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Samenvatting 

De behoefte van reizigers zoals gevisualiseerd met de klantwensenpiramide van NS is 
vertaald naar de fietsomgeving met als doel om gerichter te kunnen investeren in 
maatregelen die aansluiten bij de belevingswereld van fietsers. Deze fietspiramide volgt 
dezelfde opbouw als de klantwensenpiramide en hierin zijn drie hoofdlagen te onder-
kennen: durven, kunnen en willen fietsen. Fietsers moeten zich eerst veilig voelen 
voordat ze durven te fietsen. Als ze zich veilig genoeg voelen om te gaan fietsen, moet 
de infrastructuur zodanig zijn ingericht dat het mogelijk is om snel en makkelijk te 
kunnen fietsen. Wanneer durven en kunnen geregeld zijn, is het de kunst nieuwe fietsers 
te verleiden vaker of over grotere afstanden te gaan fietsen. De omgeving moet dan wel 
zo aantrekkelijk zijn dat mensen er ook willen fietsen. Onderzoek naar fietsbeleving en 
monitoring toont aan dat snelheid minder relevant gevonden wordt door fietsers dan we 
doorgaans aannemen en de aantrekkelijkheid van fietsroutes juist veel belangrijker blijkt 
te zijn voor fietsers. Nederland is een fietsland en Nederlanders durven en kunnen al 
goed fietsen, kortom de basis van de piramide is in Nederland al goed op orde. Het wordt 
nu tijd om meer aandacht te gaan besteden aan de top van de piramide - het fietsen 
aantrekkelijk maken - zodat meer mensen willen fietsen en vaker en verder zullen gaan 
fietsen. 
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1 Inleiding 

Het belang van de fiets als vervoermiddel in onze steden is wereldwijd herontdekt. Als 
compacte, flexibele, gezonde, goedkope en aangename vervoerswijze draagt de fiets in 
belangrijke mate bij aan stedelijke doelstellingen als duurzame mobiliteit, sociale 
rechtvaardigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare ruimte. De 'waarom'-
vraag is dan ook duidelijk: het stimuleren van het gebruik van de fiets moet een 
sleutelfactor zijn in een stedelijke mobiliteitsstrategie. Maar hoe zit het met de 'wat'- 
vraag: ‘Wat moeten we daarvoor doen’? Natuurlijk speelt het bieden van veilige 
infrastructuur een belangrijke rol, maar is dat voldoende? In dit artikel kiezen we voor 
een meer 'klantgerichte' benadering van de fiets. Ze is afgeleid en geïnspireerd op de 
klantgerichte benadering die de Nederlandse Spoorwegen hanteren. Hier zijn relevante 
lessen uit af te leiden voor het fietsbeleid. Zelfs Nederlandse steden, die toch al een 
groot aandeel van de fiets in de stedelijke modale spit kennen, kunnen nieuwe 
horizonten gaan verkennen! 

 

2. Het piramidemodel van de Nederlandse Spoorwegen   

Op basis van klantonderzoek heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) een conceptueel 
model ontwikkeld voor de hiërarchie van kwaliteitsbehoeften. Dit model staat bekend als 
de klantwensenpiramide (Van Hagen, Peek & Kieft, 2000, Van Hagen, 2011). De kracht 
van het model is dat het een lingua franca vormt tussen verschillende organisaties 
binnen en buiten de NS. De basis van de piramide gaat over veiligheid en 
betrouwbaarheid, wat een voorwaarde is voor een prettige reis. De hiernavolgende lagen 
worden gevormd door snelheid en gemak, die een kernwaarde voor de verplaatsing 
vormen: als daaraan onvoldoende wordt voldaan, zijn het ‘dissatisfiers’. De lagen in de 
top van de piramide zijn comfort en beleving en zijn sleutelkwaliteiten als mensen ergens 
verblijven, deze kwaliteiten zijn ‘satisfiers’. Er zijn dus drie kwaliteitslagen: ten eerste het 
fundament waarbij klanten het gevoel krijgen dat ze controle hebben, ten tweede de 
‘dissatisfiers’ die mensen het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden als treinklant en 
ten derde de ‘satisfiers’ die mensen een gevoel van vrijheid geven (Van Hagen & Van der 
Made, 2017). Het voordeel van dit universeel toepasbare model is dat verschillende 
organisaties dezelfde klanttaal spreken en beter begrijpen wat klanten in verschillende 
situaties willen. Organisaties - elk met hun eigen doelstellingen, die samenwerken om 
verbeteringen voor de klant te realiseren - worden nu gedwongen om door de ogen van 
de gebruikers van de dienst te kijken naar het resultaat van de dienstverlening. Dit 
maakt het mogelijk om sneller, beter en steviger beslissingen te nemen. NS gebruikt dit 
model voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening voor klanten en 
gebruikt meetsystemen die gekoppeld zijn aan de piramide van de behoeften van de 
klant. De klantwensenpiramide is gebaseerd op tientallen kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeken naar de behoeften en (onbewuste) wensen van reizigers bij NS. Het blijkt 
uit die onderzoeken dat de meeste reizigers telkens dezelfde woorden gebruiken om hun 
wensen te uiten en steevast deze volgorde van belang aangeven (Van Hagen, Peek & 
Kieft, 2000; Van Hagen, 2011; Van Hagen & Foljanti, 2017; De Bruyn & De Vries, 2009; 
Konijndijk en Van Beek, 2008).  
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Figuur 1: Kwaliteitsbehoeften van reizigers gevisualiseerd in een klantwensenpiramide 

 

3. ‘Gepercipieerde’ klantwensen als basis voor mobiliteitsbeleid 

De klantwensenpiramide wordt ook buiten de spoorwegsector gebruikt (CROW, 2014; 
2019, Goudappel Coffeng, 2015). Het doel van mobiliteitsbeleid is om ‘mobilisten’ te 
verleiden bepaalde keuzes binnen het multimodale mobiliteitssysteem te laten maken. 
De kwaliteit van de voorzieningen zal hierbij sturend zijn in het daadwerkelijke gedrag. 
Reizigers en zo ook automobilisten of fietsers maken hun keuzes op basis van de door 
hen waargenomen kwaliteit, de perceptie van de kwaliteit is voor hun keuzes de  
werkelijkheid. Dat betekent dat de objectieve werkelijkheid van de prestaties zoals 
gemonitord met KPI’s, niet de werkelijkheid is voor de mobilist, maar de prestaties zoals 
de mobilist die waarneemt en interpreteert. Zo maakt het voor een fietser niet uit of het 
’s avonds objectief gezien veilig is om te fietsen, maar telt of de fietser zich veilig voelt 
om ’s avonds te fietsen; dat bepaalt immers de keuze om wel of niet te gaan fietsen. 

  

4. Drie niveaus van fietsen: de basisprincipes  

De piramide vormt een gelaagd systeem, waarbij de kwaliteiten onder in de piramide 
voor de mobilist het belangrijkste zijn en als eerste ingevuld moeten worden. Als deze 
ingevuld zijn, wenst de mobilist dat ook aan de behoeften van de hoger gelegen  
kwaliteiten aandacht wordt besteed (Van Hagen & Foljanty, 2017). We kunnen de vijf 
kwaliteitslagen ook comprimeren tot de drie hoofdlagen van de klantwensenpiramide, elk 
weergegeven met hun eigen kleur (veilig en betrouwbaar is rood, snel en gemakkelijk is 
geel, en comfortabel en aantrekkelijk is groen). We kunnen daaraan dan een prioriteit 
van investeringsbeslissingen koppelen die lopen van rood naar groen. De overkoepelende 
thema’s noemen we: durven (rood), kunnen (geel) en willen (groen). Volgens Slotegraaf 
& Vlek (1997) zijn ‘kunnen’ en ‘willen’ de belangrijkste drivers om gebruik te maken van 
een bepaalde vervoerswijze, waarbij ‘kunnen’ niet alleen gaat over de eigen 
mogelijkheden, maar vooral of er niet te veel barrières zijn. Apter (2007) stelt dat dit 
opgaat, mits mensen zich veilig voelen (protective frame). Kortom, mensen moeten zich 
eerst veilig voelen, voordat ze overwegen om te gaan fietsen. Ze moeten eerst ‘durven’ 
te fietsen, vervolgens komen ‘kunnen’ en ‘willen’ aan bod. 
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Figuur 2: Durven, kunnen en willen fietsen 

 

Durven fietsen is de basis voor de fietser om te beginnen met fietsen. De 
basiselementen zijn veiligheid en betrouwbaarheid. Vanuit het oogpunt van de fietser 
betekent dit dat de route veilig moet zijn om te rijden in termen van 'verkeersveiligheid', 
maar ook 'sociale veiligheid', die vaak nog steeds niet de aandacht krijgt die ze nodig 
heeft. Een ander belangrijk aspect is de betrouwbaarheid. Voor een fietser betekent dit 
de betrouwbaarheid van de fiets zelf. Het is een belangrijke factor die vaak over het 
hoofd wordt gezien. De opkomst van 'fietsen als service' in Nederland laat zien dat er een 
verborgen klantbehoefte is (bijvoorbeeld Swap-fietsen). Ook de daadwerkelijke 
beschikbaarheid van huurfietsen is een basisvoorwaarde. Informatie over deze 
beschikbaarheid en bijvoorbeeld openingstijden van stallingen kan worden beschouwd als 
de sleutel voor een consument om te beslissen of hij het aandurft om de fiets te nemen 
voor de reis als geheel of als onderdeel van de reis. In het openbaar vervoer is het 
element van betrouwbaarheid meer gerelateerd aan het systeem zelf en de tijd die nodig 
is om te reizen. Deze fundamentele wens heeft te maken met de emotionele behoefte 
aan vertrouwen. Dat is een sterk punt voor de fiets: hij is uiterst betrouwbaar in termen 
van reistijd! Dezelfde betrouwbaarheid moet gelden voor de beschikbaarheid van 
infrastructuur en de (huur)fiets zelf. 

Kunnen fietsen is het volgende niveau. In de klantwensenpiramide worden hier de 
elementen van snelheid en gemak geïntroduceerd. Met snelheid bedoelen we de reistijd 
van deur tot deur. Fietsers moeten geld, tijd en moeite (fysiek en mentaal) investeren in 
een verplaatsing en van deze drie budgetten is tijd (voor de meeste mensen) hier het 
meest schaarse budget. Vandaar dat verkeerskundigen er alles aan doen om mogelijk te 
maken dat mensen zo snel mogelijk van A naar B komen. De reistijd met de fiets kan 
worden verkort door directe verbindingen in het netwerk te creëren, voorrang te geven 
op kruisingen en te zorgen voor een betere infrastructuur die de interactie met andere 
weggebruikers in de openbare ruimte (auto's, bussen, parkeren, voetgangers) beperkt. 
Dit zijn basisprincipes die al vaak worden toegepast. Nieuw is de verbetering van de fiets 
zelf, zodat hogere snelheden kunnen worden bereikt. Hiermee wordt het potentieel 
aanmerkelijk vergroot; het aandeel reizigers dat ‘kan’ fietsen binnen de budgetten van 
tijd, geld en discomfort. Het conflict van verschillende snelheden op de fietsinfrastructuur 
stelt verkeersontwerpers wel voor nieuwe uitdagingen.  
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Het tweede element van 'gemak' is het vinden van een route: kan ik mijn bestemming 
gemakkelijk vinden? Zijn de routes logisch om te volgen met of zonder bewegwijzering? 
Gemak gaat over de geestelijke inspanning die fietsers moeten offeren om de juiste weg 
op tijd te vinden. Fietsers hebben een hekel aan gedoe en willen zo min mogelijk 
nadenken over de juiste route. Eigenlijk zeggen ze: ‘please don’t make me think!’ Dat 
betekent dat informatie en bewegwijzering zo overzichtelijk en simpel mogelijk moeten 
zijn en dat bij voorkeur buitenlandse toeristen en zelfs kinderen begrijpen hoe het 
fietsnetwerk werkt. Continuïteit is hierbij een belangrijke factor. Dat is de reden waarom 
routes op boulevards of historische straten vaak de voorkeur krijgen. Ook routes die het 
water of het spoor volgen zijn gemakkelijker te volgen, vooral wanneer het ontwerp van 
de route zelf ook een continuïteit heeft.  

Willen fietsen is het derde en hoogste niveau. Het gaat hier om comfort en ervaring. 
Comfort is de lichamelijke inspanning die fietsers moeten doen tijdens de rit. De meeste 
fietsers hebben een hekel aan te zware fysieke inspanning, maar verlangen naar reis-
gerief. Zo willen ze liever niet tegen de wind in of tegen een helling op fietsen, willen ze 
in de zon en niet in de regen fietsen, willen ze geen al te lange afstanden fietsen, of over 
hobbelig plaveisel manoeuvreren en hebben ze een hekel aan herrie, stof, stank, 
trillingen en andere zaken die zorgen voor lichamelijk ongerief. Kortom, ze wensen een 
comfortabele fietsomgeving. Comfort is dus duidelijk belangrijk voor een fietser. In het 
ontwerp van de openbare ruimte kan geanticipeerd worden op het gevoel dat de fietser 
wordt gegeven: de ruimte die je hebt, de prioriteit en het ontwerp van de infrastructuur 
en van de helling van heuvels en bruggen. Ook op het gebied van comfort kan veel 
aandacht worden besteed aan de stallingsvoorzieningen.  

Het ultieme ingrediënt is beleving: dat gaat over quality time. Fietsers ervaren pas echt 
positieve emoties als de onderliggende, meer functionele kwaliteiten zijn ingevuld en ze 
vervolgens hun reistijd prettig en naar eigen inzicht kunnen besteden. Beleving gaat 
daarom vooral over positieve emoties. De kwaliteit van de inrichting van de omgeving is 
hier van groot belang. Aantrekkelijkheid, onderhoud, kleuren en natuurlijk groen, frisse 
lucht, afwisseling en natuurgeluiden, zoals fluitende vogels, zorgen ervoor dat mensen 
het plezierig vinden om daar te fietsen. In de routevorming kan hierop gestuurd worden: 
verrassende elementen, kwaliteit van de stedelijke ruimtes, ontmoetingen, 
kunstobjecten, maar ook de gebruikerservaring als fietser zelf: genieten van je rit door 
de stad, de karakteristieke elementen, de mensen en de plaatsen.  

 

5. Sturen op ‘satisfiers’: een nieuwe impuls voor het fietsbeleid  

De onderkant van de piramide weerspiegelt de functionele kwaliteiten en de bovenkant 
de hedonistische kwaliteiten. Dit betekent dat in de onderkant van de piramide in 
principe negatieve emoties ontstaan, vooral wanneer iets mis gaat en dat in de 
bovenkant positieve emoties ontstaan, vooral wanneer de fietser positief verrast wordt 
(Van Hagen & Foljanty, 2017; Van Hagen & De Bruyn, 2015). Negatieve emoties zijn 
teleurstelling, frustratie, irritatie, woede en agressie en ontstaan vooral als zaken niet 
volgens verwachting gaan, zoals een gesloten stalling, een lekke band of gesloten brug. 
Positieve emoties zijn ontspannen, blijdschap, plezier en euforie. Wanneer extra 
aandacht wordt gegeven aan fietsers, zoals een beschutte route met veel afwisseling 
(terrasjes, groen, afwisselende bebouwing op menselijke maat) of een sfeervol ingerichte 
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omgeving, bijvoorbeeld door mooi design en het toevoegen van kunst, dan kunnen 
reizigers blij verrast worden. En als ze blij worden, dan geven ze hoge rapportcijfers, 
vaak hoger dan een 8. Verdergaande verbeteringen op de kernprocessen leveren zeker 
wel een bijdrage aan de verbetering van de klanttevredenheid, maar de impact wordt 
steeds kleiner naarmate de prestaties beter worden, terwijl de kosten onevenredig 
toenemen.  

Een tweede factor die een rol speelt is het doel van de fietsrit en de bijbehorende 
doelgerichtheid. Een veel gebruikt onderscheid is het verschil tussen must- en 
lustreizigers. Must-reizigers zijn doelgericht en willen vooral snel reizen, ze kennen vaak 
de routes, weten hoe het systeem werkt en willen gewoon op tijd zijn. Voor hen is 
betrouwbaarheid, snelheid en gemak erg belangrijk. Het tijdig bereiken van hun doel is 
het belangrijkste. De minder ervaren lust-reizigers willen vooral genieten van de reis zelf 
en zijn veel meer geïnteresseerd in de kwaliteiten uit de top van de piramide. 
Lustreizigers zijn veel minder doelgericht en fietsen vooral voor het plezier, zoals een 
fietstochtje maken, winkelen, familie of vrienden bezoeken. De fietsrit is vaak al 
onderdeel van het uitje of het uitje zelf en fietsers verwachten vooral een prettige 
fietstrip. Door het aantrekkelijk maken van het fietsen zal vooral deze groep verleid 
worden vaker de fiets te nemen. 

Als de basisprocessen op een acceptabel niveau zijn, moet omgeschakeld worden naar 
intensivering van maatregelen in de top van de piramide, alleen zo wordt fietsers 
geboden wat ze verwachten en willen. Op deze wijze wordt een nieuwe S-curve 
gecreëerd en wordt ook expliciet gestuurd op de satisfiers (zie figuur 3). Voor de basis 
geldt dat het betere de vijand van het goede is en wanneer de basis-dienstverlening op 
een fatsoenlijk niveau is, moet ook expliciet gestuurd worden op satisfiers. 

 

Figuur 3: Dissatisfiers op orde, dan ook sturen op satisfiers 
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6. Drie stedelijke omgevingen op basis van de drie niveaus 

Wat gebeurt er op een feestje als je niet wordt uitgenodigd maar alleen wordt 
getolereerd: je blijft niet te lang en je komt niet terug. Dat geldt ook voor de fietser in de 
stedelijke omgeving. Deze omgeving communiceert een boodschap aan de fietsers: 
wordt u getolereerd? Of bent u uitgenodigd: voelt u zich de belangrijkste klant?  

Duidelijk is dat emoties een belangrijke rol spelen in de keuzes die we maken en is het 
van belang te begrijpen hoe emoties werken. Emoties ontstaan als een (plotselinge)  
gebeurtenis persoonlijke doelen van mensen blokkeren of ondersteunen, zoals bij het 
voorbeeld van het feestje. De emoties die mensen raken, bepalen voor het overgrote 
deel het gedrag van mensen. Figuur 4 laat zien hoe dit in de omgevingspsychologie 
wordt geduid met het SOR-model, dat staat voor Stimulus, Organisme en Respons 
(Mehrabian & Russell, 1974).  

 

Figuur 4: SOR-model: hoe omgevingsprikkels ons gedrag beïnvloeden via emoties 

 

We nemen talloze prikkels om ons heen waar: bewust zoals informatie, maar ook 
onbewust, zoals temperatuur, drukte, kleuren, lichtintensiteit, geluiden, geuren etc.  
Al die prikkels worden door ons organisme (onze zintuigen en hersenen) verwerkt, 
waarbij uit onderzoek bekend is dat we op onbewust niveau alle prikkels en op bewust 
niveau maar een fractie van die prikkels waarnemen (Dijksterhuis, 2007; Apter, 2007; 
Zaltman, 1995 & 2008). Onze hersenen zijn intensief bezig om alle prikkels die we niet 
nodig hebben voor de taak waar we mee bezig zijn, te blokkeren. Tegelijkertijd 
beïnvloeden alle prikkels, óók de prikkels die we niet bewust waarnemen, onze emoties 
en dus ons gedrag. Emoties staan dus centraal in de gedragsbeïnvloeding en de sleutel 
voor het beïnvloeden van gedrag ligt bij het doseren van de juiste omgevingsprikkels, 
dus het ontwerpen van de juiste informatie, kleuren, geuren, vormgeving, kunst, 
geluiden etc. Net als bij het feestje zal het gedrag zijn: ‘weggaan en nooit meer 
terugkomen’ (vermijdingsgedrag) of ‘langer blijven en graag nog eens terugkomen’ 
(toenaderingsgedrag). Vermijdingsgedrag zal vooral ontstaan in een omgeving waar 
mensen zich niet veilig voelen. Bijvoorbeeld als mensen ervaren dat een fietsroute te 
onveilig of te druk is, het er vies is, dat het er stinkt en ramen, lampen of voorzieningen 
kapot zijn (Keizer, Lindenberg & Steg, 2008). Toenaderingsgedrag ontstaat wanneer 
mensen zich ergens welkom voelen: overzicht, rust, mooi ontwerp, smaakvolle kleuren, 
kunst en planten, waardoor fietsers zich uitgenodigd voelen (Van Hagen, 2011, Van 
Hagen & Van Der Made, 2017). 
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7. Stedelijke omgevingen en fietsen 

We kunnen de drie behoefteniveaus ‘durven’, ‘kunnen’ en ‘willen’ gebruiken voor een 
classificatie van stedelijke omgevingen voor fietsers.  

Durven: Een 'dare-to-cycle’-omgeving (durven) treffen we aan in de meeste 
internationale steden: slechte fietsinfrastructuur, gebrek aan continuïteit, door de auto 
gedomineerde omgevingen, ongedefinieerde stedelijke ruimtes: onveilig om te reizen en 
vaak sociaal onveilig.  

Kunnen: Een 'able-to-cycle'-omgeving (kunnen) is het geval in de meeste steden in 
Nederland, Denemarken en sommige steden in België en Duitsland: de basis is er in 
termen van fietsinfrastructuur, het is veilig, maar de fietser is nevengeschikt aan andere 
modaliteiten, zoals het openbaar vervoer en autoverkeer. De ruimte is beperkt. Op 
kruisingen kunnen de wachttijden lang zijn.  

Willen: Een 'invite-to-cycle’-omgeving (willen) is zeldzaam en is te vinden in sommige 
Nederlandse steden, zoals Houten en het centrum van Utrecht en Amsterdam of nieuw 
gecreëerde snelfietsroutes. Hier is het gebruik van de fiets het belangrijkste 
vervoermiddel. De fiets neemt het grootste deel van de ruimte in beslag en auto's zijn 
niet aanwezig of ondergeschikt aan de fietser.  

 

Figuur 5: Generaal Lemanstraat, Antwerpen: een ‘dare to cycle’-omgeving 

 

Figuur 6: Zijlvest, Haarlem: een ‘able to cycle’-omgeving 

 

Figuur 7: Domstraat, Utrecht: een ‘invite to cycle’-omgeving 
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8. Het volgende niveau in het fietsbeleid: ‘invite to cycle’ 

Om het gebruik van de fiets te bepalen, kunnen we als maat het aantal gemaakte 
fietsverplaatsingen in de stad gebruiken. Dit aantal kan worden geordend op basis van 
hun lengte: korte ritten, middellange ritten, lange ritten en op basis van het deel van de 
potentiële mobilisten dat gebruik maakt van de fiets, naar leeftijd.  

Om het gebruik van de fiets in een stedelijke omgeving te verhogen, zijn er twee 
manieren: het vergroten van de groep burgers die de fiets voor een bepaalde afstand 
gebruikt of een hoger gebruik van dezelfde groep op grotere afstanden. Het beste beleid 
is om aan beide kanten te werken: een groter deel van de bevolking dat de fiets gebruikt 
én voor langere verplaatsingen. Vooral de langere verplaatsingen worden nu nog vaak 
met de auto gemaakt. 

 

Figuur 8: Dare, able en invite-omgeving voor fietsers  

 

Onze observatie is dat in een 'dare-to-cycle'-omgeving het vooral een relatief jonge 
groep van ‘early-adapters’ is die fietsen. De gemiddelde fietsafstand is beperkt. Het 
aandeel van de fiets in de modal split bereikt zelden een percentage hoger dan 4%. In 
een veilige en uitnodigende 'invite to cycle'- omgeving kan bijna iedereen gebruik maken 
van de fiets, wat betekent dat gebruikers van 8 tot 80 jaar gemakkelijk en veilig gebruik 
maken van de fiets, en zij zullen dit ook voor grotere afstanden doen. Dit is vooral ook 
gerelateerd aan de tijdsbeleving, die in een dergelijke prettige omgeving gevoelsmatig 
wordt bekort. Het aandeel in de modal split kan dan oplopen tot 40% of meer. Op dit 
moment fietst 27% van de Nederlanders, in Denemarken het tweede fietsland van 
Europa is dit 20%, en in Groot-Brittannië slechts 2% (Heinen, 2009). Met de opkomst 
van de (snelle) elektrische fiets en dedicated fiets(snel)wegen wordt het gemakkelijker 
en aantrekkelijker om langere afstanden te overbruggen in minder tijd, zie tabel 1  
(Pcr-Peter, 2015). Er lijkt hiermee dus nog een aanmerkelijke ruimte te zijn om het 
fietsaandeel te vergroten. 
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Tabel 1: Afstanden en reistijden voor verschillende soorten fietsen 

 

9. Is aantrekkelijkheid belangrijker dan snelheid? 

De huidige planning en ook de beleidsmatige onderbouwing van stedelijke infrastructuur 
is tot nu toe erg gericht op het verkorten van objectieve reistijden per auto, fiets of 
openbaar vervoer. Daarvoor maken we snelle fietsroutes, HOV-banen en doorstroom-
wegen voor het autoverkeer. Maar mensen blijken helemaal geen gevoel voor tijdsduur 
te hebben. Tijdsduur met een hoge belevingswaarde schatten we structureel korter in en 
tijdsduur met een lage belevingswaarde structureel langer (Van Hagen, 2011). Terwijl we 
onze keuze voor een modaliteit wel mede laten afhangen van de tijd die we denken dat 
de rit kost. Een klein veldwerkonderzoek naar de tijdsbeleving van fietsers in Utrecht 
bevestigt dat ook fietsers weinig besef van tijd hebben, maar zich wel laten beïnvloeden 
door de omgeving: bij de keuze tussen een saaie en korte route kiezen verreweg de 
meeste fietsers voor de aantrekkelijke en langere route (Van Hagen, Govers & De Haan, 
2012). Om te achterhalen of hier sprake is van een wetmatigheid, initieerde Goudappel 
Coffeng samen met een groot aantal betrokkenen (KIM, provincies, gemeenten, UvA, NS, 
Thuisraad RO en Goudappel Coffeng) een grootschalig vervolgonderzoek. Ruim 1.500 
respondenten beoordeelden steeds een paar filmpjes van (in totaal 26 verschillende) 
fietsroutes in Nederland op diverse kwaliteitsaspecten en de tijdsbeleving daarvan. Elke 
route werd door minimaal 125 respondenten beoordeeld (Olde Kalter & Groenendijk, 
2018). Het onderzoek bevestigde de resultaten van het experiment in Utrecht, de 
aantrekkelijkheid blijkt belangrijker te zijn dan de snelheid. Het bleek dat de beleving 
van een fietsroute, uitgedrukt als ‘of iemand ergens graag wil fietsen’ in sterke mate 
wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van een route: er bestaat een positieve 
correlatie tussen de twee variabelen, r = .827, p<.0001. Ook tussen de afwisseling en de 
beleving van een fietsroute bestaat een positief significant verband (r = .524, p<.000). 
Hoe kort de route wordt ervaren, heeft een klein doch significant verband (r = .071, 
p<.000) met de beleving van een fietsroute (zie figuur 9).  
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‘Ik fiets veel liever over een aantrekkelijke en 
afwisselende route dan over een minder aantrekkelijke 
en saaie route’’. 
 

 

 

Figuur 9: Correlatie tussen ‘ergens graag willen fietsen’ en aantrekkelijkheid, afwisseling 
en korte route 

 

De respondenten is naast hun oordeel over de aantrekkelijkheid en afwisseling van een 
route ook gevraagd een inschatting te maken van de tijdsduur voor de beleefde reistijd. 
Figuur 10 laat in groen de werkelijke duur van de routes zien en in donkerblauw de 
gemiddelde tijdsduur, zoals ingeschat door de respondenten. De geschatte tijdsduur ligt 
gemiddeld een factor 1,5 hoger dan de werkelijke tijdsduur. Dit laat zien dat de 
respondenten de fietsroute gemiddeld langer dan de werkelijke tijd vonden duren en 
toont wederom aan dat respondenten slecht zijn in het schatten van tijdsduur (Van 
Hagen & Thüsh, 2016, Van Hagen, 2011). 

 

Figuur 10: Respondenten overschatten de tijdsduur van fietsroutes 

 

Respondenten beoordeelden steeds twee routes en voor het merendeel van de casussen 
die in dit onderzoek zijn meegenomen, bestaat een duidelijke voorkeur voor een van de 
twee routes. Naast de routekeuze, is de respondenten ook gevraagd een keuze te maken 
tussen de twee routes op basis van een aantal belevingsaspecten: afwisseling, aantrek-
kelijkheid, gemak, comfort, drukte en snelheid. Voor alle casussen geldt dat de route die 
als meest aantrekkelijk wordt ervaren, ook de meest gekozen route is. Ook de voorkeur 
voor de overige belevingsaspecten komt in bijna alle gevallen overeen met de 
routekeuze. 
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Figuur 11: Aantrekkelijkste route is voor respondenten doorslaggevend in routekeuze 

 

Tussen de ervaren duur en beleving van een route bestaat een negatief verband: 
aantrekkelijke en afwisselende routes worden als minder lang ervaren dan minder 
aantrekkelijke en minder afwisselende routes. Door de fysieke en omgevingskenmerken 
te relateren aan de aantrekkelijkheidsscore van de fietsroutes, is in beeld gebracht welke 
factoren meer of minder bijdragen aan een aantrekkelijke fietsroute. De factoren die met 
name bijdragen aan de aantrekkelijkheid zijn kenmerken die fietsers een gevoel van rust 
geven en het gevoel dat ze welkom zijn. Wanneer ze door een groene omgeving fietsen, 
niet gehinderd door ander verkeer, ervaren ze minder prikkels. Dit heeft een positief 
effect op de beleving. Herkenningspunten, zoals een kerktoren of een specifiek gebouw, 
in de omgeving hebben een vergelijkbaar effect. Een fietspad of een fietsstraat geven 
fietsers duidelijk het gevoel dat ze welkom zijn en dat de fietsroute speciaal voor hen is 
aangelegd. Fietsers hebben daar een goed gevoel bij, en dit vertaalt zich in een 
positievere beleving. Een omgeving waarin veel geparkeerde auto’s en fietsen staan of 
waar fietsers zich tussen het overige verkeer moeten mengen, heeft het tegengestelde 
effect. Fietsers ervaren in zo’n situatie meer negatieve prikkels, drukte en onrust, wat 
niet bijdraagt aan de beleefde aantrekkelijkheid van een fietsroute. 

 
Figuur 12: Aspecten aantrekkelijke en minder aantrekkelijke routes 
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10. Meten is weten: naar een fietsbelevingsmonitor 

De gemeente Amsterdam wil de komende jaren werken aan een gezonde en bereikbare 
fietsstad. Huidige fietsknelpunten moeten worden aangepakt en de vraag is welke fysieke 
maatregelen daaraan moeten bijdragen. Daarnaast worden maatregelen beschreven die 
ervoor moeten zorgen dat Amsterdam ook in de toekomst een aangename fietsstad blijft. 
Om dit te kunnen monitoren, heeft de gemeente Amsterdam een meetinstrument laten 
ontwikkelen, waarmee de effecten van de te nemen maatregelen op de fietstevredenheid 
in Amsterdam vastgesteld kunnen worden (gemeente Amsterdam, 2018). Uitgangspunt 
zijn eveneens de inzichten en ervaringen die NS in de afgelopen 10 jaar heeft opgebouwd 
ten aanzien van de uitvoering van belevingsonderzoek. Hiertoe is in gezamenlijkheid met 
de gemeente Amsterdam een vragenlijst vastgesteld, waarin respondenten niet alleen 
bevraagd worden op zogenaamde dissatisfiers, maar juist ook op satisfiers. 

Meer aandacht voor beleving  

De vragen uit de fietsbelevingsmonitor zijn toegedeeld aan de volgende thema’s, die de 
lagen van de klantwensenpiramide vertegenwoordigen: Veiligheid, Snelheid, Gemak, 
Comfort en Aantrekkelijkheid. Met verwijzing naar het theoretische kader van deze 
fietsbelevingsmonitor is het voor de gemeente Amsterdam aantrekkelijk om juist te 
investeren in het verbeteren van de beleving van de fietsrit om uiteindelijk tot een hoger 
eindoordeel te komen. In tabel 2 is weergegeven hoe fietsers scoren op de verschillende 
lagen uit de klantwensenpiramide en in welke mate elke kwaliteitslaag bijdraagt aan het 
algemene fietsoordeel, die is gecomprimeerd naar durven, kunnen en willen fietsen. 

Tabel 2: Oordelen en impact op algemeen oordeel fietsen Amsterdam  

 

De analyses laten zien dat de satisfiers (thema’s aantrekkelijk en comfort) minstens zo 
belangrijk zijn als de dissatisfiers (thema’s veiligheid, snelheid en gemak). Opvallend is 
dat aantrekkelijk de belangrijkste bijdrage levert aan het algemene oordeel over fietsen 
in Amsterdam en het laagste rapportcijfer krijgt. Veiligheid en snelheid voegen juist 
weinig toe aan het algemene oordeel. Dit betekent dat de voorwaarden om te durven en 
kunnen fietsen al redelijk op orde zijn, alhoewel ouderen over de gehele linie lagere 
cijfers geven dan jongeren, terwijl dit in het openbaar vervoer precies andersom is. 
Waarschijnlijk voelen oudere fietsers zich niet altijd senang op de fiets in Amsterdam. 

 
 
Lagen 
klantwensenpiramide 

 
 
Rapport- 
cijfer 

 
Relatieve bijdrage 
oordeel fietsen in 
Amsterdam 

 
Durven, 
kunnen, 
willen 

Relatieve 
bijdrage oordeel 
fietsen in 
Amsterdam 

Thema Aantrekkelijk  
(6 items)  

6,3 30% willen 
 

56% 

Thema Comfort  
(4 items)  

6,5 26% 

Thema Gemak (4 items)  7,0 23% kunnen 
 

31% 
Thema Snelheid  
(4 items)  

6,3 8% 

Thema Veiligheid  
(1 item)  

6,7 13% durven 13% 
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Door oudere fietsers als belangrijkste doelgroep te zien, de belangrijkste knelpunten op 
te lossen én meer aandacht te geven aan de aantrekkelijkheid van fietsroutes, 
verwachten wij dat meer mensen willen gaan fietsen. Het algemene oordeel zal dan ook 
verder toenemen. Bijkomend voordeel is dat investeringen in satisfiers veelal goedkoper 
zijn dan investeringen in dissatisfiers.  
Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van groen en aandacht aan een mooi ontwerp van 
de route ten opzichte van het aanleggen van tunnels en verkeersregelinstallaties. Door 
de juiste balans te kiezen in het investeren in dissatisfiers en satisfiers kan een hoger 
oordeel over de fietsbeleving worden gerealiseerd tegen lagere kosten. 

 

11. Conclusies en aanbevelingen  

Een definitie van de drie niveaus van fietsen - durven, willen, kunnen - gebaseerd op de 
theorie van de klantervaring in het openbaar vervoer, kan helpen om bestaande situaties 
en ambities voor beleidsmakers duidelijker in kaart te brengen. De NS past met succes 
de klantwensenpiramide toe om de tevredenheid van klanten te verbeteren. Deze 
werkwijze lijkt ook voor het fietsbeleid bijzonder kansrijk.  

In het fietsbeleid in Nederland ligt de focus tot nu toe veelal op snelheid en directheid, 
naast de verkeersveiligheid. Hiermee is al veel bereikt en de basis lijkt op orde. Toch zijn 
er enkele aandachtspunten voor het bestaande fietsbeleid vanuit klantperspectief: de 
sociale veiligheid, beschikbaarheid van deelfietsen, openingstijden van stallingen en de 
innovaties aan het vervoermiddel zelf.  

Verder blijkt uit onderzoek dat snelheid aanmerkelijk minder van invloed is dan de factor 
aantrekkelijkheid. Fietsers hebben immers geen tijdsbesef, maar wel een besef van 
‘gepercipieerde’ tijd. Dit is bepalend voor hun keuzes. Wij bevelen daarom aan om de 
focus te verleggen van dissatisfiers naar satisfiers. De volgende stap in de ontwikkeling 
van het fietsbeleid zou erop gericht moeten zijn om een ‘able-to-cycle’-omgeving in de 
stad om te zetten naar het scheppen van een ‘invite-to-cycle’-omgeving en daarmee 
meer te gaan sturen op ‘willen’ fietsen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de 
openbare ruimte, gericht op het scheppen van een hogere belevingswaarde. 

Verder onderzoek is nodig naar de effecten op het marktaandeel voor fietsers: onze 
hypothese is dat de groep mensen die regelmatig fietst, daarmee groter wordt en dat de 
gemiddelde fietsafstand zal groeien. Op deze manier groeit het marktaandeel van de 
fietsers kwadratisch: meer mensen fietsen, ook over langere afstanden. 
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