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Van Beleid naar uitvoering

• Fietsstrategie 2016 – 2025 “Verbinden met de Fiets

• Uitvoeringsprogramma Fiets 2017 – 2020

• Uitvoeringsprogramma Fiets 2020 2023

Fietsen staat op 1

https://www.youtube.com/watch?v=6Li9dpcn-CU


Van Beleid naar uitvoering

• Fietsstrategie 2016 – 2025 “Verbinden met de Fiets

• Uitvoeringsprogramma Fiets 2017 – 2020

• Uitvoeringsprogramma Fiets 2020 2023

Fietsen staat op 1

LINK FILMPJE: https://www.youtube.com/watch?v=6Li9dpcn-CU

https://www.youtube.com/watch?v=6Li9dpcn-CU


Doel | Projecten

Algemeen 2020 - 2023

50 Projecten | 6 thema’s

• Fietsstimulering

• Ketenmobiliteit 

• Fietsnetwerk 

• Verkeersveiligheid

• Onderzoek & Monitoring

• We verbinden met de fiets



Tour de Force | Eigen persona’s

Persona’s



Fietsstimulering

Onze projecten 

• Fietsers belonen

• Fietsritje

• Hibike

• eBike uitprobeeractie

• 365 dagen Noorderrondrit 

• MBO op de fiets

• Doortrappen

• Kinderfietsroutes

• Intern – Fietsvriendelijk bedrijf | Leasefiets

• Beleving op fietspaden – Groene As

• Haalbaarheidsonderzoek Fietsberg



Noordelijke Fiets-quiz | 
Waar/Niet Waar

Vraag 1: Nederland telde in 2021 18 miljoen fietsen

Vraag 2: In provincie Groningen fietsen de mensen het meeste.

Vraag 3: De hoogste snelheid ooit gemeten op een fiets is 296 km/pu.

Vraag 4: Doorfietsroutes kun je herkennen aan een F-nummer.

Vraag 5: De Doorfietsroute van Assen naar Groningen wodt 29 km. lang

Vraag 6: De VAM Berg heeft een gemiddelde stijgingspercentage van 10%

Vraag 7: In Groningen ligt de eerste kinderfietsroute in Zoutkamp.

Vraag 8: Tijdens de ochtendspits zijn er meer fietsen dan auto’s op de weg.

Vraag 9: Voor een nieuwe fiets betalen we gemiddeld 1509 euro.

BONUS-VRAAG: In Utrecht werd het eerste NL-fietspad geopend. Welk jaartal was dit?



Inhoudsopgave 

Waarom Hibike? 

Welke stappen hebben we gezet sinds de start?

Hoe ziet het spel er uit?

Resultaten en effecten 

Link met verkeerseducatie



Waarom Hibike? 

• Lopend en fietsend naar school 
minder vanzelfsprekend 
(30% gaat met de auto)

• Fietsvaardigheid neemt af



Stappen gezet sinds de start

• In sept ‘19 eerste concept getest op 2 scholen (Marum + 
Vriescheloo)

• Op basis van die resultaten het spel aangescherpt.

• In voorjaar 2020 stonden we startklaar. Doel was = spel op 10 
scholen testen. Resultaten verwerken en per schooljaar 20/21 
definitieve versie uitrollen in de provincie.

• Corona-versie gemaakt: HiBike-light met digitale ondersteuning

• Uiteindelijk 8 scholen over heel 2020

• Monitoring en evaluatie per school opgezet: gesprekken docenten, 
enquêtes ouders, groepsgesprek per klas.



Hoe ziet het spel eruit?

Spelduur 6 weken  (+ 
terugkomweek)

Voor groepen 5 t/m 8 
Begeleid door 

Sportcoach van Huis 
voor de Sport

Drie levels:
1 = Naar school fietsen

2 = Ook naar andere 
activiteiten

3 = Alles, inclusief 
custom fietsroute per 

school met quiz-vragen

Extra challenges op 
school

Klassenprijs + 
individuele beloning 

(polsbandjes)

Light-versie toevoeging: 
instructiefilmpje  + 

website 
www.hibikegroningen.nl

http://www.hibikegroningen.nl/


Verkeerseducatie in Challenges

Door sportcoach zelfstand uit te voeren:

- Verkeersganzenbord

- Parcours op schoolplein

- Fietscheck

- Bingo (corona-variant)

Ruimte voor meer/andere challenges



Resultaten en effecten 

Evaluatie met verschillende partijen:

- School / vaste leerkracht  -> 
gesprek

- Kinderen -> groepsgesprek door 
sportcoach

- Ouders -> enquête (lage respons)



Ervaringen Kinderen

Postief:

• Vinden het spel leuk!

• Levels sparen, klassenprijs, dingen winnen. Enthousiast.

• Level 3 is het leuks: de recreatieve route is top.  

• Level 2 werkt ook goed: vaker de fiets pakken voor andere ritjes.

• Helft zegt vaker te zijn gaan fietsen en wil vaker blijven fietsen.

• Afwisseling van regulier onderwijs 

• Fietsparcours Challenge is leuke activiteit

• (leren) lekker vinden om te fietsen / leren over de voordelen van fietsen.



Ervaringen begeleiders/scholen ‘De kinderen bij ons in groep 5 waren 
aan het begin van het spel veel meer 
afhankelijk van hun ouders om naar 
school te gaan. Deze kinderen zijn 
door Hibike echt merkbaar 
zelfstandig worden.’

• Pluspunt: Positieve manier van 
aandacht voor thema fiets en 
verkeersveiligheid

• Pluspunt: weinig tot geen extra 
belasting voor docenten

• Actieve rol van de sportcoach is 
essentieel voor succesvolle 
uitvoering



Healthy ageing
magazine 
najaar 2020

https://issuu.com/ndcmediagroep/docs/ahamagazin
e_okt2020_1_compleet

https://issuu.com/ndcmediagroep/docs/ahamagazine_okt2020_1_compleet


Ervaringen ouders



Wensen voor vervolg

Doelstelling / verwachtingen HiBike scherpstellen:

- Haal/breng-gedrag auto’s is hardnekkig

- Veilige fietsinfra is basis voor fietsen naar 
school

- Winst vooral te behalen in level 2: vaker 
fietsen naar andere bestemmingen

- Fietsen = fun. Meer fietsen = vaardiger. 

- Verkeersveiligheid is geintegreerd, via 
challenges.

Recreatieve route was groot succespunt = 
kinderfietsroutes 



Kinderfietsroute.nl | Kaders | Projectgroep | Kinderen/ouders |kinderfietsroute.nl | Doorontwikkeling | Uitrol  

Kinderfietsroutes

• Doel

• Landelijk

• Test: jullie kinderfietskennis

• Verrassingen/Uitdagingen



Kinderfietsroutes



Door Selma Pekel

Pilot & monitoring



Door Selma Pekel

Pilot & monitoring



Opening Kinderfietsroute

“Wat zijn de kritische succesfactoren en wat zijn de verbeterpunten voor de Kinderfietsroute in Zoutkamp?“



Succesfactoren en aanbevelingen

“ Hoe gaan we de Kinderfietsroute zo door ontwikkelen dat deze wel aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep“



Behoefte doelgroep



Behoefte doelgroep

Duurzame Kinderfietsroute



Doorfietsroute ‘De Groene As’
Beleefconcept



Ambities



Samenwerken voor realisatie van de  

Ambities

● Goede bereikbaarheid van Regio Groningen 

Assen

● Stimuleren van gezond leven

● Impuls voor de sector toerisme en recreatie

● Bijdrage aan een duurzame samenleving 



Belang van uitstraling



De Groene As
Een aantrekkelijke route 

Routes die veel door fietsers gekozen worden hebben vergelijkbare 

karakteristieke. Deze routes en hun omgeving

● zijn afwisselend en verrassend

● bevatten voldoende prettige plekken en activiteiten

● bevatten veel prettige prikkels voor de zintuigen

● zijn voldoende schoon en heel

● zijn sociaal veilig en worden ook als zodanig ervaren

● hebben een goede ruimtelijke kwaliteit

● maken het mogelijk een alternatieve route te kiezen

Dit biedt kansen om verhalen uit de regio dichterbij te 

brengen en de belevingswaarde te vergroten.



Doel-
groep



voor Recreatieve fietsers

Beleefroutes



Twee beleefroutes 
Het verhaal van de regio vertelt in

Basics

● Startpunt Assen en Groningen

● Afstand 30 a 40 km per route

● Kruisen bij De Punt

● Verbinding met omgeving en de doorfietsroute

Beleving 

● Thema Water 

● Anke Teunissen 



voor Doorfietsers

Stimulering 



Doorfietsen
Hoe stimuleer je veilig 

● Fiets-stimuleringsapp
○ Provincie Groningen & Groningen Bereikbaar



Zes 
uitwerk-
locaties



Kunst langs de route
Aanduiding voor een interessante plek

We onderscheiden 6 locaties voor een kunstzinnige 

aanduiding

1. Assen (Lonerbult)

2. Vriezerbrug (laad- en loskade)

3. Sluis de Punt

4. Witte Molen/Glimmermadepolder 

5. Haren P+R 

6. Groningen Julianaplein (roeiclubs)



Vragen?



Wat willen we meegeven

- Inkijkje in onze projecten

- HiBike – kant en klaar

- Kinderfietsroute.nl 

- Laat kinderen en ouders meedenken/werken in de processen

- Denk niet alleen na over de hardware (aanleg van een fietspad), maar ook hoe 

je stimuleert tot gebruik door de belevingswaarde te verhogen (software + 

orgware).



Tips/Vragen



Contactgegevens en linkjes

Bedankt voor jullie aandacht!

Simone Smuling – s.smuling@hvdsg.nl

Mieke Zijl – mzijl@sportdrenthe.nl

Selma Pekel – s.m.pekel@st.hanze.nl

Jolanda Langeland - j.e.langeland@provinciegroningen.nl

Handige linkjes:
• HiBike voor scholen

• www.kinderfietsroute.nl

• Doorfietsroute Groene As

mailto:s.smuling@hvdsg.nl
mailto:mzijl@sportdrenthe.nl
mailto:s.m.pekel@st.hanze.nl
mailto:j.e.langeland@provinciegroningen.nl
https://hibikegroningen.nl/
http://www.kinderfietsroute.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/doorfietsroute-assen/

