
Als we kijken naar uitgevoerde 
maatschappelijke kosten- 
batenanalyses van fiets- 
projecten, dan zien we dat de 
totale baten meestal veel 
hoger zijn dan de totale 
kosten.  
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GELIJK

PROJECTEN MET 
KOSTEN/BATEN 
RATIO BOVEN 1:2

(MAATSCHAPPELIJKE) BATEN EN KOSTEN VAN EEN KILOMETER REIZEN DOOR DE STAD

Reizen in de stad kost geld en tijd voor 
de reiziger. Pak je de fiets, dan vallen 
deze kosten weg tegen diverse positieve 
maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld 
op congestie, emissies, gezondheid, 
subsidies, geluid, ruimte en veiligheid. 
Pak je daarentegen de auto of de bus 
dan is er juist sprake van negatieve 
effecten. 
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KOSTEN-BATENANALYSES RENDEMENT VAN DRIE INVESTERINGS- 
PROJECTEN

FIETSINFRASTRUCTUUR IS KOSTENEFFECTIEF 

Fietsen is goedkoop, ook de infrastructuur. Vergelijk de jaarlijkse uitgaven 
aan infrastructuur maar met die van andere vervoersmodaliteiten.

Bron: Decisio 2016

€26 
per persoon 

per jaar 

€133 
per persoon 

per jaar 

€0,14 
Per reizigers-

kilometer 

€0,18 
Per reizigers-

kilometer 

€0,10 
Per reizigers-

kilometer 

€342 
per persoon 

per jaar 

€33 
per persoon 

per jaar 

€0,03 
Per reizigers-

kilometer 

Een verwijssysteem dat € 20.000 per jaar kost, levert een veelvoud 
op aan maatschappelijk rendement.

De investeringen van dit deel van de 
snelfietsroute in Den Haag bedragen bijna €12 

miljoen. Maar deze fietsbrug over de A12 en 
het spoor levert zoveel voordeel op voor 
fietsers, dat de totale opbrengsten ruim €28 
miljoen bedragen. 

FIETSENSTALLING

Een retourtje naar het 
station met het OV is bijna 

 
                zo duur en met de 

auto ruim 
 

                           zo duur 

FIETSPARKEREN UTRECHT 

De jaarbeursstalling in Utrecht is een efficiënt fietsen-hotel. Er is dan ook 
behoorlijk in geïnvesteerd. Maar de maatschappelijke kosten hiervan zijn 
nog steeds relatief laag.

Deze infographic laat zien dat investeren in fietsen in de stad een hoog maatschappelijk rendement 
oplevert. Of je nu kijkt naar een gemiddelde afgelegde kilometer in de stad, naar individuele investeringen 
of naar de kosten van infrastructuur, de conclusie is dat een euro geïnvesteerd in fietsen dubbel en dwars 
uitbetaalt.
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Maatschappelijke baten 
€28 miljoen

REISTIJD

REISKOSTEN GEZONDHEID VEILIGHEID

CONGESTIE LUCHTKWALITEITKLIMAAT

SUBSIDIE

REISTIJD EN REISKOSTEN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

-€1,00

-€0,50

 €0.00

+€0,50
              POSITIEVE EFFECTEN

GOEDKOOPSTE                

            Besparing op 
     fietsparkeerplekken

  €15.000       
                     Minder zoektijd fietsers

     €40.000
 Maatschappelijke winst 

€35.000 
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VRIJE PLEK 1

    Kosten systeem 

€20.000

VRIJE FIETSPARKEERPLEK 
AMSTERDAM  

FIETSBRUG IN DEN HAAG 


