantscan (GGD, 2017) blijkt dat het 
aantal schoolkinderen dat altijd lopend of 
fietsend naar school gaat 4% is afgenomen en 
het aantal schoolkinderen dat nooit lopend of 
fietsend naar school gaat met 2% is 
toegenomen (2017 t.o.v. 2013). Hierbij is nog 
geen sprake van een trend en er bestaan 
mogelijk diverse redenen voor de afname32, 

 
31 In samenwerking met Breda University of applied 
Sciences (Buas) 

maar het vormt een aandachtspunt ten aanzien 
van de nieuwe generatie fietsers. Het inzetten 
op veilige schoolroutes en -omgevingen is 
randvoorwaardelijk voor de Generatie Fiets. 
 
Generatie Fiets behouden 
Ongeveer 27% van de werkenden gebruikt de 
fiets voor de woon-werkreis. Hiervan woont 
55% binnen een straal van 5 km van het werk. 
31% woont tussen de 5 en 10 km en14% woont 

32 Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de 
afname/verschuiving. 
33 Fietsfeiten (KiM, 2020) 

tussen de 10 en 15 km33. Uit het KiM-onderzoek 
(2020) blijkt verder dat mensen die wandelend 
of fietsend naar het werk gaan vaker tevreden, 
minder gestrest, meer ontspannen en meer 
vrijheid beleven dan mensen die met de auto 
naar het werk gaan. Om forenzen op te fiets te 
houden34 ligt er een opgave om de juiste 
voorwaarden te scheppen voor forenzen om 
naar hun werk te fietsen. 

34 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
heeft als doel geformuleerd om landelijk 200.000 
forenzen meer op de fiets te krijgen.  

Wie is de 
7LOEXUJVH�ͤHWVHU"

��	�ZER�HI�ƼIXWVMXXIR�MR�8MPFYVK�

[SVHIR�KIQEEOX�HSSV�ZVSY[IR��(I�

QIIWXI�ƼIXWIVW�LIFFIR�IIR�1&3�

,%:3�:;3����	�SJ�,&3�;3�

STPIMHMRK�EJKIVSRH����	��(I�QIIWXI�

ƼIXWIVW�^MNR�[IVOIRHIR����	��

KIZSPKH�HSSV�WGLSPMIVIR����	�

8SX�WPSX�[SVHX�ZSSVEP�KIƼIXWX�HSSV�

TIVWSRIR�HMI�HIIP�YMXQEOIR�ZER�IIR�

KI^MR�QIX�OMRHIVIR����	�

Arbeidsongeschikt
Werkloos

Jonger dan 6 jaar
Eigen huishouding

Gepensioneerd
Scholier of student

Werkenden

Eenouder met kinderen
Paar met kinderen

Paar
Eenpersoonshuishouden

0DDWVFKDSSHOLMNH�SDUWLFLSDWLH

7\SH�KXLVKRXGHQ



 

Tilburgse Fietsagenda – Studio Bereikbaar 
November 2020 

26 

Ook kan een nieuwe situatie leiden tot 
gedragsverandering: een verhuizing, een andere 
baan maar ook een nieuwe snelfietsroute kan 
aanleiding zijn om nu wel de fiets te pakken. De 
fietsvoorzieningen bij de werkgever dienen dan 
wel op orde te zijn35.  
 
Daarnaast is er specifiek aandacht nodig voor 
ouderen. In de nota ‘Integrale kijk op Ouderen’ 
(2019) wordt aangegeven dat deze groep 
behoefte heeft aan een aantrekkelijke en veilige 
leefomgeving die op hen (in aantallen en 
diversiteit) is afgestemd: voorrang geven aan 
trage en kwetsbare verkeersdeelnemers en 
ontmoeting mogelijk maken. Beide groepen (de 
forens en oudere) behoeven aandacht om de 
generatie fietsers te behouden. 
 
Generatie Fiets binnentreden 
Armoede is een complex, meervoudig probleem 
waar fietsarmoede deel van uitmaakt. Iemand 
kan op drie manieren te maken hebben met 
fietsarmoede: 1) niet kunnen fietsen, 2) niet 
willen of durven fietsen, en 3) geen geschikte of 
werkende fiets bezitten. Ondanks dat het 
verschil in fietsgebruik tussen mensen met een 
Nederlandse achtergrond en mensen met een 

 
35 Uit het KiM-onderzoek (2020) blijkt dat het merendeel 
van de werkgevers al fietsfaciliteiten beschikbaar stelt. 

andere migratieachtergrond kleiner wordt36, is 
een drempel opgeworpen om de fiets als 
leefstijl te hanteren als het fietsen niet met de 
paplepel is ingegoten. Verder zijn de kosten 
voor de aanschaf of het herstellen van een fiets 
enkele voorbeelden die fietsen belemmeren. 
Door middel van fietsinitiatieven is het mogelijk 
om de mobiliteitsarmoede te verzachten en 
ervoor te zorgen dat meer mensen de Generatie 
Fiets binnentreden37.  
 
Generatie Fiets voor jong en oud 
Het uitgangspunt zou moeten zijn dat fietsen 
en lopen voor (de nieuwe) mobilisten een 
gewoonte is. Om ervoor te zorgen dat dit voor 
iedereen het uitgangspunt wordt, is onderzoek 
vereist naar de behoeften van de diverse 
groepen en diens raakvlakken met (o.a.) 
inclusiviteit, veiligheid, milieu en sport. De 
Generatie Fiets vormt hierbij de linking pin 
tussen mobiliteit en deze thema’s. 
 
Op tal van plekken zetten zich al meer of minder 
succesvolle initiatieven in voor deze opgaven. 
Ook zijn er vrijwilligers die vastlopen en niet het 
gewenste (lees: benodigde) initiatief kunnen 
realiseren. Tilburg heeft al veel bouwstenen 

36 Fietsfeiten (KiM, 2020) 

(zoals Tilburg Veilig naar School, de campagne Tilburg 

Fietst! inclusief werkgeversaanpak, en de 
FietsKermis, zie kader p. 27) liggen om dit soort 
initiatieven een stap verder te helpen. Onder de 
Generatie Fiets brengen we dit samen om 
inzichtelijk te krijgen of iedereen daadwerkelijk 
geholpen is. Een aandachtspunt hierbij is om 
niet alleen te kijken naar specifieke doelgroepen 
maar ook naar de fietsvaardigheid (starter, kenner, 

strijder) en de fietsbehoeften die hierbij horen. 
Educatie en informatiedeling spelen hierbij een 
belangrijke rol. Zo creëren we een fietsgeneratie 
die voor jong en oud werkt. 
 

 

37 Rapport “Mobiliteitsarmoede verzachten door 
fietsgebruik” (2019). 

Tilburg Veilig Naar School 
Kinderen worden via ‘Tilburg Veilig Naar 
School’ gestimuleerd om de fiets te pakken. 
Scholen kunnen via het programma een 
Verkeersveiligheidslabel halen, waardoor per 
leerling subsidie vrijkomt voor het 
organiseren van activiteiten. De activiteiten 
zijn bedoeld om bewustwording over 
verkeersveiligheid te bevorderen. Inmiddels 
hebben van de 61 Tilburgse basisscholen 
25 scholen het label behaald. Het streven is 
om dit aantal te verhogen. 
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Verkeersveiligheidsagenda 2019-2022 
Via de verkeersveiligheidsagenda stimuleren we verkeersveilig fietsgedrag, zoals het fietsen met 
verlichting, wachten voor een rood verkeerslicht en handhaving van het verbod op het gebruik van 
de smartphone op de fiets. Hierbij sluiten we aan bij de landelijke lijn en maken we gebruik van de 
campagne Tilburg Fietst! 

Campagne Tilburg Fietst! 
Met de campagne Tilburg Fietst! stimuleren we mensen om te kiezen voor de fiets op korte 
afstanden (<15km: e-bike en <7,5km: gewone fiets), omdat dit tot een gezonde, duurzame, 
bereikbare en leefbare stad zorgt. Elk jaar bekijken we opnieuw op welke doelgroepen we 
focussen. Voor 2020 zijn dit de bezoekers van de binnenstad, bezoekers van wijkwinkelcentra, 
leerlingen en ouders in het primair onderwijs en forenzen (via de werkgeversaanpak). 
 
De doelgroepen stimuleren en prikkelen we op diverse manieren. Via ‘Tilburg fietst voor Tilburg’ 
belonen we inwoners en werknemers voor gefietste kilometers (door de app RingRing) waarmee 
ze bij kunnen dragen aan goede doelen in de gemeente. Zo zijn al 40 fietsen vergeven via de 
voedselbank, zijn met ouderen sjaals gebreid voor de winterse ‘doorfietsers’ en krijgen eenzame 
ouderen een gratis ritje met de taxifiets. Daarnaast is er de mogelijkheid voor bedrijven om via een 
aparte code een doel te formuleren waar de werknemers samen voor kunnen fietsen. 
 
Tot slot organiseren we de FietsKermis, waarbij mensen in een spectaculaire fietsattractie mogen 
en geïnformeerd worden over alle sociale doelen en acties. De manier waarop mensen 
gestimuleerd en geprikkeld worden om deel te nemen aan fietsevenementen en activiteiten is 
gebaseerd op diverse gedragsbeïnvloedingstheorieën. 
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4 Tijd om te 
trappen 

 
Op basis van de tijdreis en de drie 
gesignaleerde opgaven presenteren we in dit 
hoofdstuk de maatregelen en activiteiten voor 
de komende periode (2020-2023). Deze 
projecten gaan uit van de Tilburgse werkwijze: 
de reiziger centraal, in samenwerking met de 
omgeving, proactief en data-gestuurd. De 
insteek van het uitvoeringsprogramma (UVP) is 
dat de geselecteerde projecten niet in beton 
gegoten zijn (adaptief), maar dat de benoemde 
opgaven leidend zijn voor de koers van Tilburg, 
om een populaire fietsstad te zijn. 
 
Bestaand beleid, bestaand budget 
Investeren in de fiets is in Tilburg sinds de 
aanleg van het Rode Fietspad een 
vanzelfsprekendheid. Het bouwen van 
fietsvoorzieningen en het stimuleren van het 
gebruik ervan gebeurt inmiddels decennialang. 
Afgelopen jaren deden we dit via de nota 
Tilburg fietst, Fietsplan Tilburg 2005-2015. Deze 
Fietsagenda vormt dan ook geen nieuw beleid. 
Wel vormt de Fietsagenda een actueel kader 
binnen de Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 en 

biedt de Fietsagenda verscherping en focus 
binnen onze plannen en projecten. Dit betekent 
dat bestaande middelen toereikend zijn om aan 
de drie benoemde opgaven en bijbehorende 
projecten te werken. De onderzoeken die in het 
UVP zitten, betalen we vanuit het budget 
Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 (SUMP) en het 
bestaande fietsbudget. De kleinschalige fysieke 
maatregelen dekken we vanuit het MJP en voor 
de grotere infrastructuurprojecten neemt het 
gemeentebestuur een besluit op het moment 
dat dit aan de orde is. In tegenstelling tot de 
verkeersveiligheids- en loopagenda is dit een 
agenda die niet om extra geld vraagt, maar die 
focus aanbrengt en laat zien wat we de 
komende jaren doen.  
 

4.1 Projecten herkomst en 
bestemming 

In Tilburg blijkt 29% op afstanden korter dan 2,5 
km de auto te pakken. Een van de verklaringen 
hiervoor is dat de herkomst en bestemming niet 
uitnodigend (genoeg) zijn voor fietsgebruik. Om 
deze reden zetten we in op projecten aan het 
thuisfront (vergroten van het fietsgemak bij 
bestaande en nieuwbouw) en op bestemming 
(de fiets ook bij naoorlogse ontwikkelingen, 
zoals winkelcentra, een grotere rol geven). 

Fietsparkeervoorzieningen bij bestaande 
woningen; fietsvlonders, buurtstallingen, 
fietskoffers 
Realisatie van kleinschalige fietsparkeer-
voorzieningen bij woningen, waar geen 
fietsparkeervoorziening op eigen terrein 
aanwezig is. Hierdoor wordt het bezitten van 
een goede fiets lastiger en bestaat van hinder 
van geparkeerde fietsen op de stoep. In ons 
land bestaan diverse concepten die de situatie 
verbeteren. Zo is het concept van een 
buurtstalling een optie; ook andere 
voorzieningen zoals fietsparkeerkoffers zijn 
kanshebbers. Maar vooral lijkt de fietsvlonder 
interessant. Hiermee voeren we een pilot uit, 
met afhankelijk van de uitkomst, doorvertaling 
in beleid. Dit naar het voorbeeld van Rotterdam: 
tijdelijke fietsvlonders op autoparkeerplaatsen 
aanbrengen om te testen of er behoefte is aan 
fietsparkeerplaatsen. Bij een positieve evaluatie 
vindt definitieve ombouw plaats.  
 
Actualisatie fietsparkeernormen 
Het aanpassen van de huidige parkeer-
normennota met actuele fietsparkeernormen en 
de bijbehorende regels voor bergingen bij 
nieuwbouw. 
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Tilburgs Inspiratieboek fietsoplossingen aan 
huis 
Hoe ziet een fijne fietsberging eruit in een nieuw 
te bouwen appartementencomplex? En hoe ziet 
die eruit bij grondgebonden woningen? Kunnen 
we dusdanig bouwen dat we een bepaalde 
flexibiliteit behouden? We maken een 
Inspiratieboek met mogelijke fietsoplossingen, 
die we meegeven aan ontwikkelende partijen. 
 
Stimuleren gebruik fietsenstallingen binnenstad 
Fietsen horen bij de stad. Geparkeerde fietsen 
mogen echter omwille van de veiligheid de 

doorgankelijkheid van de openbare ruimte niet 
belemmeren. Daarom stimuleren we het 
gebruik van de gratis fietsenstallingen. We 
zetten in op: 

• Uitstraling fietsenstallingen: pilot 
inrichten fietsenstalling Pieter 
Vreedeplein als huiskamer of andere 
verblijfsgelegenheid, tweede 
fietsenstalling nader te bepalen; 

• Aanbieden van diensten (kluisjes/huur 
bakfietsen, buggy, rollator, etc.); 

• Marketing en communicatie; 
• Ruimte en uniforme openingstijden; 

• Onderzoek naar betere herkenbaarheid 
en vindbaarheid, ook online. 

 
Realisatie nieuwe fietsenstalling Dwaalgebied 
Aan de westzijde van de binnenstad ontbreekt 
een beheerde fietsenstalling. Onderzoek naar 
een locatie en daarna de realisatie (na een 
positieve meerjarige pilot) van deze nieuwe 
fietsenstalling in het Dwaalgebied. 
  
Onderzoek beheerde fietsenstalling onder SK2 
Een goed toegankelijke fietsenstalling aan deze 
zijde van de binnenstad is randvoorwaarde om 
te voorzien in de vraag naar fietsparkeren; 
gerelateerd aan de detailhandel en horeca in 
deze omgeving, plus de ontwikkeling van 
Koningswei en het Stadsforum. De verbouwing 
van SK2 biedt kansen voor een gedeeltelijk 
openbare fietsenstalling, als aanvulling op of 
vervanging van fietsenstalling Kattenrug.  
 
Realisatie nieuwe fietsenstalling station Tilburg 
In 2020 is de nieuwe fietsenstalling aan de 
noordzijde van het station gereed, in 2021 de 
bouw van de fietsenstalling aan de zuidzijde 
van het station. Totale capaciteit 7.300 
plaatsen. 
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1. Herkomst en bestemming uitnodigend voor fietsgebruik 
Fietsparkeren 
bij herkomst  

Fietsparkeervoorzieningen bij bestaande woningen; 
fietsvlonders, buurtstallingen, fietskoffers  x x   

Actualisatie fietsparkeernormen  x    
Tilburgs Inspiratieboek Fietsoplossingen aan huis   x   

Fietsparkeren 
binnenstad 

Stimuleren gebruik fietsenstallingen binnenstad x x x x x 
Realisatie nieuwe fietsenstalling Dwaalgebied  x    
Onderzoek beheerde fietsenstalling onder SK2 x     
Realisatie nieuwe fietsenstalling station Tilburg x     
Ontwikkelen fietsparkeerstrategie Binnenstad    x  

Fietsparkeren 
buiten de 
binnenstad 

Bij positieve evaluatie: Haalbaarheidsstudie 
fietsenstalling Wagnerplein x x    

Realiseren nietjes bij grotere winkel-/horecaclusters en 
grotere bushaltes   x   
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Verkennen en realiseren van Snelle Fietsroutes  
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Verknoping 
snelle fietsroutes 
en ontwikkeling 
fietsnetwerk 

Knooppunt fietsstromen ontwerpen: Cityring 
aantrekkelijk maken voor (snelle) fietsers x x    

Onderzoeken (on)mogelijkheden multiprofiel   x   
Van snelfietsroutes naar snelfietsroutenetwerk: 
benoemen van feeders x x    

Formuleren kwaliteitscriteria fietsnetwerk  x    
Positie fietser op 
kruispuntvormen 

Realisatie fietser voorrang op rotondes  x x x x 
De fietser vaker prioriteit of voorrang: smart mobility 
toepassen bij vri's x x x   

Benutting 
fietsnetwerk 

Eerste bouwontwikkeling vanuit BOD    x  
Borgen fietsbelang in omgevingsvisie   x x  
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Ontwikkelen fietsparkeerstrategie Binnenstad 
Beleidsnota fietsparkeren in de binnenstad: 
waar willen we naar toe? De fietsenstallingen 
spreken op hoofdlijnen voor zich, maar hoe 
gaan we daarnaast om met blauwe vakken, 
nietjes, vlonders en wildparkeren? Wie parkeert 
waar? Met de fietsparkeerstrategie willen we in 
een visie een duidelijke lijn uitzetten hoe in de 
binnenstad van Tilburg geparkeerd wordt met 
de fiets. 
 
Bij positieve evaluatie: Haalbaarheidsstudie 
fietsenstalling Wagnerplein 
Op het Wagnerplein loopt momenteel een pilot 
naar een fietsenstalling. In 2020 evalueren we 
deze pilot. Op basis van de evaluatie vindt er al 
dan niet een vervolg plaats: beëindiging, 
verlenging of realisatie van een 
fietsparkeervoorziening, invulling nader te 
bepalen.  
 
Realiseren nietjes bij grotere winkel- en 
horecaclusters en grotere bushaltes 
Realisatie van kleinschalige 
fietsparkeervoorzieningen in de vorm van 
nietjes bij bijvoorbeeld winkelcentra, clusters 
van detailhandel en/of horeca en grotere 
bushaltes.  
 

4.2 Projecten bouwen aan het 
fietsnetwerk 

We zien dat het drukker en diverser wordt op ons 
fietsnetwerk en dit levert conflicten op tussen 
snellere en langzamere vervoerswijzen. In 
combinatie met het hoge aandeel fietsers in de 
ongevallenstatistieken kijken wij daarom naar 
projecten om diverse weggebruikers veilig en 
comfortabel te verplaatsen. Verder is 90% van de 
Tilburgers positief over de fietsbereikbaarheid 
van de binnenstad, maar er valt nog te winnen 
door het fijnmaziger en slim verbinden van 
fietsroutes en het beter bereikbaar maken van 
de stedelijke subcentra. We zetten daarom in op 
projecten die ervoor zorgen dat het fietsnetwerk 
meer aan elkaar geklonken wordt. 
 
Verkennen en realiseren van Snelle Fietsroutes  
In alle windrichtingen hebben we snelle 
fietsroutes/snelfietsroutes geprojecteerd: 
hoogwaardige fietsroutes met een ruim profiel 
waar fietsers met een minimum aan stops zich 
veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. De 
route naar Waalwijk is op moment van schrijven 
in aanbouw en de realisatie van de route naar 
Breda besteden we in 2020 aan om in 2021 te 
starten met de bouw. Hoogwaardige 
verbindingen met Oosterhout, Oisterwijk/'s-
Hertogenbosch en Eindhoven zijn onze ambitie 

en in 2020 zijn de verkenningen naar deze 
routes lopend. Ook ligt er een wens voor een 
route naar Goirle. We starten een verkenning 
naar deze route. Daarnaast is het tijd voor de 
volgende stap in het stedelijk weefsel: van 
‘losse’ routes maken we een netwerk. We kijken 
welke stedelijke verbindingen benodigd zijn 
voor een volwaardig snelfietsroutenetwerk. 
 
Knooppunt fietsstromen ontwerpen: Cityring 
aantrekkelijk maken voor (snelle) fietsers 
Op de Cityring komen meerdere zware 
fietsstromen uit. Momenteel lopen de grootste 
stromen door het Dwaalgebied; de Cityring is 
vanwege alle potentiële stops (verkeerslichten) 
niet aantrekkelijk en de fietspaden zijn er relatief 
smal. Alle snelle fietsroutes zijn gekoppeld met 
het station/binnenstad. Om in het gebied 
binnen de Cityring en bij het station meer ruimte 
te geven voor de voetganger, dient de Cityring 
en de Brokxlaan aantrekkelijker te worden om te 
fietsen. De pilots op de Cityring en het 
Stadsforum bieden hier een kans toe. We 
onderzoeken hoe de fietsstromen rondom de 
binnenstad kunnen circuleren en in verbinding 
met het station. We ontwerpen een knooppunt, 
in de vorm van een verdeelring of meerdere 
assen, voor de bundeling en verknoping van de 
stedelijke snelle routes.  
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Onderzoeken (on)mogelijkheden multiprofiel 
In beeld brengen van (on)mogelijkheden 
(kansen en spanningen) van multiprofielen. 
Uitvoeren ‘living lab’ in nader te bepalen straat 
(waar het fietsgebruik hiertoe aanleiding geeft). 
Hierbij ook anticiperen op nieuwe vormen van e-
mobiliteit, toekomstige groei fietsmobiliteit en 
stimuleren lopen.  

Van snelfietsroutes naar snelfietsroutenetwerk: 
benoemen van feeders  
Onderzoek naar aansluitingen (feeders) op de 
snelfietsroutes: waar kunnen we toeleidende 
routes naar snelfietsroutes versterken? Welke 
schakels vragen om hoogwaardige 
fietskwaliteit, om het snelfietsroutenetwerk 
goed aan te sluiten op woon- en werkgebieden? 

Op basis van data gaan we hiermee de 
netwerkkaart actualiseren. 
 
Formuleren kwaliteitscriteria fietsnetwerk 
We stellen de set criteria op (ambitie, basis) 
waar de verschillende fietsnetwerkniveaus van 
het Hoofdnet Fiets aan moeten voldoen. Denk 
aan het type voorziening (fietspad, fietsstraat) 
en de bijbehorende breedtes en eisen aan de 
infrastructuur in de lengterichting 
(kruispunttypes, voorrangsituaties, prioritering 
bij vri’s). Verkeersveiligheidskenmerken zoals 
het uitfaseren van fietsstroken bij 50 km/u-
wegen komen hierin terug. Ook de fietser 
vaker/meer prioriteit of voorrang geven komt 
hierin terug. Er valt winst te behalen om 
oponthoud te verminderen en comfort (niet 
hoeven stoppen) te vergroten. Hierbij denken 
we aan de fietser op routeniveau. Op basis van 
trackingdata beoordelen we knelpunten in de 
doorstroming. 
 
Realisatie fietser voorrang op rotondes 
Op basis van het Bestuursakkoord 2018-2022 
heeft het college in maart 2020 besloten tot 
voorrang voor fietsers op rotondes. De 
realisatie hiervan vindt plaats vanaf 2021. We 
zetten in op een zo kort mogelijke 
overgangsperiode. 
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1. Herkomst en bestemming uitnodigend voor fietsgebruik 
Fietsparkeren 
bij herkomst  

Fietsparkeervoorzieningen bij bestaande woningen; 
fietsvlonders, buurtstallingen, fietskoffers  x x   

Actualisatie fietsparkeernormen  x    
Tilburgs Inspiratieboek Fietsoplossingen aan huis   x   

Fietsparkeren 
binnenstad 

Stimuleren gebruik fietsenstallingen binnenstad x x x x x 
Realisatie nieuwe fietsenstalling Dwaalgebied  x    
Onderzoek beheerde fietsenstalling onder SK2 x     
Realisatie nieuwe fietsenstalling station Tilburg x     
Ontwikkelen fietsparkeerstrategie Binnenstad    x  

Fietsparkeren 
buiten de 
binnenstad 

Bij positieve evaluatie: Haalbaarheidsstudie 
fietsenstalling Wagnerplein x x    

Realiseren nietjes bij grotere winkel-/horecaclusters en 
grotere bushaltes   x   
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2. Bouwen aan het fietsnetwerk 
Snelle 
fietsverbindingen 
tussen kernen 

Verkennen en realiseren van Snelle Fietsroutes  
Tilburg-Waalwijk 
Tilburg-Breda 
Tilburg-Oosterhout 
Tilburg-Oisterwijk 
Tilburg-Den Bosch 
Tilburg-Eindhoven 
Tilburg-Goirle 
Stedelijk netwerk snelle fietsroutes; structuuringreep 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Verknoping 
snelle fietsroutes 
en ontwikkeling 
fietsnetwerk 

Knooppunt fietsstromen ontwerpen: Cityring 
aantrekkelijk maken voor (snelle) fietsers x x    

Onderzoeken (on)mogelijkheden multiprofiel   x   
Van snelfietsroutes naar snelfietsroutenetwerk: 
benoemen van feeders x x    

Formuleren kwaliteitscriteria fietsnetwerk  x    
Positie fietser op 
kruispuntvormen 

Realisatie fietser voorrang op rotondes  x x x x 
De fietser vaker prioriteit of voorrang: smart mobility 
toepassen bij vri's x x x   

Benutting 
fietsnetwerk 

Eerste bouwontwikkeling vanuit BOD    x  
Borgen fietsbelang in omgevingsvisie   x x  
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De fietser vaker prioriteit of voorrang: smart 
mobility toepassen bij vri's 
- Doortesten (on)mogelijkheden; 
- Uitbreiden aantal kruispunten met 

fietsprioriteit bij vri's op de zwaardere 
fietsroutes (sternet of hoger); 

- Aandacht voor groene golven voor fietsers; 
- Door middel van toepassing van smart 

mobility (Crosscycle, Green Flow for 
Cyclists of vergelijkbaar/verbeterd 
product). 

 
Eerste gebiedsontwikkeling vanuit BOD 
We benoemen een gebiedsontwikkeling waar 
we Bicycle Oriented Development (BOD) 
toepassen. Hierdoor boren we meer 
fietspotentie aan in verdichtingsvraagstukken.  
 
Borgen fietsbelang in omgevingsvisie 
Hoe ontwikkelt de stad zich verder? De 
vormgeving van de stad is van invloed op de 
inrichting van de herkomst en bestemming van 
het fietsgebruik. Maar ook voor de inwoners: 
met de fiets ben je vaak sneller, fietsen en lopen 
vergroot de sociale leefomgeving en meer 
fietsers en voetgangers en minder auto’s 
maken de leefomgeving rustiger, gezonder, 
veiliger en groener. Oftewel: het borgen van 
fietsen en lopen in de omgevingsvisie.  

4.3 Projecten Generatie Fiets 
Kinderen geven aan het liefst naar school te 
willen fietsen (48%), terwijl het aantal kinderen 
dat altijd lopend of fietsend naar school gaat 4% 
is afgenomen en het aantal dat nooit lopend of 
fietsend naar school gaat 2% is toegenomen. 
Daarnaast behoeven forenzen (38% van de 
Tilburgse fietsers) en ouderen (12% van de 
Tilburgse fietsers) extra aandacht om beide 
groepen op de fiets te houden. Tot slot vormt 
fietsarmoede een beperkende factor. Onder de 
Generatie Fiets organiseren we diverse projecten 
om een bijdrage te kunnen leveren aan het 
verankeren van de fiets in de Tilburgse leefstijl. 
 
Tilburg Fietst! Gedragscampagne 
Onder de campagne Tilburg Fietst! voeren we 
gerichte marketingacties en 
communicatiecampagnes uit om het fietsen te 
stimuleren. Kenmerkend voor de campagne is 
het gevoel van blijdschap die de uitingen 
opwekken. We geven zowel fietsers als niet-
fietsers good vibes. De volgende activiteiten 
worden hierbij vormgegeven: 

• Aandacht voor het gedrag om te sturen 
op een modal-shift; 

• Acties met impact die bijdragen aan 
een positieve beleving van het fietsen; 

• Acties voor verkeersveiligheid; 

• Samen met de stad en fietspartners; 
• Inzet van techniek (o.a. Ring-Ring app 

of vergelijkbaar) voor impactmeting; 
• Minimaal 1 actie per kwartaal random 

guerilla-acties. 
Ook vieren we jaarlijks de FietsKermis Tilburg 
(opvolger FietsFestival), die in het teken staat 
van positieve fietsexposure en het koppelen van 
relevante stedelijke thema’s aan de fiets. 
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Stimuleren fietsen van kinderen en hun ouders 
via Metamorphosis (Tilburg Veilig naar School) 
In 2020 ronden we het project Metamorphosis 
af: het Europees project dat ons de kans gaf om 
ons programma Tilburg Veilig naar School 
(TVNS) volwassen te maken. In de 
Verkeersveiligheidsagenda is TVNS geborgd. 
Dankzij fietsstimulering op basisscholen 
vergroten we de verkeersveiligheid, waarna we 
trachten het fietsgebruik vast te houden. In 
2020 ronden we het onderzoek naar de modal 
split op basisscholen af.  
 
Uitvoeren van twee F10-pilots 
We draaien mee in twee F10-pilots: van 8 naar 1 
over het verkeersveilig fietsen in de overstap 
van groep 8 naar de brugklas en Ieder kind een 
fiets, over het vergroten van het fietsbezit onder 
kinderen. Realisatie in 2020/2021. 
 
Tilburg Fietst Werkgeversaanpak 
Ook onder forenzen valt een grote groep te 
winnen: laten we ze in de Generatie Fiets 
behouden. De Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft als doel 
geformuleerd om landelijk 200.000 forenzen 
meer op de fiets te krijgen. We zetten de 
werkgeversaanpak stevig neer, onder de vlag 

van Tilburg Fietst. Dit doen we in samenwerking 
met Ons Brabant Fietst (Sjees Gangmakers). 
Via persoonlijk contact bieden we een 
maatwerk fietsstimuleringsaanpak aan 
Tilburgse werkgevers. We faciliteren 
kennisuitwisseling door werkgevers, onder 
andere door de inzet van fietsambassadeurs. 
Daarnaast kijken we hoe we obstakels weg 
kunnen nemen die ervoor zorgen dat mensen 
met de auto komen. Dit doen we niet per bedrijf, 
maar met de bedrijventerreinen samen. Een 
voorbeeld hiervan is een autodeelsysteem voor 
mensen die overdag een auto nodig hebben 
maar fietsend naar het werk kunnen komen.  
 

Gemeente Tilburg: als werkgever een goed 
voorbeeld 
De gemeente Tilburg zorgt niet alleen voor 
inwoners en bezoekers, maar heeft ook een rol 
als werkgever. Het personeel van de gemeente 
Tilburg heeft goede fietsvoorzieningen tot haar 
beschikking en het fietsen is een onderdeel van 
het vitaliteitsbeleid voor werknemers. We 
voeren een benchmark uit, treffen maatregelen 
met als resultaat dat de gemeente als 
werkgever bovengemiddeld scoort met 
betrekking tot fietsvoorzieningen voor 
gemeentelijk personeel. 
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3. “Generatie Fiets”: bouwen, behouden en binnentreden 
Fietsstimulering en 
gedragsverandering 

Tilburg Fietst! Gedragscampagne  
x x x x x 

Generatie Fiets: 
bouwen 

Stimuleren fietsen van kinderen en hun ouders via 
Metamorphosis (Tilburg Veilig naar School) x     

Uitvoeren van twee F10-pilots: “Van 8 naar 1” en 
“Ieder kind een fiets” x x    

Generatie Fiets: 
behouden 

Tilburg Fietst! Werkgeversaanpak x x x x x 
Gemeente Tilburg: als werkgever een goed 
voorbeeld x x x x x 

Uitrollen fietsstrijderscampagne    x  
Generatie Fiets: 
binnentreden 

Het uitvoeren van pilots om mobiliteitsvrijheid te 
vergroten: Dignity x x x   

 



 

Tilburgse Fietsagenda – Studio Bereikbaar 
November 2020 

34 

Uitrollen fietsstrijderscampagne 
We bekijken de mogelijkheden voor een 
fietsstrijdersprogramma: campagne/aanpak 
voor ouderen om hen langer en veilig te laten 
fietsen (aansluitend bij 'Integrale kijk op 
Ouderen' en Verkeersveiligheidsagenda). 
 
Het uitvoeren van pilots om mobiliteitsvrijheid 
te vergroten: Dignity  
Op 1 januari 2020 is het 3 jaar durende 
Europese project Dignity gestart. Dit project 
richt zich op kwetsbare groepen die 
beperkingen in hun mobiliteitsvrijheid ervaren. 
In 2020 ronden we een onderzoek af waarmee 
we een eerste beeld krijgen van mobiliteits-
armoede in Tilburg. Op basis daarvan, en 
eventueel vervolgonderzoek of kennis van 
elders, voeren we een pilot in samenwerking 
met stakeholders uit. Doel is om de fiets in te 
zetten om mobiliteitsarmoede te verzachten. 
 

4.4 Structurele werkprocessen: we 
doen nog meer… 

Naast de maatregelen en activiteiten die 
gekoppeld zijn aan een van de geschetste 
opgaven, spelen er in Tilburg nog andere zaken. 
Als gevolg van de ontwikkeling van de stad en 
haar inwoners en bezoekers actualiseren we 

het fietsnetwerk (Hoofdnet Fiets) periodiek. In 
deze Fietsagenda zit de beleidskaart 2020. 
Ieder jaar pakken we vele locaties in de stad 
aan vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het 
fietsnetwerk vormt uitgangspunt voor deze 
herinrichtingen. Zo werken we structureel aan 
de verbetering van de kwaliteit van de 
fietspaden: van tegels naar asfalt, bouw van 
fietsstraten en bredere fietspaden.  
 
Daarnaast realiseren we grootschalige en 
kleinschalige projecten om de kwaliteit van het 

fietsnetwerk te verbeteren. Enkele voorbeelden 
zijn: 

• Fietstunnel Ringbaan-Zuid naar 
Stappegoor, momenteel in aanbouw; 

• Fietsbrug Waalstraat, momenteel in 
onderzoek t.b.v. realisatie; 

• Oversteek Ringbaan-Zuid/Tatraweg, 
realiseren maatregelen om deze 
verkeersveiliger te maken, en; 

• Fietstunnel Heikantlaan onder de 
Midden-Brabantweg. 
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Specifiek voor de optimalisatie van de 
binnenstad wordt er samengewerkt met de 
collega’s die werken aan projecten zoals: 

• Herinrichtingsvoorstel kruispunt 
Heuvelstraat-Willem II straat; 

• Herinrichtingsvoorstel routedeel 
Heuvelstraat-Paleisring, en; 

• Ontwerpopgave fietsers op Pieter 
Vreedeplein en Korte Heuvel. 

 
De realisatie en optimalisatie van deze 
projecten zorgt ook weer voor nieuwe kansen 
om dergelijke voorzieningen voor de fiets elders 
in de stad vorm te geven. Op basis van de 
netwerkanalyse (Auto-agenda) en het 
onderzoek naar de Cityring en feeders 
actualiseren we opnieuw het Hoofdnet Fiets. Bij 
herinrichtingen vormt deze beleidskaart het 
uitgangspunt, zodat we structureel kwaliteit op straat 

toevoegen via de interne werkprocessen.  
 
Ook ruimtelijk gezien zijn de stad en haar 
dorpen continu in ontwikkeling. Via de 
projectorganisatie borgen we het fietsbelang in 
deze ruimtelijke ontwikkeling. Zoals het Stadsforum, 
de Knoop Universiteit (inclusief extra 
fietsparkeren op station Tilburg Universiteit), 

 
38 Dit vormt een onderdeel van de nog op te stellen OV-
agenda. Hierbij hoort ook het gezamenlijk ontwikkelen 

het Smariusterrein, het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis, de Spoorzone, etc. De fiets is, naast 
lopen, de vanzelfsprekende modaliteit en de plannen 
scoren uitstekend op fietsbereikbaarheid en 
fietsparkeren.  
 
Daarnaast zien we nieuwe ontwikkelingen 
binnen het beleidsterrein van de fiets. Zo speelt 
bijvoorbeeld de realisatie van deelfietsen op dit 
moment een rol. Onder de vlag van de Bravo-
fiets start in 2020 een 2-jarige proef met 
deelfietsen bij tien bushaltes, om een last mile 
oplossing te bieden38. Dit komt terug in de op te 
stellen OV-agenda. Daarnaast formuleren we 
spelregels voor deelsystemen, samen oplopend 
met het parkeerbeleid, inclusief een aanpassing 
van de APV.  
 
Verder zien we nog meer ontwikkelingen zoals 
de speed pedelac, ‘talking bikes’ waarbij 
fietscomputers connected zijn en producten als 
fietseffect-analyses waarmee stedelijke 
ontwikkelingen een score krijgen ten aanzien 
van fietsminded ontwerp. Met het adaptieve 

karakter zijn we in staat het UVP bij te stellen.  
 

van een visie op HUB-ontwikkeling (transferia) voor de 
combinatie OV + fiets. 

Tot slot is verkeersveiligheid voor de fiets een 
belangrijk actueel onderwerp, waar in de 
verkeersveiligheidsagenda diverse maatregelen 
en activiteiten ten behoeve van de fiets zijn 
benoemd39. Voor de fiets sluiten we hierbij aan 
bij landelijke gedragscampagnes, zoals de 
fietsverlichtingscampagne. Ook experimenteren 
we met gedragsinterventies en zetten we in op 
handhaving van verkeersveilig fietsgebruik, 
zoals het verbod op gebruik van de telefoon 
tijdens het fietsen.   
 

4.5 Samenwerkingsverbanden 
Tilburg werkt op diverse niveaus samen met 
organisaties en overheden ten gunste van de 
fiets. Op lokaal niveau werkt Tilburg samen met 
het FietsForum Tilburg en de Fietsersbond. 
Door samen te werken met het FietsForum wordt 
de stad betrokken bij het Tilburgse fietsbeleid. 
In de samenwerking ontvangen we, met de 
achterban van het FietsForum van momenteel 
130 (!) fietsnetwerkers, signalen over 
verbeterpunten in de stad waar we structureel 
aan werken. Het FietsForum geeft gevraagd en 
ongevraagd advies in diverse projecten waar de 
gemeente aan werkt; van stedelijke visies tot 

39 Zie verkeersveiligheidsagenda voor de uitwerking. 
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herinrichtingen. Lokaal werken we daarnaast 
samen met VVN, TOG, ook via de 
Verkeersveiligheidsagenda en de Loopagenda.  
 
Op regionaal en provinciaal niveau is Tilburg 
actief binnen BrabantStad Fiets, Ons Brabant Fietst, Hart 

van Brabant en bij diverse kennisinstituten. In de 
samenwerking ‘BrabantStad Fiets’ voeren we 
met de andere vier Brabantse steden (Breda, 's-
Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond), de 
provincie Noord-Brabant en Breda University of 
applied sciences (BUas) een 
samenwerkingsagenda uit. Dit betreft 

gemeentegrens overstijgende projecten en 
kennisontwikkeling (bijv. snelfietsroutes en 
data-gestuurd werken). Daarnaast leidt de 
samenwerking tot bundeling van krachten en 
kennisdeling tussen de steden onderling. Het 
platform ‘Ons Brabant Fietst’ is onderdeel van 
de samenwerking BrabantStad Fiets. Ook het 
Routebureau, VisitBrabant, Fietsersbond en 
Wielersportbond NTFU zijn hierbij aangesloten. 
Via het platform werken we met partners 
samen aan een bereikbaar en aantrekkelijk 
Brabant, voor zoveel mogelijk fietsers.  
 

Verder voeren we met de gemeenten in de regio 
Hart van Brabant (en gemeenten daarbuiten) 
een regionaal fietsbeleidsplan met bijbehorend 
uitvoeringsprogramma uit. Dit leidt tot een 
logisch regionaal fietsnetwerk, pakken we 
regionale zaken regionaal op en ontstaat 
kennisuitwisseling. Tot slot weten we qua 
kennis en data over de fietser (ten opzichte van 
kennis en data over de auto en openbaar 
vervoer) relatief weinig. In de samenwerking 
met kennisinstituten, onder de vlag van de Tour 
de Force (zie nationale verankering fietsbeleid), 
werken we aan deze kennis. Een ander 
voorbeeld is het platform voor experimenten 
voor en door de markt genaamd Cycling Lab F58, 
waarin Tilburg in een Triple Helix samenwerking 
tussen BUas/Breda/LCB/IdBike werkt aan de 
ontwikkeling van fietsinnovaties rondom snelle 
fietsroutes. 
 
Op nationaal niveau werkt Tilburg mee met de 
F10/Fietsberaad/Tour de Force. Door actief te 
participeren in de landelijke fietskoepels borgen 
we het Tilburgse nationaal en zijn we 
rechtstreeks aangehaakt bij het nationale 
fietsbeleid en de kanteling daarbinnen die 
gaande is om de schaalsprong fiets te 
realiseren. Vanuit de samenwerking ontstaat 
kennis, data en biedt de gemeente Tilburg zich 
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als proeftuin aan voor innovaties, al dan niet 
met een financiële bijdrage vanuit het Rijk. 
 
Op Europees niveau is Nederland Fietsland 
nummer 1: het fietsen zit ingebakken in de 
Nederlandse cultuur, compleet met eigen 
infrastructuur. Uniek in de wereld. Maar andere 
Europese landen en steden timmeren hard aan 
de weg voor de fiets. Denk aan de marketing-
successen van Kopenhagen als fietsstad, of de 
gedragsaanpak op Vlaamse basisscholen. Door 
deel te nemen aan Europese projecten leren we 
en inspireren we elkaar, waarbij Europese 
financiële bijdragen het mogelijk maken om 
meer tijd (geld) te besteden aan de 
totstandkoming en (door)ontwikkeling van 
Tilburgse fietsprioriteiten. In 2020 loopt het 
Metamorphosis af (Civitas, doorontwikkeling 
Tilburg Veilig naar School), en start Dignity 
(Civitas, basismobiliteit/beperkingen in 
mobiliteitsvrijheid, de fiets als kanshebber in 
verzachting mobiliteitsarmoede).  
 

4.6 Monitoring en evaluatie 
Voor het fietsen hebben we twee becijferde 
doelstellingen: 20% groei van gereden 
fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 
en tweederde actieve mobiliteitsverplaatsingen 

(lopen en fietsen) binnen de stad in 2040. Om 
tussentijds te toetsen in hoeverre we op de 
goede weg zijn om onze beleidsdoelstellingen 
te halen, willen we de ontwikkelingen 
monitoren. Hierbij kijken we hoe de 
gegenereerde fietsdata toegepast kan worden 
en als basis kan dienen voor beleid. Dit geldt 
zowel voor de korte, middellange als lange 
termijn. Hiervoor wordt een Dashboard 
ontwikkeld. 
 

4.7 En verder… 
Ambities maak je waar door energie te 
bundelen. De Fietsagenda helpt ons hierbij: hij 
biedt focus dankzij de drie geformuleerde 

opgaven. Tot en met 2023 zijn deze opgaven 
uitgewerkt in diverse projecten: het 
uitvoeringsprogramma. De tijdshorizon van 
onze fietsambities ligt echter veel verder: in 
2027 hebben we een groei van 20% van het 
aantal gereden fietskilometers bereikt (t.o.v. 
2017) en in 2040 hebben we bereikt dat 
tweederde van de verplaatsingen binnen de 
stad actief plaatsvindt (lopen en fietsen). Na 
2023 blijven we dan ook werken aan de drie 
geformuleerde opgaven; het 
uitvoeringsprogramma actualiseren we 
periodiek. Zo zorgen we ervoor dat we de 
Schaalsprong Fiets realiseren en we ons doel 
bereiken: Tilburg, populaire fietsstad. 
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