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1 Inleiding 
 

In mei 2016 heeft de gemeenteraad het Fietsplan Amersfoort Fietst vastgesteld. De fiets moet de norm worden: groen, 

gezond en slim. ‘Met de uitvoering van het Fietsplan wordt beoogd het fietsgebruik in de stad tot 2030 met 25% te laten 

groeien, om zo bij te dragen aan een leefbare, gezonde, en bereikbare stad’ (Gemeente Amersfoort, 2019). Vanuit de 

overheid worden grote investeringen gedaan om de fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen in Amersfoort en 

omgeving te verbeteren, zodat meer bewoners de fiets als vervoersmiddel kiezen boven de vervuilende en file 

veroorzakende auto. In het Fietsplan staan verschillende maatregelen benoemd om fietsen te stimuleren in 

Amersfoort. De vijf pijlers in het Fietsplan zijn: verbeteren van het netwerk, verbeteren van fietsvoorzieningen, 

innovatie en distributie , veiligheid en vitaliteit en de fiets in hoofdrol. Een onderdeel van de vijfde pijler ‘fiets in de 

hoofdrol’ is het stimuleren van fietsgebruik middels gedragsmaatregelen en fietsstimuleringsacties, zodat bewoners 

van Amersfoort gaan en blijven fietsen. ‘De fiets leeft in de stad’ (Gemeente Amersfoort, 2019).  

 

Het ondersteunen van projecten en fietsinitiatieven als 033opdefiets draagt bij aan een positief fietsklimaat. 

033opdefiets sluit aan bij het Fietsplan Amersfoort Fietst en beoogt hét platform in de regio te worden voor het 

stimuleren van fietsgebruik en het oppakken van mobiliteitsvraagstukken. 033opdefiets heeft een heldere 

doelstelling: het bewustzijn voor de fiets vergroten door fietsinitiatieven en initiatieven op gebied van duurzaamheid, 

gezondheid en verbinden. Zij willen met hun organisatie zichtbaar zijn in de regio.   

 

In dit rapport onderzoeken we hoe de fietsstimuleringsacties van 033opdefiets bijdragen aan een positief 

fietsklimaat. De toegevoegde waarde van de fietsstimuleringsacties behorend bij hun doelstelling (verbinding, 

vitaliteit en zichtbaarheid) zal worden onderbouwd met wetenschappelijke informatie. Op deze manier wordt 

duidelijk gemaakt welke impact 033opdefiets heeft op het bereiken van een positief fietsklimaat.  
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1.1 Verbinding  
 

Een positief fietsklimaat ontstaat door verbinding. Verbinding zorgt namelijk voor geluk. Het zorgt ervoor dat mensen 

zich kunnen identificeren en deel uitmaken van iets groots, wat uitstraling heeft en plezier geeft (Dijksterhuis, 2015). 

Mensen zijn gemotiveerd om bij een groep te horen en zich te verbinden. Identificatie met een groep gebeurt wanneer 

er vereniging is door activiteiten, ideeën en houdingen. Daarnaast geldt dat hoe groter de groep is, hoe meer invloed 

de groep heeft om mensen en partijen te stimuleren (Gass & Seiter, 2002). Door in te zetten op een platform voor de 

fiets waarbij mensen en partijen zich aan kunnen sluiten, worden zodanig gemeenschappelijke waarden, activiteiten 

en doelen gecreëerd waar betrokken partijen zich aan kunnen conformeren. Door te laten zien dat deelname ervoor 

zorgt dat de beoogde doelen bereikt worden, zullen betrokkenen gemotiveerd zijn om te conformeren (Gass & Seiter, 

2002). Bovendien denkt men dat sociale verandering afhangt van waarden en attitudes. De waarden en normen 

bepalen voor individuen dus gedrag dat ze over willen nemen (Spotswood, Chatterton, Tapp, & Williams, 2015).  

Verbinding is dus de sleutel om fietsgedrag te stimuleren.  

 

Naast geluk en het stimuleren van fietsgedrag, is er ook een link tussen fietsprojecten en sociale inclusie. Er is een link 

tussen fietsprojecten en sociale inclusie in een maatschappij (Elster, 2000). Als een gemeenschap zorgt voor veel 

fietsprojecten, draagt dit bij aan de ontwikkeling van deze gemeenschap. Iedereen wordt namelijk betrokken in de 

ontwikkeling van de groep of gemeenschap. Dit idee wordt met veel enthousiasme ontvangen,  033opdefiets ziet 

zichzelf namelijk als een community. De fietsprojecten van 033opdefiets kunnen bijdragen aan het leveren van 

resultaten op het gebied van sociale inclusie.  

 

Naast verbinding tussen mensen, is verbinding tussen organisaties ook mogelijk. 033opdefiets wil mensen betrekken 

en met de fiets bewoners en organisaties bij elkaar brengen (Gemeente Amersfoort, 2019). Ze zijn zodoende sterk 

vertegenwoordigd in lokale netwerken en willen met plaatselijke partijen in de regio Amersfoort een community-

aanpak hanteren om het fietsgebruik te stimuleren. 033opdefiets streeft naar het creëren van lokaal eigenaarschap, 

en mensen en organisaties te enthousiasmeren voor het gemeenschappelijke doel: ‘meer mensen, meer op de fiets’. 

Zij ondernemen activiteiten om bewoners, bedrijven en overheden van de Amersfoortse regio aan elkaar te koppelen 

en (inter)nationale programma’s, kennis en ervaring met lokale energie te verbinden. 033opdefiets betrekt 

gemeenten en zorgt voor een integrale verbinding met de portefeuilles Mobiliteit, Sociaal Domein, Recreatie en 

Toerisme en Duurzaamheid. 

 

1.2 Vitaliteit  

 

“Vitaliteit en fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”.  Als Nederlanders, waar de fiets een vaste plek heeft in 

het straatbeeld, staan we er niet altijd bij stil wat de positieve effecten zijn van deze Hollandse manier van vervoer. Zo 

zou fietsen in de buitenlucht een heilzame werking hebben op onze lichaam en geest. Dat er een duidelijke 

samenhang tussen gezondheid en reisgedrag bestaat, is onderzocht door onder andere Bel (2015) en Verkeerskunde 

(2019). Wanneer iemand ook plezier haalt uit fysieke inspanning, geeft dit zelfs substantiële positieve effecten. Het 

stimuleert aanhoudende betrokkenheid met sport, het gaat stress tegen en het faciliteert een positieve psychische 

gezondheid (Wankel, 1993). 

 

Het bewustzijn van de positieve effecten van beweging op gezondheid, heeft ook het bedrijfsleven bereikt. Steeds 

meer werkgevers zoeken creatieve en stimulerende manieren om hun medewerkers gezond en fit te krijgen door 

beweging. Verschillende initiatieven sluiten aan op deze vraag. Het ‘Nationale fietsplan’ van de Belastingdienst is 

hiervan een mooi voorbeeld. De Belastingdienst betaalt mee aan de aanschaf van een fiets voor werknemers die 
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regelmatig met de fiets naar werk gaan. De fietsersbond stelt dat werkgevers het woon-werk verkeer per fiets 

stimuleren om zo een hogere productiviteit te hebben doordat er minder sprake is van ziekte. Gemiddeld gezien zijn 

Nederlands die fietsen één dag minder ziek per jaar (7 in plaats van 8) (TNO, 2009). Naar de relatie tussen fietsen en 

fitheid, heeft de brancheorganisatie BOVAG onderzoek gedaan. Zij concludeerden dat je fitheidsniveau stijgt met 13% 

wanneer je regelmatig fietst. Je fitheidsniveau wordt dan vergelijkbaar met dat van iemand die 10 jaar jonger is! 

 

Dat 033opdefiets via de verschillende evenementen, initiatieven en activiteiten bijdraagt aan deze gezondheid, fysiek 

en mentaal, blijkt uit de ervaringen van deelnemers. Harry Settels nam deel aan het 033opdefiets project en ervaarde 

zelf dat hij steeds fitter werd naarmate hij vaker de fiets nam. Ook zijn tijdmanagement werd beter én hij vond het 

leuker om de fiets te pakken, wat hij als positieve bijeffecten ziet van zijn deelname.  

 

1.3 Zichtbaarheid 

 

Een positief fietsklimaat heeft ook te maken met de zichtbaarheid van het fietsklimaat. Zo blijkt uit een onderzoek in 

Duitsland (Lanzendorf & Busch Geertsema, 2014) dat hoewel lokaal fietsbeleid niet de enige factor is om het 

fietsgebruik met succes te laten toenemen, lokaal fietsbeleid wel een cruciale rol speelt in het stimuleren van fietsen. 

Zowel verbeteringen in de fietsinfrastructuur als communicatiecampagnes die worden uitgevoerd door gemeentes, 

zijn sleutelfactoren voor een toenemend fietsgebruik in steden . Via campagnes kan bewustwording worden 

beïnvloed om gedrag te veranderen (Renes, van den Putte, Breukelen, van Loef, Otte & Wennekers, 2011). Er kan 

geprobeerd worden om mensen tot ‘actie’ te laten overgaan. Het opwekken van betrokkenheid of interesse kan ook 

een speerpunt zijn bij deze campagnes. Mensen kunnen ‘getriggerd’ worden door een bepaald thema en hierdoor tot 

actie over willen gaan (Renes et al., 2011).  

 

Een ander onderzoek in Australië (Rissel, New, Wen, Merom, Bauman & Garrard, 2010) heeft geprobeerd om 

fietsgebruik te stimuleren met een project in een community. Deze studie toont aan dat het gebruik van 

fietsinfrastructuur kan worden vergroot door een combinatie van sociale marketing en mogelijkheden voor mensen 

om te rijden in een veilige en sociale context. Communicatiestrategieën die potentiële gebruikers informeren over 

waar de infrastructuur zich bevindt, zijn van cruciaal belang. Degenen die de fietsinfrastructuur gebruiken, hebben de 

neiging om langer te fietsen als ze worden aangemoedigd om te rijden. Echter, zonder voldoende middelen, is de 

effectiviteit van een gemeenschapsgerichte interventie bij het vergroten van de bevolking fietsen en fysieke activiteit 

beperkt (Rissel et al., 2010). 

 

In bovenstaande artikelen beschrijven de communicatie, bewustwording en zichtbaarheid van fietsprojecten in zowel 

buitenlandse als binnenlandse steden. Nederland wordt vaak aangehaald als voorbeeld voor andere landen op het 

gebied van stimuleren van fietsen (Harms, Bertolini & Te Brömmelstroet, 2015). In een andere studie is het fietsbeleid 

van de stad Amsterdam geëvalueerd (Pucher & Buehler, 2007). Volgens Pucher & Buehler heeft de stad Amsterdam 

een beleidsplan opgesteld om meer mensen te laten fietsen. In dit plan werd aandacht besteed aan het vergroten van 

parkeergelegenheden voor fietsers, diefstal van fietsen te beperken, veiligheid voor fietsers aan te pakken, 

fietsnetwerk te vergroten en jonge mensen te motiveren om te fietsen. Er is bovendien geïnvesteerd in educatie en 

informatie campagnes over het fietsen in Amsterdam. Op scholen was het fietsplan ook zichtbaar met het doel om 

jonge mensen meer te laten fietsen (Pucher & Buehler, 2007). 

 

Volgens Brömmelstroet, Hulster en Crouse (2010) is een gedragsverandering nodig om een fietscultuur neer te zetten. 

De beste campagne om dit te motiveren kan bereikt worden met het neerzetten van alle positieve elementen van 
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fietsen. De Fietsersbond is hier in Nederland ook al bezig met marketing campagnes om de belangen van fietsers te 

behartigen (Brömmelstroet, Hulster & Crouse, 2010). 

 

Bovenstaande studies illustreren het belang van zichtbaarheid, communicatie en bewustwording bij een fietsklimaat. 

033opdefiets helpt de bewoners op de fiets en activeert bewustwording in de regio met zichtbaarheid. In veel lokale 

netwerken zijn ze vertegenwoordigd en ze werken met veel partners zoals de Fietsersbond samen. De droom van 

033opdefiets is dat zij hét platform zijn in de regio rondom het stimuleren van fietsen.  
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2 De impact van activiteiten  

 
2.1 Positief fietsklimaat 

 

Zoals gezegd, 033opdefiets wil hét platform in de regio worden voor het stimuleren van fietsgebruik. Fietsen zou de 

norm moeten worden, zeker gezien alle voordelen zoals in het vorige hoofdstuk benoemd dat fietsen heeft voor de 

gezondheid van mensen. Regelmatig fietsen zorgt niet alleen voor een verbeterd fitheidsniveau, het zorgt ook voor 

positieve psychische gezondheid. Het stellen van een norm beschrijft wat het algemene gebruik is in de situatie, 

waarbij mensen geïnformeerd worden wat effectief gedrag is in die situatie (Pratkanis, 2007). Door veel mensen op de 

fiets te krijgen (norm), zien mensen dat deze situatie effectief is en dat motiveert.  Mensen kijken graag naar anderen 

om te bepalen wat ze doen in een situatie (Cialdini, 2005). Met de fiets als norm gedrag waar partijen zich bij 

aansluiten, zullen meer mensen zich geroepen voelen om te gaan fietsen. Als veel mensen iets doen dan is het goed 

om te doen . In de praktijk is dit bijvoorbeeld te zien als resultaat van de actie van 033opdefiets ‘Ga toch fietsen’. In 

deze actie worden ouders en kinderen gestimuleerd om op de fiets naar de sportvereniging te komen. Op deze 

manier is een tendens gecreëerd en voelen meer leden zich geroepen deze gewoonte over te nemen. Bij de 

sportvereniging zijn ze erg blij met het zien van een positieve verandering!  

 

In februari 2020 heeft Leusden meegedaan aan de strijd voor de titel: ‘Fietsstad 2020’. Hier werd onder andere 

gekeken naar het gevoel van veiligheid onder fietsers, hoe ver moeten fietsers omfietsen, zijn de fietspaden schoon 

en wat is de mate van fietsgeluk? 033opdefiets ondersteunt in dit soort vraagstukken met de activiteiten die zij 

organiseren in samenwerking met onder andere de Fietsersbond maar ook de Provincie en gemeente. Voorbeelden 

van concrete resultaten van de maatregelen en projecten zijn de aanleg van nieuwe fietspaden (Nieuw fietspad 

Middelhoefseweg-Peter van den Breemerweg), wachttijdvoorspellers bij de verkeerslichten en nieuwe stallingen om 

fietsen te parkeren. Deze veranderingen dragen direct bij aan de zichtbaarheid van het fietsklimaat, op een positieve 

manier.  

 

2.2 Impact maken 

   

Door de bottum-up benadering van 033opdefiets, beginnend bij bewoners, werknemers en werkgevers, zorgt de 

sterke Community ervoor dat er ideeën worden geboren en nieuwe initiatieven worden opgepakt. Door 

samenwerking in de Comunity hebben deelnemers invloed op het proces en het resultaat, ook wel cocreatie 

genoemd (de Bakker & Dagevos. 2016). Cocreatie zorgt  voor eigenaarschap en een betrokken groep van diverse 

doelgroepen en stakeholders, een van de doelen van 033opdefiets. Ideeën kunnen kort cyclisch worden 

uitgeprobeerd en dragen zo bij aan een gedragen lange termijn plan. 

 

Daarnaast werkt 033opdefiets samen met verschillende partijen zoals Leusden Fit en De Groene Belevenis. Dit zorgt 

voor een sterke en gedragen basis voor het opzetten en uitvoeren van acties. In 2019 zijn er 14 activiteiten 

georganiseerd, zoals ‘Fietsgeluk’, ‘Fiets naar je Werk Dag’ en ‘Eikeltjes Familiefietstocht’ wat laat zien dat de aandacht 

voor het thema alleen maar is gegroeid sinds de start van 033opdefiets. De terugkoppeling van mensen die 

033opdefiets heeft bereikt en van de partijen waarmee ze hebben samengewerkt is overheersend enthousiast. De 

reuring, zichtbaarheid en het praten over fietsen heeft ervoor gezorgd dat er in toenemende mate aandacht is voor 

het thema. Dit is bijvoorbeeld te zien in de toename van bezoeken en volgers op de website en social media.  
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Social media volgers 2018 2019 

Twitter 338 393 

Facebook 319 446 

Instagram 493 726 

 

Voor de doelgroepen die niet via Social Media te bereiken zijn, worden er flyers ingezet of een persoonlijke 

benadering.  

 

De variatie aan activiteiten, de actieve community en de cocreatie zorgt ervoor dat mensen onderdeel worden van 

iets groters. Dit creëert draagvlak en zorgt op zijn beurt voor social engagement en gedragsverandering. Voor 033op 

de fiets draagt dit bij aan het bereiken van hun doelstelling: het bewustzijn voor de fiets vergroten door 

fietsinitiatieven en initiatieven op gebied van duurzaamheid, gezondheid en verbinden.  Zichtbaar zijn in de regio. 
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3 Conclusie 
 

3.1      Samenvatting 

In dit rapport is gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwingen ten opzichte van een positief fietsklimaat en 

bijbehorende waarden van 033opdefiets. 

 

Verbinding is de eerste waarde van 033opdefiets die onder de loep is genomen. Verbinding blijkt voor geluk te zorgen. 

Mensen willen zich graag met een groep verbinden. Hoe groter die groep is, hoe meer invloed deze groep heeft om 

mensen en partijen te stimuleren. Daarnaast is sociale verandering afhankelijk van attitudes. Waarden en normen 

bepalen namelijk of individuen gedrag willen overnemen. Bovendien is er een link tussen fietsprojecten en sociale 

inclusie. Iedereen wordt namelijk betrokken in deze fietsprojecten. 033opdefiets betrekt mensen en brengt met de 

fiets bewoners en organisaties bij elkaar. De tweede waarde vitaliteit heeft ook zijn invloed op een positief 

fietsklimaat. Fietsen verhoogt de fitheid en zorgt voor een grotere productiviteit. Een ander voordeel omschrijft dat 

fietsen in de buitenlucht een heilzame werking heeft op ons lichaam en onze geest. Het stimuleert namelijk 

aanhoudende betrokkenheid met sport, het gaat stress tegen en het faciliteert een positieve psychische gezondheid. 

Ten derde is de waarde zichtbaarheid bekeken ten opzichte van een positief fietsklimaat. Uit verschillende 

buitenlandse studies blijkt het belang van communicatie, bewustwording en campagnes in lokaal fietsbeleid. Via 

campagnes kan bewustwording worden beïnvloed om gedrag te veranderen. Daarnaast blijkt een 

gedragsverandering nodig te zijn om een fietscultuur neer te zetten. De beste campagne om dit te motiveren kan 

bereikt worden met het neerzetten van alle positieve elementen van fietsen. 033opdefiets helpt de bewoners op de 

fiets en activeert bewustwording in de regio met zichtbaarheid. Verschillende initiatieven op het gebied van een 

positief fietsklimaat hebben al voor grote impact gezorgd. Mensen gaan vaker fietsen, er worden meer fietspaden 

gecreëerd en er is meer aandacht voor het thema fietsen. 

 

3.2.   Advies 

 

Zowel wetenschappelijke studies als rapportages over impact hebben laten zien dat een positief fietsklimaat van 

groot belang is. 033opdefiets beoogt hét platform in de regio te worden voor het stimuleren van fietsgebruik en het 

oppakken van mobiliteitsvraagstukken. Om deze redenen wordt geadviseerd dat 033opdefiets doorgaat met hun 

fietsprojecten om een positief fietsklimaat te blijven stimuleren. 
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