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Uitgangspunt: de mens als verkeersdeelnemer in het Verkeer- en Vervoerplan 2030 

1. De mens in het verkeer (in het algemeen en in het bijzonder de oudere verkeersdeelnemer). 

2. Ontwikkelingen in de populatie van verkeersdeelnemers (met name ouderen). 

3. Ontwikkelingen met betrekking tot verkeersmiddelen (in het algemeen en vooral voor ouderen). 

4. Effecten van deze ontwikkelingen. 

5. Het openbaar stadsvervoer. 

6. Suggesties vanuit de actuele verkeerssituatie in Amersfoort. 
 
1. De mens in het verkeer 

De diversiteit aan verkeersdeelnemers is groot. Jong, oud, valide, mindervalide, zelfstandig of 

onder begeleiding enz. Allemaal zijn ze onderweg om van hun V(vertrekpunt) naar een 

B(bestemming) te gaan. Veilig, snel, comfortabel, zonder omwegen en oponthoud en met zo 

weinig mogelijk inspanning. De keuze voor hun verkeersmiddel passen ze aan, afhankelijk van hun 

mogelijkheden, af te leggen afstand, de beschikbare tijd en de weersomstandigheden. Mensen 

nemen zelf hun besluiten in het verkeer en zijn onder voorwaarden te sturen. Ze accepteren 

maatregelen alleen als ze die logisch en zinvol vinden; ze kunnen niet alles tegelijk en informatie 

moet voor hen duidelijk en begrijpelijk zijn. Ze zijn egoïstisch; soms vergevingsgezind; ze hebben 

verwachtingen en gedragen zich daarnaar. 

Het wegbeeld: de weg, de omgeving en de inrichting daarvan bepalen voor een groot deel het 

vanzelfsprekende verkeersgedrag. Aanvullende maatregelen hebben, als ze fysiek zijn meer 

invloed dan wanneer ze door borden kenbaar worden gemaakt en dus “wettelijk” worden 

afgedwongen. Wettelijke maatregelen moeten logisch en zinvol zijn, begrepen worden en geen al 

te grote omweg betekenen. Acceptatie van een maatregel is belangrijk. Toezicht en handhaving 

zijn nodig maar zijn slechts aanvullend. Fysieke maatregelen hebben ook hun beperkingen. Ze 

moeten logisch zijn en geen irritatie opwekken bij een gewenste snelheid van maximaal 50 km/u 

zou bijv. niet om de 75 à 100 m tot 15 km/u afgeremd moeten worden om nog enigszins 

comfortabel een drempel te kunnen nemen.  

Voor de oudere verkeersdeelnemer, die over het algemeen de overheid respecteert en zich nog 

wel aan de regels wil houden, geldt dat deze door het gedrag van de jongeren, die zich veelal niet 

aan de regels storen, snel in de war wordt gebracht en zich onzeker gaat voelen. 

Bovendien geldt voor oudere verkeersdeelnemers dat er sprake is van beperkingen in het 

waarnemen, zoals zien en horen, evenwicht, reactievermogen en soepelheid van bewegen. Ze 

voelen zich snel onveilig en mijden bepaalde drukke routes en spitstijden. Daar is mee te leven. 

Infrastructurele onlogischheden en ontwerpfouten roepen onbegrip en protest op.  

 
Ter illustratie geven wij hierbij een overzicht van verminderde functies en het effect daarvan bij 

senioren. Met toestemming overgenomen uit “Seniorenproof wegontwerp” van CROW 

(onafhankelijk kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). 

Verminderde functies  Effect bij senioren 

Waarnemen  

Gezichtsscherpte . Moeite met waarnemen op grotere afstand 
. Waarnemen van details en contrast neemt af 

Omgevingszicht . Moeite om naastgelegen objecten waar te nemen 
. Waarnemen van beweging en verandering daarin (een voorligger die    
  afremt) neemt af 

Zicht tijdens duisternis . Waarnemen van contrast neemt af 
. Moeite met zien in duisternis 
. Verblind kunnen worden door plotselinge overgangen van donker                 
  naar licht (ook door tegenliggers) 
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Verminderde functies  Effect bij senioren 

Beslissen  

Aandacht . In complexe situaties of onder tijdsdruk neemt de kans op fouten  
  toe 

Reactievermogen . Moeilijker om adequaat op onverwachte situaties te reageren 
. Senioren verkiezen nauwkeurigheid boven snelheid, waardoor  
  trager gereageerd wordt 

Geheugen . Problemen met oriënteren en het goed beoordelen en inschatten  
  van verkeerssituaties 

Omgaan met 
veranderingen 

. Nieuwe situaties kunnen leiden tot weifelend gedrag, omdat  
  senioren niet weten wat er van hen verwacht wordt 

Handelen  

Flexibiliteit . Schokken worden minder goed geabsorbeerd 
. Minder soepele gewrichten, zodat de snelheid op de fiets lager is en 
  daardoor de vetergang (afstand van de rijbaankant) breder is 
. Verminderd zicht op de omgeving als gevolg van minder soepel  
  bewegen van nek en hals 

Spiersterkte . Manoeuvreren wordt moeilijker 
. Eerder moe bij inspanning 
. Letsel bij ongeval groter 
. Herstel na een ongeval duurt langer 

Coördinatie en 
evenwicht 

. Moeilijker om koers te houden en bij oneffenheden van trottoir of  
  wegdek is de kans op vallen groter 
. Moeilijker om uit te wijken 
. Meer de neiging om naar de grond te kijken (aandacht weg van de  
  situatie) 

 

2. Ontwikkelingen in de populatie van verkeersdeelnemers   

In het recente verleden zijn kinderen steeds later zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen. Lag 

dit eerder op acht à tien jaar, nu ligt dit op rond de 12 jaar (middelbare schoolleeftijd). 

Andere ontwikkelingen zijn de afname van het aantal brom- en snorfietsers, voor een deel 

vervangen door snorscooters en geruisloze elektrische scooters. Bovendien is er sprake van een 

toenemend aantal jonge automobilisten en E-bikers in alle leeftijden.  

Het in de toekomst nog verder toenemende aantal ouderen en ouder wordende ouderen die langer 

aan het verkeer blijven deelnemen, moet in dit verband worden genoemd. Was in 1980 11% van 

de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2011 is dit opgelopen tot 16% en volgens huidige prognoses zal 

het aantal 65-plussers stijgen tot 26% in 2040. Andere bronnen hebben het over een verdubbeling 

van het aantal ouderen van nu tot 2040. De verwachte groei van de mobiliteit in het algemeen is 

3% tot 2020. De helft van deze groei wordt veroorzaakt door toenemend autobezit en gebruik van 

de auto door ouderen. Ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar zijn nog heel actief en mobiel. 

Daarna neemt de mobiliteit wel af, maar blijven de ouderen nog graag meedoen.  

Het veilig kunnen blijven deelnemen aan het verkeer verdient alle aandacht van de wegontwerpers 

en -beheerders. Ook bij gladheid door ijzel, sneeuw en dooi. Als sneeuw vastgereden is,  zou deze 

op de veel door ouderen belopen routes, geruimd moeten worden. De uitvoering van het 

strooibeleid voor de hoofdroutes veroorzaakt hinder voor fietsers die van een zijweg komen. 

Speciale aandacht zou besteed moeten worden aan het ruimen van de sneeuw die van de 

hoofdroutes op zijwegen is weggeschoven. Dit kan veel valpartijen en bijna-valpartijen voorkomen. 

Voor ouderen is deelnemen aan het verkeer meer dan alleen beweging. Het betekent ook het 

kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven en draagt bij aan vitaliteit en 

gezondheid.  
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3. Ontwikkelingen met betrekking tot verkeersmiddelen 

Mede vanwege het gevaar in het verkeer dat ervaren wordt door de begeleidende ouder nemen 

kinderen pas op latere leeftijd zelfstandig deel aan het verkeer en worden ze langer begeleid naar 

school en andere activiteiten. Hierdoor is voor de kleinere kinderen een heel scala aan 

fietsaanhangers en kinderbakfietsen bedacht, maar het vervoer van kinderen gaat  ook per auto.  

De snorfiets heeft zich ontwikkeld naar de al dan niet elektrische snorscooter die vaak breder is 

dan een fiets. Naast de fiets met veel versnellingen heeft de E-bike (met trapondersteuning) zijn 

intrede gedaan, die een langere afstand met minder inspanning en vaak de rit in dezelfde tijd 

mogelijk maakt. Veel ouderen maken daar recreatief en anderszins graag gebruik van.  

Ook is nog te noemen de toename van het gebruik van de rollator en de scootmobielen in plaats 

van rolstoelen, die door iemand anders moeten worden geduwd. De brommobiel en het 

gemotoriseerde gehandicaptenvoertuig kunnen ook op toenemend gebruik rekenen.  

De driewielige fiets die ook steeds meer gezien wordt, is een uitkomst voor een invalide of een 

oudere die problemen heeft met zijn evenwicht. Wettelijk mag een driewielige fiets, als deze breder 

is dan 0.75 m, op de rijbaan rijden, echter zien we deze meestal op het vertrouwde fietspad.  

De ontwikkeling van nieuwe verkeersmiddelen zal ongetwijfeld doorgaan: elektrische steps en 

segway's zijn er al. De trend is hogere snelheid en grotere actieradius. Voor veel ouderen is de 

hogere snelheid zowel een voor- als een nadeel! 

 

4. Effecten van deze ontwikkelingen 

Veel is niet nieuw te noemen en is doorgaande ontwikkeling uit het verleden. Het wegbeeld: de 

weg, de omgeving en de inrichting, moet voor iedere verkeersdeelnemer duidelijk zijn en een 

eenduidig en daardoor voorspelbaar gedrag tot gevolg hebben. Herkenbaarheid van de situatie 

kan het gewenste gedrag bevorderen. Uniformiteit bevordert de herkenbaarheid. 

Voor alle weggebruikers moet er ruimte zijn. Fietspaden moeten voldoende breed zijn, ook voor de 

moderne bredere fietsen en over de volle breedte veilig benut kunnen worden. Er zijn meer 

tweerichtingsfietspaden nodig, zeker langs de 50 km-wegen, om noodzakelijk oversteken te 

vermijden. Aanvullende maatregelen, die het gedrag beïnvloeden, moeten duidelijk, logisch en als 

zinvol worden begrepen en ervaren. Omrijden is alleen aanvaardbaar in geval van 

wegwerkzaamheden en moet dan zo kort mogelijk duren.  

Een overdaad aan ruimte voor de ene categorie weggebruikers zou mede door een andere 

categorie gebruikt moeten kunnen worden. Gemeenschappelijk gebruik van de beschikbare 

verkeersruimte door bijv. fietsers en voetgangers waarbij voorkomen moet worden dat de één de 

ander verdringt. Weggebruikers weten over het algemeen goed rekening met elkaar te houden en 

daaraan mag gerust geappelleerd worden.  

Als wegontwerpers of -beheerders ontdekken dat verkeersdeelnemers zich anders gedragen dan 

de bedoeling is, moet hun conclusie zijn dat een ontwerpfout is gemaakt, die spoedig moet worden 

hersteld. 

 

5. Het openbaar stadsvervoer 

Het openbaar stadsvervoer is goed te noemen. Het handhaven van de geboden voorzieningen 

moet worden nagestreefd. Uitbreiding van het OV op een tweetal onderdelen mede ten behoeve 

van ouderen en gehandicapten zou kunnen worden overwogen, m.n. nu uitbreiding van het aantal 

NS-stations niet meer gepland is en de ingebruikneming van het nieuwe Meander Medisch 

Centrum aanstaande  is.  

Om de binnenstad tijdens de zgn. winkeltijden via het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken 

zou gedacht kunnen worden aan het inzetten van een zgn. minibus vanaf het Centraal Station NS 

via Stationsplein – Stationsstraat – Van Asch van Wijckstraat – Molenstraat – Westsingel – 

Varkensmarkt – Zuidsingel – Achter de Kamp – Coninckstraat – De Kamp – Weverssingel – 't Zand 

– Westsingel – Achter Davidshof – Burgemeester Brouwerplantsoen – Smallepad – Wijersstraat – 

Stationsstraat – Centraal Station NS. 
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Om het Meander Medisch Centrum beter bereikbaar te maken, zonder omweg en overstap op het 

Centraal Station voor m.n. de wijken Randenbroek, Schuilenburg, Liendert, Rustenburg, 

Kruiskamp, Zielhorst, Vathorst en Schothorst-Noord, zou tijdens "ziekenhuis"-openingstijden een 

busje kunnen worden ingezet op de route vanaf het Euterpeplein (overstaphalte buslijn 8) via 

Ringweg Randenbroek – Ringweg Kruiskamp (2x overstaphalte lijn 6 en 7) - Ringweg Koppel 

(overstaphalte buslijn 5) – Maatweg – rondje over het Meander-terrein en via dezelfde route terug 

naar het Euterpeplein. 

 

6. Suggesties vanuit de actuele verkeerssituatie in Amersfoort 

Veel verkeersvoorzieningen zijn goed te noemen. Over het algemeen kan de automobilist goed 

vooruit. De 30 km-gebieden mogen qua entree wel wat duidelijker worden aangegeven en soms is 

het begin of eind niet logisch gekozen. Aan de inrichting valt nog wel te verbeteren door bijv. het 

wegbeeld meer in overeenstemming te brengen met de categorisering van “Duurzaam Veilig”. In 

enkele 30 km-zones liggen nog wegen met vrij- en/of aanliggende fietspaden wat de 30 km- 

beleving niet ten goede komt en verwarring kan veroorzaken.  

De fietspaden, zeker de snelfietsroutes, schieten vaak in de breedte tekort en bieden onvoldoende 

ruimte voor de mens als verkeersdeelnemer. Hiermee wordt bedoeld: personen die gebruik maken 

van de fiets (<0,75 m)1 al of niet driewielig (>0,75 m), met of zonder aanhanger (<0,75 m), de 

kinderbakfiets (>0,75 m), de snorfiets (<0,75 m), de snorscooter (≥0,75 m) , de E-bike (<0.75 m), 

de scootmobiel (0,60 – 1,10 m) en soms het gehandicaptenvoertuig (<1.10 m ). De 

snelheidsverschillen op de fietspaden en sommige gedeelten van de snelfietsroutes (waar 

bromfietsen ook zijn toegelaten) zijn gevaarlijk groot. De vraag is of dit op termijn zo mag/kan 

blijven en zeker als voetgangers er ook gebruik van moeten maken. Door het drukkere verkeer 

wordt de oversteekbaarheid van de 50-km wegen moeilijker en levert het steeds meer gevaar op. 

Oversteekmogelijkheden voor voetgangers zouden standaard "gedeeld" moeten zijn. Zeker als het 

voetgangersgroen niet verlengd kan worden. 

Overwogen zou kunnen worden het aantal tweerichtingsfietspaden uit te breiden, evt. ten koste 

van het voetpad als daar weinig of geen voetgangers te verwachten zijn. Het medegebruik van in 

woonwijken gelegen vrijliggende voetpaden door fietsers zou overwogen kunnen worden. Ouderen 

die moeilijk lopen en nog wel kunnen fietsen, zouden daar graag gebruik van maken en 

tegelijkertijd worden deze voetpaden daardoor meer toegankelijk voor rollator-, rolstoel- en 

scootmobielgebruikers. In woonwijken waar geparkeerde auto's voetpaden ontoegankelijk maken, 

zou overwogen kunnen worden slechts voetpaden aan één zijde van de straat te handhaven c.q. 

aan te leggen. De rijrichtingen van de fietsers op rotondes variëren. Uniformiteit is gewenst en 

komt de veiligheid ten goede. De oudere fietser weet er vaak geen raad mee en ook de 

automobilist die de rotonde nadert moet ervoor worden gewaarschuwd. 

 

 

Amersfoort, 16 april 2013 

 

                                                 
1
 Tussen haakjes de toegelaten breedte van het voertuig 

 


