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Oudere fietser onder druk
ACHTERGROND

De overheid doet er om allerlei redenen van alles aan om mensen, ook oude-
ren, op de fiets te krijgen. Maar die haken steeds meer af omdat ze zich onvei-
lig voelen. Dat komt onder meer door onprettige situaties, de drukte en het
fietsgedrag van anderen.

FRITS POELMAN

GRONINGEN ,,Ouderen hebben grote
moeite met andere fietsers als die
hen voor onverwachte situaties stel-
len’’, zegt verkeerspsycholoog Karel
Brookhuis van de Rijksuniversiteit
Groningen.

Op straat zijn daar allerlei voor-
beelden van te vinden. ,,Het fietsge-
drag verandert als mensen met z’n
drieën naast elkaar rijden of met
hun smartphone in de hand fietsen.
Ouderen zien dat ook en hebben
meer last van de onverwachte bewe-
gingen die dat oplevert. Tegen de
richting in fietsen of rechts inhalen
zijn ook van die voorbeelden van
fietsgedrag dat anderen de stuipen
op het lijf jaagt. Ouderen fietsen
vaak juist een beetje links om niet te-
gen de stoeprand aan te rijden. Als er
dan iemand in het gaatje springt en
hen rechts inhaalt, schrikken ze. Ze
worden er onzeker van. Sommigen
haken af.’’

Universiteit en revalidatiecen-
trum Roessingh in Enschede doen
samen onderzoek naar fietsen en
ouderen. Aanleiding: de met de leef-
tijd oplopende kans op ongelukken
en de gevolgen daarvan die voor ou-
deren een stuk ernstiger zijn dan
voor de gemiddelde fietser. Het aan-
tal verkeersdoden onder fietsers
neemt vanaf 55 significant toe met
de leeftijd.

,,Nederland probeert ouderen zo
lang mogelijk mobiel te houden.
Niet alleen omdat het voor hun ge-
zondheid belangrijk is, maar ook
omdat mensen er levensvreugde uit
putten. Dat heeft ook weer allerlei
positieve effecten. Met fietsen is niks
mis. We weten echter ook dat oude-
ren minder zeker zijn in het verkeer.
Het onderzoek moet uitwijzen waar
dat precies aan ligt’’, aldus Brook-
huis.

In de Groninger wijk Paddepoel
volgden studenten oudere fietsers
op een plek waar zij zich niet zeker
zeggen te voelen: het kruispunt van
de Zonnelaan met de Pleiadenlaan.
Dat is zo’n kruispunt waar fietsers
van alle kanten tegelijk groen licht
krijgen.

De eerste resultaten van de obser-

vaties bevestigen wat ouderen eer-
der vertelden aan de onderzoekers.
Ze zijn zo onzeker (of angstig) dat ze
onterecht voorrang verlenen aan an-
deren of erg afwachtend oversteken.
Het gevolg: ze komen te laat aan, als
de auto’s alweer rijden. De opvallend
scherpe afstelling van de verkeers-
lichten maakt het oversteken soms
helemaal een groot avontuur.

Zelf door rood licht rijden, doen ze
trouwens ook. ,,Van de oudere fiet-
sers die te laat aan de overkant kwa-
men, reed 12 procent door rood, bij
anderen was dat in 66 procent van
de gevallen de oorzaak. Van de oude-
ren was onterecht voorrang geven
de hoofdoorzaak (57 procent) en was
31 procent afwachtend. Bij anderen
was dat respectievelijk 24 en 10 pro-
cent.’’

De studenten volgden de gang van
zaken gedurende zes dagen buiten
de spits. Ze zagen onder meer dat ou-
deren bewust achteraan sluiten. Of
aan de overkant wachten op de rij

‘Nederland
probeert ouderen
zo lang mogelijk
mobiel te houden’

van rechts. Invoegen vinden oude-
ren moeilijk. In verhouding liepen
vier keer zoveel 65-plussers met de
fiets aan de hand naar de overkant.

De moeite van oudere fietsers op
zulke kruispunten is volgens Brook-
huis verklaarbaar. ,,Het geeft drukte
en dat is lastig als je ouder wordt.
Vanaf gemiddeld je 55ste worden de
ogen en het gehoor minder, bij 65
wordt het moeilijker om informatie
te verwerken en boven de 70 komen
lichamelijke klachten: het wordt las-
tiger om over je schouder te kijken
en op en af te stappen.’’

Voor het onderzoek schatten stu-

denten de leeftijd en deelden ze fiet-
sers in tussen boven en onder de 65.
In een vervolgonderzoek willen ze
fietsers voorbij de kruising aanspre-
ken en meer over hen te weten ko-
men. Het onderzoek maakt onder
meer deel uit van een Europees pro-
ject. Dat is bedoeld om slimme elek-
tronische hulpmiddelen te ontwik-
kelen en verkeersregelinstallaties op
grote kruispunten beter met wegge-
bruikers te laten communiceren. Bij
dat onderzoek zijn ook technische
bedrijven en de automotive indus-
trie betrokken.
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Wat zijn uw ervaringen met fietsen in
Groningen? Fietst u ook tegen het
verkeer in? Herkent u de problemen
van de oudere fietser? Of valt het
allemaal wel een beetje mee? Rea-
geer aub en stuur uw reactie aan
stadsredactie@dvhn.nl.

Een wirwar van fietsers en auto’s op een druk kruispunt maakt veel ouderen onzeker op de fiets. FOTO DUNCAN WIJTING


