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1 Inleiding 

Eén blik naar buiten en de invloed van de fiets op het Amsterdamse straatbeeld is duidelijk. Tenmin-

ste, duidelijk is dat veel inwoners en bezoekers van Amsterdam zich per fiets verplaatsen en dat overal 

fietsen te zien zijn. Bij de maatschappelijke en economische effecten hiervan hebben veel mensen 

ook wel een beeld. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en een goedkope en efficiënte manier van 

je verplaatsen door de stad. Tegelijkertijd is het op sommige plekken druk en zorgen geparkeerde 

fietsen voor ongemak. Dergelijke beelden zijn vooral kwalitatief. In dit rapport brengen we de effecten 

van fietsen zoveel mogelijk op kwantitatieve wijze in beeld.  

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben we onderzocht wat de effecten van fietsen zijn van-

uit maatschappelijk, economisch en sociaal perspectief. Om deze effecten in cijfers uit te drukken 

hebben we gebruik gemaakt van statistieken over het fietsgebruik en de fietsgerelateerde economie 

en beschikbare kengetallen over de maatschappelijke effecten van fietsen. Het doel van het onder-

zoek is meer gevoel te krijgen bij de waarde van de fiets voor de stad. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden bij de ontwikkeling van fietsbeleid en om het nut van investeringen in de fiets aan te tonen.   
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De infographic die vooraan deze rapportage is opgenomen (en tevens als delen verspreid door het 

rapport) staat centraal. De belangrijkste bevindingen zijn hierin terug te vinden. In de rapportage wordt 

toegelicht hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en is een toelichting op de cijfers te vinden. Het rapport 

is als volgt opgebouwd:  

 In hoofdstuk twee gaan we in de op de maatschappelijke effecten van fietsen. Hierin geven we 

weer wat de effecten per gefietste kilometer zijn en hoe het fietsgebruik zich de afgelopen jaren 

in Amsterdam ontwikkeld heeft. Door deze cijfers te combineren, hebben we berekend wat de 

maatschappelijke effecten van het toegenomen fietsgebruik zijn. De effecten zijn uitgedrukt in 

verschillende ‘eigen’ eenheden en vervolgens in euro’s uitgedrukt. Omdat de cijfers algemeen zijn 

en over de hele stad gaan hebben we drie cases opgenomen ter illustratie. De cases gaan over 

de effecten van handhaving op geparkeerde fietsen, een fietsdetectiesysteem bij fietsparkeren 

en de aanleg van een fietsbrug als ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. 

 In het derde hoofdstuk beschrijven en kwantificeren we de Amsterdamse fietsensector. Hierbij 

maken we onderscheid tussen de sector in enge zin (productie, handel, verkoop, reparatie, ver-

huur en stallen) en ruime zin (andere sectoren die een relatie met fietsen hebben). Voor de sector 

in enge zin geven we het aantal banen en bedrijven weer en de toegevoegde waarde die gecreëerd 

wordt. Bij de bredere economische belang van de fiets kijken we bijvoorbeeld naar bezorging per 

fiets en de fiets in relatie tot toerisme.  

 Tot slot worden in hoofdstuk vier de sociale effecten van fietsen belicht. Die effecten zijn niet 

gekwantificeerd, maar we geven wel een voorzet voor hoe deze effecten te kwantificeren en mo-

nitoren zijn. 

 

Dashboard bikenomics 

Het onderzoek dat is uitgevoerd kan een opstap zijn naar een dashboard bikenomics. Door de maatschappe-

lijke, economische en sociale effecten van fietsen bijvoorbeeld jaarlijks en op uniforme wijze te berekenen en 

te presenteren, kunnen de effecten van het fietsbeleid worden gemonitord. Tevens kunnen de effecten van 

fietsen en het nut van fietsinvesteringen breed in de maatschappij worden gedeeld, zowel met fietsende als 

niet fietsende Amsterdammers, stadsbestuurders, pers, de rest van Nederland en de wereld. Daarmee kan 

een dergelijk dashboard direct een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van Amsterdam. 
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2 Maatschappelijke effecten van de (modal shift naar) fiets 

Een toename van het fietsgebruik heeft verschillende maatschappelijke effecten. Zo zijn fietsers ge-

zonder en zijn ze productiever op hun werk. Daarnaast levert een fietskilometer ten opzichte van een 

autokilometer of OV-kilometer een positieve bijdrage aan het klimaat, geluid, de luchtkwaliteit, bereik-

baarheid en in het geval van openbaar vervoer kan het leiden tot minder subsidies (als het OV-aanbod 

niet hoeft te worden uitgebreid door een toename van het aantal fietsers). Ook is het ruimtebeslag 

van fietsers beperkter dan van andere modaliteiten. Daar staat tegenover dat fietsen in sommige 

plekken in de stad ook tot ergernis leidt en ook kan (afhankelijk van de locatie) de verkeersveiligheid 

negatief worden beïnvloed. Al deze effecten kunnen worden uitgedrukt in euro’s. In paragraaf 2.2 

presenteren we per effect een kengetal voor de maatschappelijke waarde in euro’s per kilometer.  

 

Door deze monetaire waarde te vermenigvuldigen met veranderingen in het totaal aantal kilometers 

per modaliteit (de modal shift), wordt duidelijk wat de totale waarde van de modal shift naar fiets 

tussen 2010 en 2015 geweest is in Amsterdam. Zoals in tabel 2-1 is te zien, telt dit op tot ruim 120 

miljoen euro in de periode 2010 tot 2015. Nota bene: dit zijn de externe effecten, dus de effecten die 
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fietsen voor de hele stad/maatschappij opleveren. De effecten voor de fietser zelf (gezondheid, reis-

kosten, reistijd, beleving) zijn niet in deze effecten inbegrepen (zie de onderstaande box voor uitleg 

van het verschil tussen externe en interne effecten). 

 

Tabel 2-1 Alle gemonetariseerde effecten periode 2010-2015 (externe effecten) 

 

Hoe we tot deze cijfers komen wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. In paragraaf 2.1 beschrijven we eerst 

van welke verandering in aantal fietskilometers en modal shift is uitgegaan. In paragraaf 2.2 laten we 

voor de verschillende gemonetariseerde effecten zijn waarop de berekeningen zijn gebaseerd, wat de 

onderbouwing is van de cijfers in bovenstaande tabel. Aan het eind van dit hoofdstuk presenteren we 

in paragraaf 2.3 enkele cases van het maatschappelijk rendement van fietsinvesteringen. Algemene 

getallen over de effecten per kilometer of over een bepaalde periode over de hele stad zijn immers 

moeilijk ergens aan te relateren omdat niet te zeggen is hoeveel kosten hiervoor zijn gemaakt. Voor 

specifieke investeringen of maatregelen (kan) kunnen echter (de waarde van) de effecten vergeleken 

worden met de hiervoor benodigde investeringen. Hiermee wordt het rendement van de investering 

duidelijk. We behandelen drie typen casussen: handhaving fietsparkeren, een fietsdetectiesysteem 

en ontbrekende schakel in het fietsnetwerk.  

 

Verschil tussen interne en externe effecten 

De maatschappelijke effecten die in 2.1 en 2.2 worden besproken zijn de zogenaamde externe effecten. Dit 

zijn effecten voor anderen dan de fietser zelf (dus voor de maatschappij als geheel, de werkgever, de verzeke-

raar etc.). De effecten voor de fietser zelf (lagere reiskosten, betere gezondheid, flexibiliteit, minder reistijd 

etc.) zitten hier dus nog niet in. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een Deens onderzoek waarin de 

interne en externe effecten van een gemiddelde fietskilometer en autokilometer zijn onderzocht.1 In de onder-

staande tabel staan zowel de interne als de externe effecten opgenomen. 

                                                           
1 Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles, Stefan Gössling, Andy S. Choi 

2015 (data 2009) 

Totale maatschappelijke waarde in euro’s (*1 miljoen euro) 

Gezondheid 21,6 

Leefbaarheid 13,7 

Mobiliteit 87,6 

Totaal 122,9 
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Uitgangspunt voor de fietskilometer was een gemiddelde snelheid van zestien kilometer per uur, voor de auto 

was dit vijftig. Te zien is dat daardoor de (interne) kosten van de reistijd van het reizen met de auto veel hoger 

is. Immers (reis-)tijd is geld. Maar de reiskosten zijn voor de fiets weer lager. En omdat de fiets gezonder is, zijn 

de interne kosten van fietsen bij deze aannames dus gunstiger. Om precies te zijn, zijn de interne kosten van 

de fietskilometer circa 26 cent lager dan van de autokilometer. 

 

 

 

In bovenstaande tabel is ook te zien dat er externe kosten zijn: gezondheidskosten (ziekteverzuim, medische 

kosten), kosten op het gebied van milieu en omgeving, verkeersveiligheid en congestie zijn de belangrijkste. In 

de analyses in 2.2 hebben we het alleen over de externe kosten. Dit zijn dus niet de effecten voor de reiziger 

zelf, maar voor alle andere Amsterdammers. 

Effecten per rkm Fiets (16 km/u) Auto (50 km/u)

Intern Extern Totaal Intern Extern Accijnzen Totaal

Reistijd 0,672 0 0,672 0,215 0 0 0,215

Reiskosten 0,044 0 0,044 0,296 0 -0,159 0,137

Levensduur -0,358 0,008 -0,348 0 0 0 0

Gezondheid -0,149 -0,242 -0,391 0 0 0 0

Verkeersveiligheid 0,034 0,073 0,105 0 0,03 0 0,03

Luchtkwaliteit 0 0 0 0 0,004 0 0,004

Klimaatverandering 0 0 0 0 0,005 0 0,005

Geluid 0 0 0 0 0,048 0 0,048

Wegonderhoud 0 0 0 0 0,001 0 0,001

Congestie 0 0 0 0 0,062 0 0,062

Totaal 0,243 -0,161 0,082 0,511 0,15 -0,159 0,502
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2.1 Ontwikkeling fietsgebruik in de periode 2010-2015 

De ontwikkeling van het fietsgebruik in Amsterdam is door de gemeente Amsterdam bepaald met 

behulp van data uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).2 In tabel 2-2 en tabel 2-3 is 

te zien hoe de verschillende modaliteiten zich ontwikkeld hebben tussen 2010 en 2015.  

 

Tabel 2-2 Aantal verplaatsingen per jaar (*1 miljoen)  

Modaliteit 2010 2015 Verschil 2010-2015 Procentueel 2010-2015 

Auto 239 281 +42 +18% 

OV 147 171 +25 +17% 

Fiets 166 225 +59 +35% 

Lopen 135 170 +34 +25% 

Overig/onbekend 20 25 +5 +23% 

Totaal 708 872 +164 +23% 

Bron: OViN, bewerking gemeente Amsterdam/Decisio 

 

Voor alle modaliteiten geldt dat het aantal verplaatsingen is toegenomen. Het aantal verplaatsingen 

per fiets is zowel in absolute als relatieve zin het sterkst gegroeid.   

 

Tabel 2-3 Aantal verplaatsingskilometers per jaar (*1 miljoen)3 

Modaliteit 2010 2015 Verschil 2010-2015 Procentueel 2010-2015 

Auto 6.892 7.887 +994 +14% 

OV 4.104 5.387 +1.283 +31% 

Fiets 593 925 +333 +56% 

Lopen 211 215 +4 +2% 

Overig/onbekend 371 406 +35 +9% 

Totaal 12.171 14.819 +2.649 +22% 

Bron: OViN, bewerking gemeente Amsterdam/Decisio 

 

Ook wat betreft verplaatsingskilometers geldt dat deze voor alle modaliteiten zijn toegenomen, waarbij 

de fiets procentueel het sterkst gegroeid is.  

 

Uit de cijfers kan geconcludeerd worden dat de mobiliteit in z’n geheel gegroeid is in Amsterdam. Er 

wordt vaker gefietst en de ritten die per fiets worden afgelegd worden langer. Dit is ook terug te zien 

                                                           
2 Team Onderzoek en Kennis, Verkeersonderzoek Amsterdam, Project 160369. Bewerking data door Decisio. 

Cijfers betreffen verplaatsingen/verplaatsingskilometers in, uit en naar Amsterdam van bewoners en bezoekers 

ouder dan 12 jaar.  

3 De data uit 2010 en 2015 zijn door een verschil in meetmethodiek niet perfect vergelijkbaar. De gepresen-

teerde veranderingen moeten daarom als indicatief worden beschouwd. 
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in het aandeel van de fiets in de modal split die van 23 procent naar 26 procent is gegaan en de 

gemiddelde afstand per verplaatsing die van 3,6 kilometer naar 4,1 kilometer is gegroeid.4 

 

In paragraaf 2.2 behandelen we de maatschappelijke effecten van de toename van het aantal kilo-

meters. Hiervoor is het van nodig om te bepalen of de kilometers die er in 2015 méér dan in 2010 

gefietst zijn, generatief zijn (‘nieuwe mobiliteit’) of een modal shift zijn vanuit andere modaliteiten. 

 

Tussen 2010 en 2015 is het aantal inwoners van Amsterdam gegroeid van 767.457 naar 822.272.5 

Dit is een toename van 7,1 procent welke deels de groei van het fietsverkeer verklaart. We nemen 

daarom aan dat 7,1 procent van de extra fietskilometers, oftewel 42 miljoen fietskilometers, genera-

tief zijn. Voor de overige 290 miljoen fietskilometers die in 2015 méér gefietst zijn dan in 2010 gaan 

we in de verdere berekeningen ervan uit dat dit modal shift vanuit de auto en het openbaar vervoer 

is.6 Deze aanname baseren we op het gegeven dat het aantal verplaatsingskilometers per auto en OV 

minder snel is gegroeid dan het aantal verplaatsingskilometers per fiets. Omdat het aantal autokilo-

meters minder snel is gegroeid dan het aantal OV-kilometers gebruiken we deze onderlinge verhou-

ding voor de verdeling over deze twee modaliteiten. In tabel 2-4 zijn de aannames samengevat.  

 

Tabel 2-4 Herkomst extra fietskilometers (*1 miljoen) 

Herkomst  Aantal kilometers 

Generatief  42 

Modal shift uit auto 200 

Modal shift uit OV 90 

Totaal 332 

2.2 Maatschappelijke effecten  

In deze paragraaf gaan we in op de maatschappelijke effecten van fietsen. Per type effect presenteren 

we de maatschappelijk waarde uitgedrukt in euro’s per afgelegde reizigerskilometer. Ook laten we per 

effect zien wat het totale maatschappelijke effect is van de toename van het aantal fietskilometers. 

Hierbij hanteren we de aannames over herkomst van deze kilometers zoals opgenomen in de vorige 

paragraaf (Tabel 2-4). Oftewel: het effect van 332 miljoen extra fietskilometers waarvan 42 miljoen 

kilometers generatief zijn, 200 miljoen kilometers afkomstig zijn uit de auto en 90 miljoen kilometers 

afkomstig zijn uit het OV.  

 

                                                           
4 Modal split op basis van het aantal verplaatsingen. Op basis van het aantal verplaatsingskilometers is het 

aandeel van de fiets in de modal split van 5 procent naar 6 procent gegroeid.  

5 Bron: OIS Amsterdam 

6 De modaliteiten lopen en overig zijn verder buiten beschouwing gelaten. De maatschappelijke effecten van een 

modal shift vanuit deze categorieën naar fiets kunnen niet berekend worden op basis van beschikbare infor-

matie. 
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2.2.1 Gezondheid 

Het effect van fietsen op de gezondheid komt (als extern effect) op drie manieren tot uiting: in de 

ziektelast door onvoldoende activiteit, in verzuimreductie en in de verkeersveiligheid.  

 

Ziektelast door inactiviteit 

Door de beweging stijgt het aantal gezonde levensjaren en de levensverwachting van fietsers. Het 

RIVM heeft hier onderzoek naar gedaan.7 Het RIVM heeft de ziektelast door inactiviteit in Nederland 

berekend op basis van DALY’s (“disability adjusted life years”), een maat voor de totale last die ont-

staat door ziektes. Met behulp van de door het RIVM gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de 

daling van de ziektelast als mensen regelmatig extra fietsen en de waardering daarvan, komen we uit 

op een op een waardering van circa 0,03 euro per kilometer aan gezondheidsbaten.8  

 

Als we deze baten per kilometer vermenigvuldigen met het totaal aantal extra fietskilometers in de 

periode 2010-2015, bedragen de maatschappelijke baten ruim 8 miljoen euro. 

 

Verzuimreductie 

Fietsen bevordert de gezondheid. Reizigers die voor de fiets kiezen zijn minder vaak ziek en relatief 

fitter waardoor ze een hogere arbeidsproductiviteit hebben. De vraag is of enkel sprake is van samen-

hang of van causaliteit. Het onderzoek waarin dit het beste uitgezocht is, is van TNO.9 Hieruit blijkt  

dat mensen die fietsen naar het werk gemiddeld 1,3 dagen per jaar minder ziek zijn dan niet-fietsers. 

Hoe groter de fietsafstand hoe lager het aantal ziektedagen. Bij een gemiddelde arbeidsproductiviteit 

van 35 euro per uur, betekent deze 1,3 dagen een besparing van 364 euro op jaarbasis.  

 

Op basis van gemiddelde woon-werkverplaatsingsafstanden en het gemiddelde aantal werkdagen per 

jaar bedragen de arbeidsproductiviteitsbaten dan ongeveer 0,046 euro per kilometer.10 

 

De baten per kilometer door verzuimreductie vermenigvuldigd met het totaal aantal kilometers dat in 

de periode 2010-2015 extra gefietst is, bedraagt ruim 15 miljoen euro. 

 

 

                                                           
7 RIVM, Exchanging car trips by cycling in the Netherlands, 2010 

8 Decisio en Transaction Management Centre, Maatschappelijke kosten en baten van de fiets Quick scan, 28 

juni 2012. Geactualiseerde cijfers. We hebben deze cijfers beschouwd als externe effecten hoewel een deel 

ook als interne effecten kan worden gezien. Gelet op de voorzichtige schatting van de gezondheidseffecten 

waar we vanuit gaan lijkt dit gerechtvaardigd. Ter vergelijking: de World Health Organisation heeft de ‘Health 

economic assessment tool (HEAT) for cycling and walking’ ontwikkeld. In deze tool wordt uitgegaan van een 28 

procent lagere ‘all cause’ sterftekans bij mensen die drie uur fietsen per week ten opzichte van niet-fietsers. 

Het gezondheidseffect is daarmee 0,64 euro per kilometer. 

9 TNO, Fietsen is groen, gezond en voordelig, 2010. Fietsers fietsten minimaal 18 kilometer in de week van en 

naar het werk, niet-fietsers maximaal 6. Overige fietsbeweging is niet meegenomen.  

10 Decisio en Transaction Management Centre, Maatschappelijke kosten en baten van de fiets Quick scan, 28 

juni 2012.  
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Verkeersveiligheid 

Meer mensen op de fiets kan de verkeersveiligheid zowel verbeteren als verslechteren. De fietser is 

per gereden kilometer vaker slachtoffer van een ernstig ongeval.11 Een procent extra fietsritten in de 

bebouwde kom leidt tot 0,6 procent meer ernstige ongevallen, een procent extra autoritten in de be-

bouwde kom leidt tot 0,8 procent meer ernstige ongevallen.12 Wat het effect per saldo is, hangt af 

van het aandeel fiets in de modal split. In gemeenten met een hoog aandeel fietsverkeer heeft een 

shift van auto naar fiets een positief effect op de verkeersveiligheid, in gemeenten met een relatief 

laag aandeel is het effect negatief. Gemiddeld voor heel Nederland leidt een toename van het fiets-

verkeer tot extra ongevallen.13 Decisio heeft eerder op basis van ongevallenstatistieken, kosten voor 

verkeersongevallen en aantal gereisde kilometers berekend wat de gemiddelde kosten voor verkeers-

veiligheid per modaliteit zijn.14 In tabel 2-5 zijn deze opgenomen.  

 

Tabel 2-5 Kosten verkeersveiligheid 

Binnen bebouwde kom  Kosten in euro 

Auto (ct/voertuigkm)  0,077 

Bus  (ct/reizigerskm)  0,065 

Fiets (ct/km)  0,075 

Bron: SWOV, Ecorys (2008), bewerking Decisio 

 

Om te bepalen wat de maatschappelijke effecten van de modal shift naar fiets zijn, is rekening gehou-

den met de verandering in auto-, OV- en fietskilometers. Tevens is rekening gehouden met de bezet-

tingsgraad en omrijdfactor van de auto. We komen uit op een totaal negatief verkeersveiligheidseffec-

ten over de periode 2010-2015 van ruim 2 miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gene-

ratieve fietskilometers. 

 

Totale gezondheidseffect 

Het totale effect van de extra fietskilometers in de periode 2010-2015 is weergegeven in tabel 2-6. 

 

Tabel 2-6 Gezondheidseffecten extra fietskilometers 2010-2015 

 

 

                                                           
11 KiM (2007), Vaker op de fiets? 

12 De Pater (2008), De ingrediënten van een succesvol fietsbeleid 

13 RIVM, Exchanging car trips by cycling in the Netherlands, 2010 

14 Decisio en Transaction Management Centre, Maatschappelijke kosten en baten van de fiets Quick scan, 28 

juni 2012. Geactualiseerde cijfers. 

Gezondheidseffect (*1 miljoen euro) 

Levensverwachting 8,4 

Verzuimreductie 15,3 

Ongevallen -2,2 

Totaal 21,6 
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2.2.2 Leefbaarheid 

Het effect op de leefbaarheid komt op drie manieren tot uiting: klimaat, luchtkwaliteit en geluid.  

 

Klimaat en luchtkwaliteit 

Verkeer en vervoer gaat veelal gepaard met emissies van schadelijke stoffen, zoals CO2-emissies en 

emissies als fijn stof, stikstof- en zwaveloxide. CO2-emissies dragen bij aan klimaatverandering. Voor 

CO2-emissies is het niet van belang waar de uitstoot plaatsvindt, in tegenstelling tot de overige lokale 

emissies. Tabel 2-7 geeft een overzicht van de externe kosten van emissies van verschillende moda-

liteiten in een metropolitaan gebied.15 

 

Tabel 2-7 Externe kosten luchtkwaliteit en CO2 in euro per kilometer, inclusief slijtage emissies  

Metropool    Euro per km 

Autoverkeer (per reizigerskilometer)    0,03 

Bus (per reizigerskm)    0,02 

Fiets*     0,00 

Bron: CE (2008), bewerking Decisio, * Fiets is berekend op basis van TNO (2010) en energieverbruik fietser 

t.o.v. automobilist 

 

Om te bepalen wat de maatschappelijke effecten van (met name) de modal shift naar fiets zijn, is 

rekening gehouden met de verandering in auto-, OV- en fietskilometers. Tevens is rekening gehouden 

met de bezettingsgraad en omrijdfactor van de auto. We komen uit op een totale waarde van dit effect 

over de periode 2010-2015 van ruim 9 miljoen euro. Uitgesplitst naar de twee afzonderlijke effecten 

is dit een positief effect op de luchtkwaliteit ter grootte van 4,1 miljoen euro en een positief klimaat-

effect (reductie CO2) uitstoot ter grootte van 5,1 miljoen euro.  

 

Verkeer en vervoer en CO2 

De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat in 2025 de CO2-uitstoot 45 procent lager is dan in 2012 en 

de gemeten concentratie roet 30 procent lager is dan in 2015. Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor onge-

veer een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Amsterdam (18,5 procent in 2013).16 In tabel 2-8 is te zien dat de 

ontwikkeling van reductie van CO2-uitstoot (nog) niet in gang gezet is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Uitsplitsing tussen kosten van lokale emissies en CO2 is met de beschikbare bronnen niet mogelijk.  

16 Gemeente Amsterdam (2013), Uitstootrapportage 2013. 
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 Tabel 2-8 Emissies verkeer en vervoer (kton CO2) 

Stadsdeel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Centrum 30 30 29 29 28 28 

Nieuw-West 106 106 110 110 110 113 

Noord 114 114 119 119 118 121 

Oost 147 146 150 151 150 150 

West 153 155 158 159 159 156 

Westpoort 160 161 164 165 165 162 

Zuid 140 141 145 145 146 147 

Zuidoost 121 122 125 125 126 126 

Totaal 971 975 1000 1003 1002 1003 

Bron: Expertbijlage uitstootrapportage CO2-rapportage 2013, Gemeente Amsterdam DRO (bewerking Decisio) 

 

 

Geluid 

Een modal shift kan tot veranderingen leiden in de geluidsoverlast voor de omgeving. De externe kos-

ten van geluid per voertuigkilometer zijn vastgesteld op basis van eerder onderzoek.17  

 

Tabel 2-9: Externe kosten geluidhinder in euro per voertuigkilometer 

Externe kosten geluidhinder Euro per vkm 

Personenauto binnen de bebouwde kom 0,01 

Bus binnen bebouwde kom (per reizigerskm) 0,01 

 

Als we kijken naar de totale verandering in auto- en OV-kilometers en dit vermenigvuldigen met het 

effect per kilometer is het totaal over de periode 2010-2015 meer dan 4 miljoen euro. 

 

Totale effect leefbaarheid 

Het totale effect van de modal shift in de periode 2010-2015 is weergegeven in tabel 2-10. 

 

Tabel 2-10  Leefbaarheidseffecten periode 2010-2015 

 

2.2.3 Mobiliteit  

Congestie 

Wanneer een reiziger voor de fiets kiest in plaats van een andere modaliteit, heeft dit een effect op 

deze andere modaliteit. Voor autoverkeer geldt dat er minder congestie is en het autoverkeer dus 

                                                           
17 Decisio, Externe kosten verkeer en vervoer, 2013 

Leefbaarheidseffecten (*1 miljoen euro)   

Klimaat  

Luchtkwaliteit 

5,1 

4,1 

Geluid 4,5 

Totaal 13,7 
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beter kan doorstromen. Decisio heeft berekend dat dit netwerkeffect binnen de bebouwde kom in een 

sterk stedelijke omgeving circa 0,30 euro per kilometer is.18 De verwachting is dat in Amsterdam een 

sterker effect waarneembaar is. Uit de Traffic Index van TomTom blijkt het congestieniveau van Am-

sterdam op 20 procent te liggen, wat gelijk staat aan 20 procent extra reistijd.19 Jos van Ommeren 

(hoogleraar stedelijke economie aan de Vrije Universiteit) heeft onderzoek gedaan naar de tijdsexter-

naliteiten op 100 trajecten (S-wegen) in Amsterdam. Daaruit heeft hij een berekening gemaakt van de 

congestiekosten per kilometer. De verkeersstroomelasticiteit van reistijd blijkt 0,30 te zijn. Gemiddeld 

één auto extra per uur in het netwerk zorgt ervoor dat de reistijd van alle andere autoreizigers toe-

neemt met 0,11 seconden. Dit effect geldt echter alleen voor trajecten op S-wegen (stadsroutes) en 

niet op wegen in de binnenstad. Naar verwachting, ook van Jos van Ommeren, is het totale effect op 

het gehele netwerk (veel) hoger. Om deze reden is de genoemde 0,30 euro per kilometer aangehou-

den als uitgangspunt voor de effecten van congestie.  

 

OV subsidies 

De kosten van het openbaar vervoer in Amsterdam bestaan uit jaarlijkse bijdragen door de Stadsregio 

Amsterdam aan het GVB. Deze komen op jaarbasis neer op 261,5 miljoen euro (zie tabel 2-11). In 

2015 zijn er in Amsterdam in totaal 861 miljoen kilometers met het openbaar vervoer (bus/tram/me-

tro) gereisd. Een reizigerskilometer met het openbaar vervoer kost daarmee 0,30 euro aan subsidie. 

Dit bedrag is 8,7 cent lager dan de subsidiekosten van een OV-kilometer zoals deze in de ‘MKBA fiets’ 

van Decisio uit 2012 is opgenomen. Een verklaring hiervoor kan liggen dat het openbaar vervoer in 

een sterk verstedelijkte metropool als Amsterdam een hogere bezettingsgraad kent dan in meer peri-

fere gebieden en daardoor kostenefficiënter is. 

 

Tabel 2-11 Uitgaven en exploitatiesubsidie concessiegebied Amsterdam (door Stadsregio en GVB) 

Onderwerp Jaarlijkse kosten in euro 

Concessie Amsterdam exploitatiesubsidie 81,5 miljoen 

Concessie Amsterdam beheer en onderhoud 160,3 miljoen 

Concessie Amsterdam sociale veiligheid 18,3 miljoen 

OV investeringen rollende activa 1,4 miljoen 

Totaal 261,5 miljoen 

Bron: UPV Stadsregio en jaarverslag GVB, bewerking Decisio 

 

Aangetekend dient te wordt dat de besparing van OV-subsidies alleen aan de orde is als het extra 

fietsgebruik daadwerkelijk leidt tot minder uitgaven aan subsidies. In een stad als Amsterdam waar 

de mobiliteit snel groeit en waar het gaat om grote aantallen reizigers is dit effect er zeker: Een snelle 

groei van het aantal fietsritten leidt tot een minder snelle groei van het Amsterdamse OV, waarmee 

subsidie wordt bespaard.  

 

                                                           
18 Decisio en Transaction Management Centre, Maatschappelijke kosten en baten van de fiets Quick scan, 28 

juni 2012. Geactualiseerde cijfers. 

19 TomTom (2016). Traffic Index Netherlands.  
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Als we kijken naar de totale verandering in auto- en OV-kilometers en dit vermenigvuldigen met het 

effect per kilometer is het totaal over de periode 2010-2015 meer dan 87 miljoen euro. 

 

2.2.4 Totale effecten 

Méér kilometers fietsen heeft effect op de gezondheid van mensen (langere levensverwachting, min-

der verzuim op het werk, verkeersveiligheid). Als deze kilometers vervanging van autokilometers zijn, 

heeft dit ook effect op de leefbaarheid van de stad (minder emissies en geluid) en mobiliteit (minder 

congestie en minder OV-subsidies benodigd). Voor deze effecten is de maatschappelijke waarde uit-

gedrukt in euro per kilometer. Door deze monetaire waarde per kilometer te vermenigvuldigen met de 

verandering in aantal fiets-, auto- en OV-kilometers tussen 2010 en 2015 wordt het totale effect van 

de extra fietskilometers duidelijk. In totaal gaat het om bijna 123 miljoen euro (zie tabel 2-12).  

 

Tabel 2-12 Alle effecten periode 2010-2015 

 

Nota bene: Dit zijn alleen de externe effecten, zoals al bij de inleiding van dit hoofdstuk besproken. 

Daarnaast geldt dat dit ook alleen de monetariseerbare effecten zijn. Er zijn daarnaast andere effecten 

die minder goed in geld zijn uit te drukken, en dus ook niet in deze cijfers zit: 

 Leefbaarheid van de stad (anders dan geluid en luchtkwaliteit): Een stad met veel fietsers en 

relatief weinig auto’s is aanzienlijk prettiger, leefbaarder en sociaal veiliger dan echte autosteden 

zoals veel steden buiten Nederland. Dit is een belangrijk en vermoedelijk omvangrijk additioneel 

effect, maar heel moeilijk te kwantificeren.  

 Sociale effecten: Bewegingsvrijheid, contacten op straat, gevoel van vrijheid. Fietsen is voor Ne-

derlanders zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stil staan welke sociale effecten fietsen voor ons 

heeft. In hoofdstuk 4 gaan we daar dieper op in. 

 Ruimtegebruik: De fiets neemt aanzienlijk minder ruimte in dan de auto, de vergelijking met OV is 

minder gemakkelijk te maken. Deze effecten zijn niet opgenomen in de bovenstaande tabel, maar 

in onderstaande box staat wel een vingeroefening om hier enig beeld van te geven. 

 Economie: De economische effecten van fietsen zijn ook niet in de totale effecten opgenomen. In 

hoofdstuk 3 gaan we hier nadrukkelijk op in. Wel hebben we berekend wat het effect van modal 

shift van auto naar fiets is voor de werkgelegenheid. Zoals de tweede box hieronder laat zien, is 

fietsen uiteindelijk  

 

 

 

 

 

 

Totale maatschappelijke waarde in euro’s (*1 miljoen euro) 

Gezondheid 21,6 

Leefbaarheid 13,7 

Mobiliteit 87,6 

Totaal 122,9 
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Ruimtegebruik 

Verschillende vervoersmodaliteiten nemen verschillende hoeveelheden ruimte in. Uit een presentatie van de ge-

meente Amsterdam komen de volgende cijfers naar voren: 

 Een auto met één inzittende die 50 km/u uur rijdt, neemt 140 m2 ruimte in beslag 

 Een tram met vijftig inzittenden neemt 7 m2 ruimte in beslag 

 Een fietser die 15 km/u rijdt neemt 5 m2 ruimte in beslag 

 Een voetganger die loopt neemt 2 m2 ruimte in beslag 

 

Niet alleen voor de beweging is ruimte nodig, ook stilstaande vervoermiddelen nemen ruimte in: 

 Een geparkeerde auto 20 m2 

 Een stilstaande fiets 2 m2 

 Een stilstaande voetganger 0,5 m2 

 

Ter indicatie wat deze ruimte waard is: de grondprijs per vierkante meter varieert van 116 euro (Westpoort) tot 

2.623 (Centrum). Stel dat de gemiddelde ruimtekosten 1.370 euro per m2 bedragen. De jaarlijkse kosten (uit-

gaande van een rendement van 5 procent) zouden dan een kleine zeventig euro per m2 zijn. Een rijdende fiets in 

plaats van een rijdende auto zou daarmee een ruimtewinst opleveren van 25 euro per dag (ervan uitgaande dat 

er de hele dag wordt gereden). En een geparkeerde fiets in plaats van een geparkeerde auto zou een ruimtewinst 

van 3,50 euro per dag opleveren20. 

 

Omdat het ruimtegebruik niet direct verandert met een verandering van de modal split (de vrijkomende ruimte 

kan niet direct op een andere manier worden gebruikt), is dit element niet opgenomen in de berekening van de 

maatschappelijke effecten van het extra fietsgebruik.  

 

Bestedingseffecten brandstofbesparingen 

In 2015 zijn in Amsterdam in totaal 332 miljoen fietskilometers meer gemaakt dan in 2010, waarbij we aanne-

men dat 200 miljoen kilometers daarvan vervanging van autokilometers betreft. Uitgaande van 0,106 euro aan 

brandstofkosten per kilometer zorgt dit voor een besparing aan brandstofkosten van 21 miljoen euro over de hele 

periode.21 Omdat brandstofkosten voor het grootste uit accijnzen, BTW en bijdragen voor de oliemaatschappijen 

bestaan, verdwijnt het merendeel van de bestedingen uit de lokale economie. Van de opbrengsten gaat slechts 

4 procent naar de pomphouder.22 Bij overige zaken is dit aandeel 32 procent. Een besparing op brandstof levert 

daardoor toegevoegde economische waarde voor de lokale economie. Geld dat niet aan brandstof wordt besteed, 

wordt dan namelijk deels aan overige (lokale) zaken uitgegeven. Dit levert een direct effect op voor de lokale 

                                                           
20 Zie ook: Onderzoek economische effecten bij werkzaamheden, Decisio in opdracht van gemeente Amsterdam, 

2012. Daarin is waarde van parkeerplek via verschillende benaderingen bepaald. 

21 Voor de berekening van de brandstofkosten per kilometer is uitgegaan van de gemiddelde brandstofprijs per 

liter (volgens CBS) en gemiddelde verbruik (volgens doorlopende monitor Autoweek). Hierbij is een gewogen 

gemiddelde genomen van diesel, benzine en LPG (op basis van CBS-cijfers over de samenstelling van het Ne-

derlandse wagenpark). 

22 EIM (2011). Alleen dit deel blijft in de lokale economie circuleren.  
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productie van 12 miljoen (verschil tussen uitgaven aan brandstof en uitgaven aan overige zaken). Indirect levert 

dit ook een positief effect op, omdat lokale ondernemers door de extra bestedingen ook meer kunnen uitgeven. 

Dit leidt tot daarnaast tot een hogere toegevoegde lokale waarde en extra werkgelegenheid. In de berekeningen 

is verrekend dat ook de marge voor pomphouders in de lokale economie blijft. 

 

Tabel 2-13 Effecten besparing brandstofuitgaven 

Effecten Lokale productie Lokale toegevoegde waarde Lokale werkgelegenheid 

Direct € 11.620.000 € 6.090.000  74  

Indirect € 4.590.000 € 2.410.000  24  

Totaal € 16.210.000 € 8.500.000  99  

 

 

 

 

2.3 Cases van fietsinvesteringen 

In deze paragraaf worden drie cases gepresenteerd. Voor verschillende typen ‘investeringen in fietsen’ 

laten we zien wat de maatschappelijke baten zijn. De cases dienen ter illustratie van de algemene 

cijfers uit paragraaf 2-2. We laten zien hoe specifieke maatregelen effect hebben op bijvoorbeeld 

ruimte en mobiliteit en wat de waarde hiervan is.  
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2.3.1 Handhaving 

Voor in Amsterdam op straat geparkeerde fietsen geldt de zeswekenregel. Dit houdt in dat een fiets 

maximaal zes weken ongebruikt op straat mag staan.23 Ook is er de regel dat fietswrakken en ver-

waarloosde fietsen verwijderd worden. Met deze regels en handhaving daarvan beoogt de gemeente 

meer plek voor fietsen die wel gebruikt worden te realiseren. Ook draagt het bij aan de kwaliteit van 

de openbare ruimte in het algemeen.  

 

 

Figuur 2-1 Handhaving zeswekenregeling  

Bron: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/handhaving-fiets/ 

 

Sinds 1 mei 2016 geldt in het stadsdeel Centrum de zeswekenregeling. In de periode van mei, juni, 

juli is er gehandhaafd door het fietsknipteam. We zetten de kosten en baten van deze handhavings-

actie op een rij. 

 

Er zijn drie activiteiten uitgevoerd: een team van twee handhavers heeft in totaal 10 dagen tiewraps 

aangebracht.24 Ook is er door een team van twee handhavers 9 dagen stickers aangebracht. Het 

verwijderen van de fietsen is door een team van vier handhavers gedaan. Onbekend is hoeveel dagen 

zij daaraan besteed hebben. Als we aannemen dat dit ook 10 dagen zijn, betekent dit dat gehele actie 

circa 600 manuren gekost heeft.25 Uitgaande van een uurtarief van 25 euro per persoon bedragen 

de kosten zo’n 15.000 euro.  

 

Met de gepleegde inzet zijn in totaal ruim 13.000 fietsen van een tiewrap voorzien. 1.750 fietsen 

hebben een sticker gekregen en uiteindelijk zijn 1.460 fietsen verwijderd. Circa 10 procent van alle 

                                                           
23 De zeswekenregel is van toepassing binnen de ring A10, met uitzondering van Noord. Rond de NS-stations en 

in en rond bepaalde uitgaansgebieden geldt de tweewekenregel waarbij fietsen maximaal twee weken en alleen 

in rekken mogen staan.  

24 Bron voor cijfers over inzet handhavers: Ron de Lang, teamleider fietsenknipteam 

25 10 dagen*2 handhavers (tiewrap) + 9 dagen*2 handhavers (sticker) + 10 dagen*4 handhavers (verwijderen). 

Uitgaande van 8 uur per dag is het totaal 624 uur. 
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fietsen is dus verwijderd. De vraag is wat het opruimen van deze fietsen voor positieve effecten heeft. 

Als puur naar de beschikbaar gekomen ruimte gekeken wordt, kan de volgende berekening gemaakt 

worden. Uitgaande van 1 m2 ruimtebeslag per fiets en een grondwaarde26 van 2.623 euro per m2, 

wat bij een jaarlijkse rendementseis van 7 procent neerkomst op circa 185 euro aan jaarlijkse ruim-

tekosten per m2. Stel dat door de handhaving het gemiddeld twee maanden duurt voordat de ruimte 

weer door een nieuw wrak of verkeerd geparkeerde fiets wordt ingenomen, dan is de waarde van de 

vrijgekomen ruimte in stadsdeel Centrum circa 45.000 euro. Drie keer zoveel dus als de handhaving 

heeft gekost. Bij deze analyse kunnen vraagtekens worden gezet bij de grondwaarde (het gaat immers 

om openbare ruimte, dus misschien is deze waardering te hoog) en bij de gemiddelde duur van twee 

maanden voordat de ruimte weer wordt gebruikt door een ander wrak of verkeerd geparkeerde fiets 

(mogelijk duurt het veel langer voordat de plek wordt ingenomen). De analyse moet dus als een grove 

benadering worden gezien.  

 

Desalniettemin geeft dit voorbeeld aan dat fietsparkeerbeleid en handhaving weliswaar geld kosten, 

maar het kan een veelvoud hiervan opleveren. De gemeente Amsterdam heeft becijferd dat er zonder 

handhaving 70.000 fietsen per jaar in Amsterdam bij zouden komen27. 

 

2.3.2 Fietsdetectiesysteem bij fietsparkeren 

Met een fietsdetectiesysteem wordt in fietsenstallingen elektronisch geregistreerd of een fietsparkeer-

plaats bezet is. Dankzij zo’n systeem wordt het effectieve gebruik van de stalling verbeterd. In een 

fietsenstalling blijft namelijk de laatste paar procent van de beschikbare plaatsen ongebruikt omdat 

deze niet gevonden worden. Met een detectiesysteem zijn er minder plaatsen nodig om hetzelfde 

aantal fietsen te kunnen stallen. Dit voordeel kan oplopen tot 10 procent minder benodigde plaatsen. 

We berekenen het voordeel in een fictieve stalling in Amsterdam. In deze stalling van 1.500 plaatsen 

kunnen zonder detectiesysteem evenveel fietsen gestald worden als in een stalling van 1.350 plekken 

met fietsdetectiesysteem. Uitgaande van een investeringskosten van 3.000 euro per fietsparkeer-

plaats betekent dit een investeringsbesparing van 450.000 euro. Uiteraard vraagt een fietsdetectie-

systeem ook om investeringen. We gaan uit van circa 100 euro per fietsparkeerplaats. Voor een stal-

ling met 1.350 plaatsen komt dit dus neer op 135.000 euro. De financiële baten/kosten-verhouding 

is in deze casus dus 3,3.  

 

Naast de positieve financiële effecten op de benodigde investeringen biedt een fietsdetectiesysteem 

meer voordelen. Doordat elektronische verwijzing naar vrije plaatsen mogelijk wordt, besparen fietsers 

tijd met het zoeken. Als we voor de casus aannemen dat elke stallingsplaats 1,1 keer per dag gebruikt 

wordt, zijn er dagelijks 1.485 bezoekers. Aangenomen dat zij allemaal een halve minuut zoektijd be-

sparen en hun tijdswaardering 9,25 euro per uur is, zijn de maatschappelijke baten ruim 40.000 euro 

per jaar.  

 

                                                           
26 Bron: CPB 2010 in Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2015 

27 Uitgaande van 700.000 fietsen in de stad en een gemiddelde levensduur van 10 jaar. 
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Een baten/kostenverhouding van de maatschappelijke effecten kan ook berekend worden. Hiervoor 

is het nodig om te bekijken wat de jaarlijkse effecten zijn investeringsverschillen. We nemen hiervoor 

aan dat het fietsdetectiesysteem in 10 jaar afgeschreven is en de jaarlijkse kosten 5 euro per fiets-

parkeerplaats zijn. De jaarlijkse kosten daarmee uit op ruim 20.000 euro. De jaarlijkse baten van de 

minder benodigde fietsparkeerplaatsen zijn circa 15.000 euro (uitgaande van afschrijven in 30 jaar). 

Per saldo zijn de jaarlijkse maatschappelijke baten dus circa 35.000 euro. De maatschappelijke ba-

ten/kosten-verhouding is 2,7.  

 

De voorgerekende casus is een vereenvoudiging van de werkelijke kosten en baten van een fietsde-

tectiesysteem. Er zijn verschillende financiële en maatschappelijke voordelen die niet in de berekening 

opgenomen zijn. Dit zijn onder ander een hogere betrouwbaarheid van de tijd die het kost om je fiets 

te stallen, een besparing op handhaving van de maximale parkeerduur (deze wordt minder intensief), 

meer/beter inzicht in het gebruik van de stalling (belangrijk voor verbetering van het fietsparkeerbe-

leid) en een algemene kwaliteitsimpuls fietsparkeren (belangrijk voor het fietsgebruik). Tegelijkertijd 

dient vermeld te worden dat  een aantal criteria voldoen moet zijn om de genoemde baten op te laten 

treden. Een fietsdetectiesysteem om te beginnen alleen van nut in stallingen die ‘vol’ staan. Daarnaast 

zijn de inrichting van de stalling (waaronder het aantal etages), de routering door de stalling en de 

omvang van de stalling bepalend voor de mate waarin de aangenomen 10 procent betere benutting 

en 30 seconden bespaarde zoektijd van toepassing zijn. 

 

2.3.3 Ontbrekende schakel 

De gemeente Amsterdam overweegt een aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aan te leg-

gen. Een daarvan is een fietsbrug over het Zijkanaal I ter hoogte van de Metaalbewerkerweg in Am-

sterdam Noord. 

 

 

Figuur 2-2 Locatie fietsbrug (bron: Google Earth) 
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In deze casus hanteren we de volgende aannames/uitgangspunten:  

 Eenmalige investeringskosten: 500.000 euro (exclusief BTW) 

 Jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud: 4 procent van de investeringskosten 

 Aantal bestaande fietsers over de brug: 2.000 per weekdag 

 Aantal nieuwe fietsers (overstappers uit de auto): 50 per weekdag 

 Reistijdwinst voor bestaande fietsers: 2 minuten 

 Reistijdwaardering: 9,72 euro per uur 

 Gemiddelde afstandsverkorting voor bestaande fietsers: 500 meter 

 Discontovoet 4,5 procent, periode 100 jaar 

 

We hebben op basis van deze input een quick scan maatschappelijke kosten-batenanalyse van deze 

ontbrekende schakel gemaakt, waarvan de resultaten in onderstaande tabel staan.  

 

Tabel 2-14 Overzichtstabel Quick scan MKBA Fietsbrug over Zijkanaal I (contante waarden, afgerond) 

Effect Bedrag in euro’s 

Kosten  

Investeringen -580.000 

Beheer en onderhoud -500.000 

Directe effecten  

Reistijd- en betrouwbaarheidswinsten fietsverkeer  6.770.000 

Reistijd- en betrouwbaarheidswinsten blijvend autoverkeer  1.260.000 

Reiskostenreductie fietsverkeer  480.000 

Indirecte effecten  

Arbeidsproductiviteit -260.000 

Levensjaren -100.000 

Accijnzen autoverkeer -110.000 

Externe effecten  

Emissies schadelijke stoffen 60.000 

Geluid 20.000 

Verkeersveiligheid 520.000 

Saldo 7.580.000 

 

Duidelijk is dat de maatschappelijke baten van deze fietsbrug veel groter zijn dan de kosten. Het groot-

ste effect op het saldo hebben de reistijd- en betrouwbaarheidswinsten van fietsers. Ook automobilis-

ten profiteren van de fietsbrug: de modal shift heeft namelijk een positief effect op de congestie. De 

indirecte effecten in deze casus zijn negatief. De verklaring hiervoor is dat deze bepaald zijn op basis 

van de verandering in het aantal kilometers dat gefietst wordt. Door de toevoeging van de ontbrekende 

schakel worden er per saldo minder kilometers gefietst, met een negatief effect op o.a. de gezondheid 

(voor de verkeersveiligheid geldt overigens het omgekeerde).  

 

Het saldo van alle effecten bedraagt ruim 7,5 miljoen euro, oftewel: de baten zijn circa 14 keer hoger 

dan de benodigde investeringen.  
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3 De fietsgerelateerde economie 

Fietsen speelt op verschillende manieren een een rol in de Amsterdamse economie. Allereerst is er de 

fietsensector in enge zin. Hieronder verstaan we ondernemingen die fietsen produceren, verhandelen, 

verkopen, repareren, verhuren of stallen. Voor deze sector kan met indicatoren als het aantal banen 

en de toegevoegde waarde die gerealiseerd wordt, een indicatie gegeven worden van de bijdrage aan 

de Amsterdamse economie. In paragraaf 3.1 gaan we in op de fietsensector in enge zin.  
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Maar niet alleen voor bedrijven in de fietsensector zelf is fietsen van belang. Ook bedrijven in andere 

branches zijn afhankelijk van de fiets. Daar worden fietsen bijvoorbeeld gebruikt voor (bijvoorbeeld 

logistieke / bezorgdiensten) bedrijfsactiviteiten, komen klanten per fiets of leggen werknemers hun 

woon-werkverkeer per fiets af. In paragraaf 3.2 illustreren we met enkele voorbeelden het bredere 

economische belang van fietsen voor de Amsterdamse economie.  

 

In paragraaf 3.3 tonen we tot slot van dit hoofdstuk wat (onder andere) het werkgelegenheidseffect is 

van de door de modal shift naar fiets gerealiseerde besparingen aan brandstofkosten. Door de modal 

shift van auto naar fiets worden minder reiskosten gemaakt en nemen de bestedingen in andere sec-

toren toe.  

3.1 Amsterdamse fietsensector in enge zin 

Om uitspraken te doen over de Amsterdamse fietsensector in enge zin is gebruik gemaakt van werk-

gelegenheidsenquêtes van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amster-

dam (peildatum 1 januari 2016).28 In deze enquêtes is weergegeven welke bedrijven er per SBI-code 

in Amsterdam gevestigd zijn en hoeveel personen daar werkzaam zijn (onderverdeeld in fulltime en 

parttime). In de analyse zijn voor de volgende SBI-codes alle bedrijven meegenomen:  

 3092   vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 

 47641  winkels in fietsen en bromfietsen 

 46491  groothandel in fietsen en bromfietsen) alle bedrijven meegenomen 

 

Voor de volgende SBI-codes is aan de hand van de bedrijfsnaam vastgesteld of het bedrijf tot de fiet-

sensector behoort:  

 

 4618  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 

 47793 winkels in tweedehands goederen (geen kleding) 

 5221  dienstverlening voor vervoer over land 

 7721  verhuur van sport- en recreatieartikelen 

 9529  reparatie van overige consumen-

tenartikelen 

 

Met deze SBI-codes zijn niet alle bedrijven die 

fietsen produceren, verhandelen, verkopen, re-

pareren, verhuren of stallen vertegenwoordigd. 

Volgens cijfers van BOVAG/RAI29 wordt 70 pro-

cent van de nieuw aangeschafte fietsen via de 

vakhandel verkocht en 30 procent via branche-

vreemde organisaties (bijvoorbeeld warenhui-

                                                           
28 Middels data over bedrijfsvestigingen op www.vastgoeddata.nl is de plausibiliteit van deze cijfers getoetst.  

29 BOVAG/RAI, Kerncijfers tweewielers 2016 

Figuur 3-1 Ook fietsreparatie op markten is niet in 

de cijfers opgenomen 
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zen of bouwmarkten). Er worden fietsen verhuurd via hotels en fietsen gerepareerd op de markt. 

Kortom: niet alle bedrijven zijn opgenomen in de gebruikte statistieken. De hierna volgende cijfers 

moeten daarom als de onderkant van de bandbreedte beschouwd worden. Bovendien dient er reke-

ning mee gehouden te worden dat bij de bepaling van de SBI-code wordt gekeken naar de hoofdacti-

viteit van het betreffende bedrijf. In de fietsensector komen met name de activiteiten verkoop, repa-

ratie en verhuur in verschillende samenstellingen voor, waardoor de cijfers ook enigszins kunnen ver-

tekenen.  

 

In tabel 3-1 is weergegeven hoeveel personen werkzaam zijn in totaal en in de verschillende subsec-

toren van de Amsterdamse fietsensector. Duidelijk is dat de meeste banen gegenereerd worden door 

winkels in fietsen en bromfietsen.  

 

Tabel 3-1 Aantal banen in de fietsensector in Amsterdam 

SBI-

code 
Activiteit 

Aantal 

fullti-

mers 

Aantal 

partti-

mers 

Aantal 

werk-

zame 

perso-

nen 

Categorie 

Aantal 

werk-

zame 

perso-

nen 

3092 
Vervaardiging van fietsen en 

invalidenwagens 
5 1 6 

Productie en 

groothandel 
129 

46491 
Groothandel in fietsen en 

bromfietsen 
105 18 123 

47641 
Winkels in fietsen en bromfiet-

sen 
395 110 505 

Verkoop en repa-

ratie 
591 

4618 
Handelsbemiddeling gespecia-

liseerd in overige goederen 
2 0 2 

47793 
Winkels in tweedehands goe-

deren (geen kleding) 
2 2 4 

9529 
Reparatie van overige consu-

mentenartikelen 
70 10 80 

5221 
Dienstverlening voor vervoer 

over land 
69 22 91 

Stalling en ver-

huur 
153 

7721 
Verhuur van sport- en recrea-

tieartikelen 
55 7 62 

Totaal  703 170 873  873 

 

Om te zien hoe de fietsensector over de stad verdeeld is, hebben we gekeken naar het aantal bedrijven 

in de genoemde SBI-codes per stadsdeel. In tabel 3-2 zijn de aantallen weergegeven. Figuur 3-2 toont 

de bedrijven op een kaart.  
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Tabel 3-2 Aantal bedrijven in de fietsensector per stadsdeel 

Stadsdeel Aantal bedrijven 

West (incl. Westpoort) 84 

Centrum 71 

Zuid 65 

Oost 44 

Nieuw-West 26 

Noord 23 

Zuidoost 5 

Totaal 318 

 

 

 

Figuur 3-2 Fietsbedrijven op de kaart 

 

Het aantal bedrijven in de fietsensector per stadsdeel is interessant, maar zegt niet alles aangezien 

de stadsdelen in omvang behoorlijk van elkaar verschillen. In tabel 3-3 is daarom het aantal fietsen-

winkels (verkoop en reparatie) gerelateerd aan het aantal inwoners per stadsdeel.30 In het stadsdeel 

Centrum is er voor iedere 1.966 inwoners een fietsenwinkel. In stadsdeel Zuidoost moet met het 

grootste aantal mensen een fietsenwinkel ‘gedeeld’ worden: hier is per 28.686 inwoners een fietsen-

winkel.  

                                                           
30 Bron aantal inwoners: OIS Amsterdam 
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Tabel 3-3 Aantal fietsenwinkels in relatie tot aantal inwoners per stadsdeel 

Stadsdeel Aantal inwoners per fietsenwinkel 

Centrum 1.966 

Zuid 2.985 

West (incl. Westpoort) 3.134 

Oost 4.414 

Noord 5.807 

Nieuw-West 8.300 

Zuidoost 28.686 

 

Naast het aantal bedrijven en het aantal werknemers in de enge fietsensector kan de bijdrage aan de 

Amsterdamse economie met nog twee indicatoren geduid worden: omzet en toegevoegde waarde.  

 

De omzet geeft aan hoeveel geld er in de sector om gaat. Uit cijfers van de BOVAG/RAI blijkt dat de 

gemiddelde omzet per werkzame persoon in de tweewielerbranche 124.603 euro bedraagt.31 Als we 

dit vermenigvuldigen met de 873 werkzame personen die er in totaal zijn (zie tabel 3-1) bedraagt de 

totale omzet per jaar in de enge fietsensector ruim 108 miljoen euro.  

 

Nog meer dan met de omzet wordt de bijdrage aan de economie duidelijk met het begrip toegevoegde 

waarde. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van de productie en de in-

koopwaarde van de grondstoffen. Dit drukt de essentie van het produceren uit. Bij het bepalen van de 

toegevoegde waarde hebben we ons gebaseerd op de toegevoegde waarde per werkzame persoon, 

waarbij onderscheid gemaakt is in de drie hoofdcategorieën productie en groothandel, verkoop en 

reparatie en verhuur en stalling.32 In tabel 3-4 zijn de uitgangspunten en resultaten te zien. De totale 

jaarlijkse toegevoegde waarde schatten we in op bijna 35 miljoen euro.  

 

Tabel 3-4 Toegevoegde waarde 

Categorie 
Aantal werkzame 

personen 

Toegevoegde 

waarde per werk-

zame persoon 

Toegevoegde 

waarde per jaar 

Productie en groothandel 129 € 93.000 € 12.000.000 

Verkoop en reparatie 591 € 30.000 € 17.700.000 

Stalling en verhuur 153 € 34.000 € 5.200.000 

Totaal 873  € 34.900.000 

 

3.2 Bredere economische belang van de fiets 

In paragraaf 3.1 is de fietsensector in enge zin beschouwd. Hiertoe behoren alleen de bedrijven die 

fietsen produceren, verhandelen, verkopen, repareren, verhuren en/of stallen. Er zijn echter veel meer 

                                                           
31 BOVAG/RAI, Kerncijfers tweewielers 2016 

32 Bron: CBS Statline, bewerking Decisio. Cijfers zijn alleen beschikbaar op 2-digit-SBI-code. 
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bedrijven en organisaties die een relatie met fietsen hebben. In deze paragraaf bespreken we vier 

groepen: bezorging per fiets, fietsen en toerisme, fietsen en overige gerelateerde sectoren, en fietsen 

en bereikbaarheid. 

 

Bezorging per fiets 

In augustus 2016 kopte de Telegraaf: “Fietskoerier terug van weggeweest”.33 Het artikel gaat over de 

snelle opkomst van maaltijdbezorgers per fiets. De twee grootste spelers, Deliveroo (600 à 700 part-

timers in Amsterdam) en Foodora (600 fietskoeriers, waarvan het grootste deel in Amsterdam) maken 

een stormachtige ontwikkeling door in Amsterdam.34 Dit heeft deels te maken met het feit dat de 

maaltijdbezorgers zich per fiets relatief snel door de stad kunnen verplaatsen. Daarnaast draagt ook 

het imago van de fiets (duurzaam, kwaliteit) aan de bij aan de populariteit van maaltijdbezorging per 

fiets.35 

 

Naast maaltijdbezorging worden 

er meer vervoersdiensten per 

fiets aangeboden. Van koeriers-

diensten (post en pakketten) tot 

mensen (fietstaxi) tot boodschap-

pen. Zo heeft Albert Heijn onlangs 

een proef gehouden waarbij 

boodschappen binnen een uur 

per fietskoerier bij klanten thuis 

worden bezorgd.36 De ANWB We-

genwacht is een drie maanden durende proef gestart in Amsterdam en Den Haag waarbij de wegen-

wacht op de fiets naar pechgevallen gaat.37 

 

Fiets en toerisme 

Nederland is fietsland bij uitstek. Voor toeristen kan het interessant zijn om de vele fietsers te aan-

schouwen of zelf een ritje te maken. Fietsen op bruggetjes en in de Fietsflat zijn door het Parool be-

stempeld als nummer 2 in de tien grootste fotoclichés van Amsterdam.38 Het Bezoekersonderzoek 

Metropool Amsterdam 2016 geeft een beeld van de relatie tussen fietsen en toeristisch bezoek.39 

Fietsen staat niet in de top 12 van meest ondernomen activiteiten van toeristen in Amsterdam.40 Wel 

is fietsen is de op 7 na meest ondernomen activiteit onder toeristen in de regio: 15 procent van de 

toeristen in de regio Amsterdam gaat fietsen. Of het feit dat er veel gefietst wordt in Amsterdam meer 

                                                           
33 http://www.telegraaf.nl/dft/26350422/___Fietskoerier_is_helemaal_terug___.html 

34 Deze cijfers zijn door Foodora bevestigd bij navraag. Navraag bij Deliveroo heeft geen reactie opgeleverd.  

35 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/07/haalt-de-bezorgfiets-de-pizzabrommer-in-3578928-a1515147 

36 http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/15717/albert-heijn-zet-fietsen-in-voor-bezorging-binnen-het-uur 

37 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/08/fietser-redt-automobilist-3604384-a1515309 

38 http://www.parool.nl/stadsgids/dit-zijn-de-10-grootste-fotocliches-van-amsterdam~a3968728/ 

39 Bezoekersonderzoek Metropool Amsterdam 2016, Amsterdam Marketing 

40 Volgens de Amsterdam Marketing (2012) gebruikt 10 procent van de toeristen de fiets als vervoerswijze. 



 

 26 

bezoekers trekt en/of de ver-

blijfsduur en uitgaven ver-

hoogt is niet duidelijk. Tegen-

over de toeristen die genieten 

van de fietsers of zelf fietsen 

gaan fietsen staat namelijk 

ook dat 24 procent van de be-

zoekers van Amsterdam ‘veel 

verkeer/fietsers’ als negatief 

aspect noemt. Dit is het meest 

genoemde negatieve aspect 

van Amsterdam (op ‘niets’ na). 

Bovendien neemt dit percen-

tage sterk toe: in het bezoekersonderzoek van 2011 werd dit door 11 procent van de bezoekers ge-

noemd.  

 

Fietsen en overige gerelateerde sectoren 

Naast de fietsensector in enge zin en de sectoren die voor hun werkzaamheden gebruik maken van 

de fiets, zijn er meer sectoren die een duidelijke relatie hebben met fietsen. Te denken valt aan: 

 Toeleverende sectoren van de fietsindustrie, zoals ontwerp, materialen etc. Dit is niet noodzakelijk 

onderdeel van de lokale Amsterdamse economie. Tegelijkertijd zijn er wel Amsterdamse bedrijven 

toeleverancier van de fietsproducenten elders in Nederland en daarbuiten. 

 Beleid: vanuit verschillende rollen zijn beleidsambtenaren bezig met fietsen. 

 Bouw van fietsinfrastructuur. Vergelijkbaar met de toeleverende sectoren van de fietsindustrie 

heeft de bouw van fietsinfrastructuur niet noodzakelijk lokale economische impact. Wel is het 

denkbaar dat hier voor een deel lokale bedrijvigheid mee gemoeid is.  

 Beheer- en exploitatie van fietsinfrastructuur. Hier gaat het bijvoorbeeld om het beheer van fiets-

paden en de exploitatie van fietsenstallingen.  

Genoemde sectoren zijn ter illustratie. Het is geen uitputtend overzicht en er is geen berekening ge-

maakt van het aantal banen, de omzet en/of de toegevoegde waarde die er mee gemoeid is.  

  

3.3 De Amsterdamse fietsensector in relatie tot alle Amsterdamse banen 

In totaal zijn er 873 personen werkzaam in de Amsterdamse fietsensector. Daarmee heeft de fietsen-

sector een aandeel van 0,2 procent in het totale aantal werkzame personen in Amsterdam.41 Het is 

opvallend dat een sector met een relatief laag aandeel aan banen van grote betekenis is voor de stad 

Amsterdam.  

 

Op een andere manier is fietsen echter ook van essentieel belang voor de lokale economie en arbeids-

markt. De fiets als vervoermiddel maakt het immers mogelijk dat dagelijks honderdduizenden mensen 

                                                           
41 Er zijn in 2016 in totaal 509.202 werkzame personen in Amsterdam. Bron: OIS Amsterdam (2016). 
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op hun werk, school/studie komen of bij winkels komen. Figuur 3-3 laat zien dat in Amsterdam bijna 

de helft van de werknemers op de fiets naar het werk gaat.  

 

 

 

Figuur 3-3 Modal split van woon-werkverplaatsingen binnen 22 steden, gemiddelden over de jaren 

2010-2014. (bron: Mobiliteitsbeeld 2015, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) 
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4 Sociale effecten van fietsen 

Naast positieve effecten op verkeerskundig, economisch, gezondheids- en duurzaamheidsgebied ge-

neert is het goed denkbaar dat fietsen ook positieve sociale effecten teweeg brengt. Fietsen kan zor-

gen voor levendigheid en sociale interactie op straat, een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en 

identiteit en kan helpen bij het tegengaan van vervoersarmoede. In onderzoek en beleid is er beperkt 

aandacht voor deze sociale effecten, terwijl er verschillende sociale effecten verbonden zijn aan fiet-

sen. Een eerste aanzet tot operationalisering van het begrip is belangrijk in het licht van toekomstig 

onderzoek en beleid. In deze paragraaf proberen we de sociale effecten te identificeren, geven we de 

resultaten van een eerste zoektocht naar onderzoeksresultaten op deze gebieden en geven we daarbij 

aan hoe deze effecten zouden kunnen worden gemonitord.  

 

De sociale effecten vallen uiteen in effecten voor de fietser zelf (paragraaf 4.1) en de effecten voor 

alle andere mensen (de externe effecten, paragraaf 4.2). 

4.1 Sociale effecten voor de fietser zelf 

De sociale effecten voor de fietser zelf vallen volgens ons uiteen in de volgende groepen effecten: 

1. Het gevoel dat het fietsen de individu geeft (vrijheid, geluk, trots, identiteit) 

2. De sociale interactie als je fietst. In tegenstelling tot de auto en op een andere manier dan in 

het OV, hebben fietsers interactie als ze fietsen. Met andere fietsers, met voetgangers en 

meer in het algemeen met de omgeving waar ze doorheen fietsen. Dit kan als positief ervaren 
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worden, maar dit hoeft niet. De interactie met andere verkeersdeelnemers kan ook stress 

opleveren, met name bij grote drukte. En voor sommige mensen zal het gebrek aan sociale 

interactie in bijvoorbeeld de auto juist plezierig zijn.  

3. De bewegingsvrijheid die fietsen geeft: met de fiets heb je de mogelijkheid om wanneer je 

maar wilt een veel grotere afstand te overbruggen dan wanneer je loopt. Ook als je geen rij-

bewijs of auto (beschikbaar) hebt, en ook als je weinig geld hebt. De fiets helpt met andere 

woorden, bij het tegengaan van vervoersarmoede. Sommige mensen ondervinden sociale uit-

sluiting doordat ze onvoldoende in staat zijn om bepaalde ruimte gebonden activiteiten uit te 

oefenen.42 Dit wordt vervoersarmoede genoemd. De fiets kan werken als een van de oplos-

singen tegen vervoersarmoede omdat het de actieradius vergroot terwijl de kosten relatief 

laag zijn. Daardoor is een groter aandeel voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook banen, bereik-

baar. Zo kunnen kinderen bij een veilige en leefbare omgeving zelfstandiger naar (sport)acti-

viteiten fietsen, in plaats van dat ze door hun ouders worden gebracht.  

 

Bestaande onderzoeken 

Onderzoeken die op het vlak van geluk, welbevinden en sociale interactie zijn uitgevoerd, zijn bijvoor-

beeld: 

 Forenzen op de fiets in Zweden zijn gelukkiger dan andere forenzen. Zie Olsson, Garling, Ettema 

e.a. Happiness and satisfaction with work commute – 2013 

 Idem in Engeland. Zie Does active commuting improve psychological wellbeing? Adam Martin, 

University of East Anglia - Longitudinal evidence from eighteen waves of the British Household 

Panel Survey – 2014. 

 En Australische fietsforenzen (in Sydney) zijn zelfs twee keer zo gelukkig als andere forenzen. 

‘Correcting bias in self-rated quality of life: an application of anchoring vignettes and ordinal re-

gression models to better understand QoL differences across commuting modes. Melanie Crane, 

Chris Rissel, Stephen Greaves and Klaus Gebel. - 2016 

 

Over het derde onderwerp vervoersarmoede bestaat een specifieke studie in Nederland.  

 Martens, K. (2013). Role of the Bicycle in the Limitation of Transport Poverty in the Netherlands. 

In dit artikel wordt geconcludeerd dat de fiets een rol speelt bij het tegengaan van vervoersar-

moede, vooral op het gebied van sociale contacten bij lagere inkomensklassen en huishoudens 

zonder auto. 

 Specifiek over de bewegingsvrijheid van kinderen heeft Fenna Poletiek, Universitair Docent Cog-

nitieve Psychologie aan de Universiteit van Leiden een stuk geschreven geschreven in het NRC. 

Haar dochter deed een onderzoekje voor haar profielwerkstuk waarbij ze het geluk van Ameri-

kaanse jongeren - ze hebben in Amerika gewoond - vergeleek met die van Nederlandse jongeren. 

'Amerikaanse en Nederlandse kinderen die zich op de fiets redelijk vrij verplaatsten waren geluk-

kiger dan kinderen die beperkt waren in hun bewegingsvrijheid door afhankelijkheid van ouders 

of openbaar vervoer'. 

                                                           
42 Van Wee & Börjesson, KBA en fietsen. 2015 
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Hoe te monitoren? 

De drie bovengenoemde effecten zijn voor Nederlanders vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat we 

ze niet als effect van fietsen ervaren. Maar vergelijk mensen in Amsterdam eens met inwoners van 

een willekeurige stad in de VS of bijvoorbeeld Engeland en onderzoek de verschillen. Het onderzoeken 

van deze effecten kan ons inziens daarom het best via enquêtes onder fietsers, zeker voor de eerste 

twee typen effect. De uitdaging daarbij is om mensen zich een voorstelling te laten maken van een 

situatie (stad) waarin hij/zij niet kan fietsen. Mensen die dit goed kunnen zijn expats of buitenlandse 

studenten in Amsterdam. Een vergelijkende studie tussen steden in verschillende landen is ook een 

goede mogelijkheid. Het derde type effect kan daarnaast ook in beeld worden gebracht door te schat-

ten voor welk deel van de mensen en verplaatsingen sprake zou zijn van ‘vervoersarmoede’ als de 

fiets niet beschikbaar zou zijn. Met enige moeite zouden hier ook de maatschappelijke baten van 

kunnen worden berekend. 

4.2 Sociale effecten voor de omgeving (anderen dan de fietser zelf)  

De sociale effecten voor de omgeving zijn in elk geval de volgende: 

 

1. Aantrekkelijkheid en levendigheid van de omgeving (straat, wijk, etc.) 

2. Sociale veiligheid. Plekken waar veel mensen op straat zijn, worden sociaal veiliger gevonden 

dan lege plekken of plekken waar alleen auto’s langs rijden. 

3. Imago van de plek/straat/stad 

 

Bestaande onderzoeken 

Over deze externe effecten hebben we onder meer de volgende studies gevonden: 

 CPB. Urban traffic externalities, Quasi-experimental evidence from housing prices. Ioulia Ossokina 

en Gerard Verweij, 2015. In dit onderzoek wordt onder andere gewezen op gestegen onroerend 

goed prijzen in straten die autoluw zijn gemaakt ten gunste van de fiets. 

 Een aantal studies van the Federal Highway Administration (FHWA) waarin zij fietsen nadrukkelijk 

zien als een manier om de leefbaarheid in steden te vergroten. 

 

Hoe te monitoren? 

Deze drie effecten hebben veel met elkaar te maken. Fietsers dragen, net als voetgangers, bij aan de 

levendigheid en het gevoel van sociale veiligheid op straat. Door de levendigheid is de ruimte omge-

keerd ook prettiger om er te fietsen en nodigt deze uit tot sociale interactie. Mensen zien jou en jij ziet 

hen. Deze effecten leiden tot hogere omzetten in horeca en winkels, tot hogere vastgoedprijzen en tot 

meer geluk van inwoners en voorbijgangers. Het is niet gemakkelijk om de invloed van de fiets op 

levendigheid en sociale interactie te isoleren van de invloed van andere (ruimtelijke) factoren. Zo zijn 

het tijdstip en verlichting (overdag, ’s avonds of ’s nachts), de veiligheid van de fietsinfrastructuur of 

de openheid ook van invloed op de levendigheid en sociale interactie van die plek. Bovendien geldt 

dat in Nederland bijna op alle plekken relatief veel fietsers zijn, het verschil tussen plaatsen is dus 

niet zo groot. In het buitenland zijn deze verschillen groter, en is er ook wel onderzoek gedaan. 
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In een panelstudie kan gevraagd worden naar de associatie die een reiziger heeft met een bepaalde 

plek: voelt hij of zij zich veilig in deze omgeving? Verblijft en reist hij of zij hier graag? Dit kan leiden tot 

een overzicht (bijvoorbeeld door middel van een kaart) met een beoordeling per wijk, buurt of straat 

die hoog of laag gewaardeerd wordt. Wanneer deze naast een kaart met aantallen fietsers wordt ge-

legd, kan worden bekeken of er overeenkomsten zijn en wat precies de toegevoegde waarde is van 

de fiets voor levendigheid en sociale interactie. Minstens zo interessant kan de ontwikkeling van de 

waardering zijn. Zeker bij locaties waar een verbetering heeft plaats gevonden is het interessant om 

het verschil in waardering te meten. 

 

Het activeren van anderen. Voorbeeld doet volgen. Hoe meer (verschillende soorten) mensen fietsen, 

hoe groter de kans dat mensen ook gaan fietsen. Hoewel dit op sommige plekken in de stad misschien 

niet meer geldt, gelet op de drukte met fietsers. In het verlengde hiervan: De fiets als ‘verkleiner’ van 

sociaal culturele verschillen. Daarnaast heeft de fiets een rol als versterker of verzwakker van sociaal 

culturele verschillen. Als je van jongs af aan geleerd hebt te fietsen en iedereen in je omgeving fietst, 

is de kans groter dat je dit zelf ook doet. Uit onderzoek blijkt dat allochtone mensen minder gebruik 

maken van de fiets en vaker per auto of openbaar vervoer reizen dan autochtone mensen.43 Dit heeft 

voor een belangrijk deel te maken met de identiteit van een persoon en of diegene graag met fietsen 

geassocieerd wordt. Fietsen kan een van de middelen zijn om de sociaal-culturele verschillen te ver-

kleinen, zoals een initiatief als ‘Mama Agatha’ aantoont.44 

                                                           
43 Verhoeven, Allochtonen onderweg. 2009 

44 Hierbij leren geïmmigreerde vrouwen fietsen. Er is ook een documentaire van gemaakt, zie http://mama-

agatha.com/ 


