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Fietsstraat in Eindhoven
 De Kruissstraat als casus  



• Een rood wegdek
• Borden met “auto te gast”
• Fietssymbool op het 

wegdek
• In autoluwe woonwijken
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Wat is eel fietsstraat?
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• Geel weteli7ke status billel Nederlald
• Fietsstraatbord toegestaal als ilformatiebord

Eel fietsstraat is eel straat waar 7e voor de auto’s fietst il 
plaats val erlaastn

Wat is een fietsstraat?

Castricum, verkeerskuldenll, 2013 Almelo, fietsersboldnll, 2012



Waar komt de fietsstraat vandaan?

• De eerste fietsstraat was in 1980 in Bremen, Duitsland. 
• De bedoeling was een compleet fietsnetwerk te maken met 

minimale kosten. 
• Veel politiek ophef maar uiteindelijk werden 23 andere fietsstraten 

in Bremen gemaakt  (Lehner-Lierz, 2002).
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Bremel Bicycle Street (nbutelulbillelnde/, 2017)



Op 1 september 1992 kregen fietsstraten een wettelijk status binnen 
Duitsland met onder andere de volgende eisen om een straat een 
fietsstraat te noemen:

5

• De fiets moet het domilalte 
vervoersmiddel ei7l (meer fietsers 
dal auto’s) 

• Aldere vervoermiddelel ei7l slecht 
toegestaal voor tel behoefe val 
de ilwolers (LehlertLiere, 2002) 



In december 2012 werd de fietsstraat opgenomen in de verkeerswet van 
België met de volgende voorwaarden:

• De fietsstraat moet borden hebben aan het begin- en eindpunt.
• Auto’s mogen niet harder dan 30 km/u rijden (Lemmens, 2012) 
• Auto’s mogen fietsers niet inhalen (Belga News Agency, 2012)
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Fietsstratel il België 

Gelt (2011) twee pilots
• Verbildilg tussel twee buurtel 
• Verdubbelilg val het aaltal fietsers 

ti7dels de ochteldspits (Het Laatste 
Nieuws, 2012)



Fietsstraten in Nederland 
• In 1996 wordt de Burgermeester Reigerstraat in Utrecht de eerste 

fietsstraat in Nederland
• Opgegeven twee jaar later (De Kruijff, 2017). 
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Google Maps, 2018 Burgemeester Reigerstraat (Val Werkhoovel, 2006)



Kruisstraat, before and after8

Kruisstraat, augustus 2008

Kruisstraat, oktober 2016

Casus: De Kruisstraat il Eildhovel



Het oorspronkelijke plan
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• Oltwerpel bi7 de gemeelte eolder 
colsultatie met de buurtn  

• Bewolers haddel geel grote beewareln

• Wilkeliers warel er fel tegeln  

• De pro7ectleider besloot oplieuw te 
begillel met colsultatie met de buurt 
(RIGO Research el Advies BV, 2011)n 



Het nieuwe plan
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Eel fietsstraat  
• eolder beperkilgel voor doorri7deld verkeer
• precies heteelfde aaltal parkeerplekkel 

(Pro7ect Group Oud Woelsel, 2008) 

Iedereel vold het eel goede compromis: 
meer ruimte voor fieters eolder beperkte 
autotoegalgeli7kheid tot de wilkelsn 
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Fietsers op de Kruisstraat moeten 
kunnen omgaan met het ongeduld van 
autorijders en moeten letten op 

• parkeerplekken met een hoge 
frequentie  

• laad- en losplekken 

• aankomend verkeer.



Alle onderzoeken komen tot dezelfde conclusie: een 
fietstraat met minder auto’s is een veiliger fietsstraat

 (R. Andriesse, Rinkel, De Klein, & De Bruin, 2001); (R. Andriesse & 
Ligtermoet, 2005); (Mansvelder, Dijkstra, & Delbressine, 2013); (CROW-
Fietsberaad, 2016); (Godefrooij & Hulshof, 2017). 

In woonwijken:
• Minder auto’s maken een rustiger, veiliger gebied 

voor inwoners en fietsers.

(CROW-Fietsberaad, 2016).

In winkelgebieden
• Winkeleigenaars en fieters hebben een conflict 

over het gebruik van de ruimte.
• Een fietstraat wordt een compromis tussen de 

twee groepen met zoveel auto’s als een fietstraat 
kan toestaan. 

Elke stad bepaald zelf waar de veiligsheid- grens 
ligt..

Zolang als een fietsstraat geen wettelijke status 
heeft, zullen onveilge fietsstraten aangelegd worden. 
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