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Fietsen en lopen (Europese steden 250.000-800.000 inw)





Ruimtegebruik



Fietsen draagt bij aan efficiënt ruimtegebruik (voorbeeld Utrecht)

• Steden groeien binnen bestaande grenzen

• Groei sneller dan mobiliteitssysteem kan bijhouden

• Systeemsprong nodig naar ruimte-efficiënte mobiliteit



Economie



Fietsen past bij kenniseconomie

• Winkelen wordt stedelijke ervaring 

(aantrekkelijke stad zonder auto’s)

• Werken wordt ontmoeten 

(in stadscentra en OV-knopen)

• Bedrijven volgen de kenniswerkers 

(leefkwaliteit is vestigingsfactor)



Gezondheid



Lopen en fietsen draagt bij aan gezonde bevolking met gelijke kansen





Fietsgebruik stimuleren begint bij ruimtelijk beleid



Infrastructuur: het beste fietsplan is een autoplan
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Durf eens wat anders…

Fietsstraat: fiets hoofdgebruiker Beter oversteken zonder stoplicht

Fietsrotonde stimuleert fietsen Fietssnelweg: buitengebied weer op de fiets
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Disappearing car traffic, the story so far (University College London)



Wegen verbreden om files op te lossen? 

Dat is zoals de broekriem losser maken 

tegen obesitas



Gedrag
Bereidheid in samenleving

Maatschappelijke trends

Technologie
Sensoring

internet



Omgaan met trends: 4 opties

1. Golven 

overkomen je
2. Golven

tegenhouden

3. Surfen 

op golven

4. Golven

opwekken



1. Kies integrale benadering van fietsen: 

• Definieer belang van fietsen fiets ook (juist) langs economie, gezondheid 

en ruimtegebruik

• Samenhang met stedenbouw en ruimtelijke ordening

• Samenhang met andere vervoerwijzen

• Wat kan technologie voor stimuleren fietsgebruik betekenen

2. Kies in grote steden voor systeemsprong, meer ruimte voor fietsen, 

30 km/u, keuzevrijheid over meerdere routes, spreiding druk,

innovaties in fietsdelen o.a rond OV-knopen (surfen op golven)

3. Terugpakken positie fiets in kleinere steden en buitengebied: nieuw 

stimuleringsprogramma, fietssnelwegen, E-bike i.p.v. auto (golven maken)

Aanbevelingen


