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1. INLEIDING 

1.1 Opdrachtomschrijving 

1.1.1 Project Fietsbezit 
Tour de Force 
De Tour de Force (Tour de Force, sd) is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Binnen de Tour de 
Force is de F10 opgesteld. De F10 is een netwerk van wethouders en ambtenaren van zeventien ambitieuze fietssteden, 
waaronder ook Zwolle. Zwolse heeft zich aangemeld voor een fietsstimuleringspilot van de Tour de Force, wat samenvalt 
met de Fietsen geeft Vrijheid-pilot in Holtenbroek. 
 
Het idee is dat deze pilots worden uitgetest in een of meer F10-steden en - op basis van de opgedane ervaringen ermee - 
daarna kunnen worden uitgerold in andere (F10-) steden in Nederland. De ANWB, de Fietsersbond, Team Alert en Veilig 
Verkeer Nederland zullen actief meewerken in de pilots. De Tour de Force en het kenniscentrum CROW volgen de pilots 
actief op monitoring en kennisverspreiding (Steenhoven, 2019). 

 
ANWB Kinderfietsenplan en DOCK24 

Voor kinderen van 8 tot 18 jaar oud is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. 
Helaas is het aanschaffen van een fiets voor de ouders van 1 op de 9 kinderen in Nederland (in sommige steden is dit zelfs 
1 op de 5 kinderen) veelal een te dure, onmogelijke uitgave. ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op een fiets. Het 
ANWB Kinderfietsenplan (ANWB.nl, sd) zamelt overgebleven fietsen in, zorgt dat de fietsen worden opgeknapt tot een veilige 
fiets en geeft via verschillende stichtingen de fietsen aan kinderen die dat nodig hebben. Het ANWB Kinderfietsenplan 
bestaat al ongeveer drie jaar. Inmiddels zijn er meerdere werkplaatsen in het hele land en hebben zij al ruim 13.500 fietsen 
ingezameld en vele kinderen blij gemaakt met een fiets.  
 
Het ANWB Kinderfietsenplan (ANWB.nl, sd) is een landelijk initiatief, welke ook actief is in de gemeente Zwolle. Binnen de 
pilot van de F10 is het plan opgesteld om het bestaande ANWB Kinderfietsenplan te combineren en te borgen binnen de 
gemeente Zwolle. 

 
Travers1 werkt sinds 2017 met het ANWB Kinderfietsenplan samen om kinderen in Zwolle, voor wie een fiets een te dure 
uitgave is, te voorzien van een veilige, mooie tweedehands fiets. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen onder de 
armoedegrens, waardoor er vaak geen geld is voor een fiets. Een fiets vergroot de kansen in het leven en helpt bij sociale 
contacten. De fietsen van het Kinderfietsenplan worden hedendaags in Zwolle opgeknapt in de fietsenwerkplaats op de 
Gasthuisdijk 24 (DOCK24). De werkplaats staat vermeld als inzamellocatie op de website van de ANWB en ANWB 
vrijwilligers kunnen fietsen brengen die in de buurt worden gedoneerd. Daarnaast is er samenwerking met de AFAC2 die 
kosteloos fietsen doneert om ze na opknappen maatschappelijk in te zetten. 
 

De fietsenwerkplaats is onderdeel van DOCK24, waar mensen begeleid worden naar (vrijwilligers-) werk. Het proces 
van deelnemers is leidend, het klussen aan de fietsen niet het doel, maar een middel. DOCK24 krijgt mensen 
doorgestuurd via het Sociaal Wijkteam (SWT), Tiem, onderwijsinstellingen, zorgpartners en andere maatschappelijke 
partijen in de stad. In de werkplaats worden naast fietsen ook meubels, kleding en andere zaken gemaakt. De 
fietsaanvraag komt bij DOCK24 terecht via het SWT. De SWT stuurt de gezinnen met kinderen door naar de 
werkplaats en daar wordt ter plekke gekeken welke fiets geschikt is voor het kind en/of welke fiets opgeknapt gaat 
worden. DOCK24 krijgt een bijdrage voor de ter beschikking gestelde fiets vanuit het SWT. Verder verzorgt Travers 
ook de nazorg van de fiets. Mocht de band lek zijn of een slag in het wiel, kunnen de kinderen langskomen voor 
onderhoud. Dat is een mooie toevoeging waarbij de werkplaats een sociale rol vervult in de wijk. 
 
  

 
1 Travers is een maatschappelijke onderneming die werkt aan leefbare buurten en vitale, veilige wijken. Zij maken verbinding 
tussen kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, cultuur, sport en zorg (Travers.nl, sd).   
2 De AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) verwijdert en verwerkt fout gestalde fietsen en fietswrakken, met name in de 
stationsomgeving (Zwolle.nl, sd).   
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Fietsen geeft Vrijheid 
In Zwolle had in 2018 al een verkennend overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van de GGD/Zwolle Gezonde 
stad, de gemeente Zwolle, Travers Welzijn, de wijkmanager, Hogeschool Windesheim en de Tour de Force. De bereidheid 
is uitgesproken om een fietsstimulerende pilot te starten (Travers, 2018). 
 
In de periode september 2018 ς september 2020 wordt de Fietsen geeft Vrijheid ς pilot uitgevoerd in de Zwolse wijk 
Holtenbroek. Hierbij wordt de fiets zodanig ingezet dat alle relevante doelgroepen worden gestimuleerd om meer te 
participeren, te bewegen en het isolement te doorbreken. Daarnaast wordt de samenwerking rondom fietsen, gezondheid 
en participatie versterkt en verduurzaamt binnen de gemeente Zwolle. 
 
In het eerste jaar van de pilot (2018-2019) is er onderzocht of fietsen daadwerkelijk bijdraagt aan gezondheid en 
participatie van bewoners op wijkniveau. Op basis van de verzamelde data en een ontwikkeld model is er een voorstel 
gekomen voor de monitoring van de pilot. Deelnemers voor de pilot worden geworven in samenwerking met de aanpak 
Welkom in de wijk, wijkwerkers in Holtenbroek, SWT, organisatie in de wijk en samenwerkingspartners. Het eerste 
pilotjaar richtte op 50-80 deelnemers, waarvan 50 kinderen en 25 volwassenen. Ook het landelijke ANWB 
Kinderfietsenplan is hierbij aangeschoven.  
 
In het tweede jaar van de pilot (2019-2020) wordt de pilot op deelnemersniveau uitgevoerd. De output hiervan levert 
informatie op over de haalbaarheid van de aanpak. Er wordt uiteindelijk een onderzoeksrapport en aanbevelingen 
opgeleverd door de samenwerkende partijen.  
 

1.1.2 Stageopdracht 
Zoals hierboven is genoemd, heeft de ANWB het Kinderfietsenplan en heeft Travers Welzijn een 
ŦƛŜǘǎǎǘƛƳǳƭŜǊƛƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ƛƴ IƻƭǘŜƴōǊƻŜƪΣ ƎŜƴŀŀƳŘ ΨCƛŜǘǎŜƴ ƎŜŜŦǘ ±ǊƛƧƘŜƛŘΦ 5ŜȊŜ Ǉƛƭƻǘ ƛƴ Holtenbroek loopt 
richting het einde en het streven is om de aanpak en de werkende elementen te borgen en mogelijk te verbreden 
naar andere wijken. Er liggen kansen om aan te sluiten bij de stadsdelen waar al fietslessen worden gegeven (zuid, 
oost en west). 
 
De gemeente Zwolle wil graag dat er een onderzoek plaatsvindt of de bestaande projecten van de ANWB en Travers 
uitgebreid kunnen worden naar andere wijken. Ook wil zij graag dat de lopende pilot in Holtenbroek na 2021 een 
vervolg kan krijgen naar een project dat structureel ingezet kan worden, zolang er voldoende interesse en vraag 
bestaat. Zwolle wil graag de Provincie Overijssel hierin actief betrekken om de mogelijkheden te verkennen om een 
dergelijk combinatieproject in de toekomst op te nemen in het jaarlijkse programma verkeerseducatie.  
 
5ƛǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘƛŜƴǘ ǘŜǊ ƻƴŘŜǊōƻǳǿƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōŜƭŀƴƎ Ŝƴ ŘŜ ƴƻƻŘȊŀŀƪ Ǿŀƴ ŦƛŜǘǎǎǘƛƳǳƭŜǊƛƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ IŜǘ 
document is een samenvatting van veel fiets gerelateerde informatie op internet en bevat praktijkvoorbeelden en 
ervaringen van deelnemers. Travers Welzijn heeft een Factsheet (toegevoegd in bijlage 3) ontwikkeld over het 
succes van de Fietsen geeft Vrijheid-pilot, dit document biedt hiervoor de achtergrond.  
 
In de context is er beschreven welke wijken in Zwolle potentie hebben voor verbreding van de pilot, ook een aantal 
gemeenten in de provincie Overijssel zijn hierin meegenomen. Het bestaande fietsgebruik is onderzocht en het 
belang van fietsen is beschreven. Ook de relatie tussen fietsen en (vervoers-) armoede en fietsen en migratie is in dit 
document uitgewerkt.  
 
De fietspilot in Holtenbroek is hierna uitgebreid beschreven, van de opbouw tot het succes. Er zijn ervaringen van 
deelnemers opgeschreven en eventuele verdiepingsmogelijkheden zijn opgesomd.  
 
 
 

Het contextonderzoek is kort en bondig beschreven in het hoofdrapport, maar is uitgebreid te lezen in de  
bijlagen. In de digitale versie van dit rapport kan er op de hoofdstukken en paragrafen geklikt worden om  

direct verwezen te worden naar het desbetreffende onderdeel in de bijlagen. 
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2. CONTEXT 

2.1 Zwolle 
Zwolle is een gemeente in de provincie Overijssel. De gemeente 
Zwolle heeft een totale oppervlakte van 11.936 hectare en de 
gemiddelde dichtheid van adressen is 2.025 per km2. Op 1 januari 
2020 wonen er 128.861 mensen in de gemeente Zwolle, verdeeld 
over 56.732 huishoudens (Cijfers over Zwolle, sd). De gemeente 
Zwolle is onderverdeeld in 16 wijken, weergegeven in figuur 2.1.1 
hiernaast.  Dit hoofdstuk is een samenvatting van het 
contextonderzoek. Het volledige contextonderzoek is te lezen in 
bijlage 1.  
 

2.1.1 Bevolkingsdichtheid 
Binnen de gemeente Zwolle is Stadshagen de wijk met de meeste 
inwoners (25.610), gevolgd door Ittersum (14.744) en Schelle 
(14.412).  De bevolkingsdichtheid, aangegeven tussen de haakjes, 
geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de 
oppervlakte van het gebied. In de binnenstad (73,4) wonen de 
meeste mensen op het kleinste oppervlakte. Wipstrik (5,8) is de 
woonwijk met de hoogste bevolkingsdichtheid. Ook de wijken 
Diezerpoort (55,8) en Aa-Landen (48,7) hebben een hoge 
bevolkingsdichtheid.   
 

2.1.2 Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw verschilt erg per woonwijk in Zwolle. In de wijk Stadshagen wonen de meeste kinderen en in 
Kamperpoort en de binnenstad wonen de meeste jongvolwassenen. In Diezerpoort, de binnenstad en Stadshagen wonen 
de meeste volwassenen in de leeftijd 25-54 jaar. In de wijk Vechtlanden wonen de meeste mensen in de leeftijd 55-74 jaar 
en de meeste 75-plussers wonen in de wijk Berkum. 
 

2.1.3 Migratie 
In Zwolle wonen ruim 22.000 mensen met een migratieachtergrond, dit is 17,5% van alle inwoners in Zwolle op 1 januari 
2020. Hiervan is 6,8% een Westerse migrant en 10,7% is een Niet-Westerse migrant. Uit de gegevens blijkt dat in de wijk 
Holtenbroek de meeste mensen met een migratieachtergrond wonen, gevolgd door de wijk Diezerpoort. In de meeste 
wijken is het aandeel Niet-Westerse migranten groter dan het aandeel Westerse migranten.  
 

2.1.4 Inkomen en armoede 
Het gemiddeld gestandaardiseerd3 ōŜǎǘŜŜŘōŀŀǊ ƛƴƪƻƳŜƴ ǇŜǊ ƘǳƛǎƘƻǳŘŜƴ ƛǎ ƛƴ ƎŜƳŜŜƴǘŜ ½ǿƻƭƭŜ ϵнпΦфллΦ In de wijken 
Diezerpoort en Holtenbroek wonen de meeste mensen met de lage inkomens.  Dit besteedbare inkomen is in Diezerpoort 
ƎŜƳƛŘŘŜƭŘ ϵнлΦнлл Ŝƴ ƛƴ IƻƭǘŜƴōǊƻŜƪ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘ ϵмфΦтллΦ 5Ŝ ǿƻƻƴǿƛƧƪŜƴ .ŜǊƪǳƳ όϵнфΦрллύ Ŝƴ {ŎƘŜƭƭŜ όϵнуΦпллύ ȊƛǘǘŜƴ 
ruim boven het gemiddelde. 
 
De armoede in een stad wordt weergegeven met het percentage van de particuliere huishoudens dat qua inkomen onder 
de 105% van het sociaal minimum4 valt. In de gemeente Zwolle is dit percentage gemiddeld 10%. In Holtenbroek is dit 
percentage 19% en in Diezerpoort 18%. De wijken Marsweteringlanden (3%) en Berkum (5%) hebben het laagste aantal 
huishoudens dat onder het sociale minimum valt.  
  

 
3 Het gemiddeld besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), -
premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, -premies ziektekostenverzekeringen, en -belastingen op inkomen en vermogen. Het 
huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de afzonderlijke huishoudensleden. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar 
inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde 
equivalentiefactoren. (Cijfers over Zwolle, sd). 
4 Het sociale minimum (of het beleidsmatig minimum) is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. 

Figuur 2.1.1 Wijken in gemeente Zwolle (Cijfers over Zwolle, sd) 
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2.2 Andere gemeenten 
Vanuit de provincie Overijssel kwam 
de vraag om ook de demografie van 
gemeenten rondom Zwolle te 
benoemen in deze rapportage. In 
samenspraak zijn hiervoor de 
gemeenten Dalfsen, Deventer, 
Kampen en Olst-Wijhe voor 
bepaald. Deze gemeentes zijn 
hiernaast in figuur 2.2.1 
weergegeven met de roze kleur.  
 

2.2.1 Bevolkingsdichtheid 
De Gemeente Zwolle heeft de 
hoogste bevolkingsdichtheid, 
gevolgd door de gemeente 
Deventer. De gemeente Olst-Wijhe 
heeft de minste 
bevolkingsdichtheid. De 
adressendichtheid is zowel in 
Zwolle, Deventer als Kampen hoog. 
Dalfsen en Olst-Wijhe hebben een 
vergelijkbare adressendichtheid. De 
ŘƛŎƘǘƘŜƛŘ Ǿŀƴ ǇŜǊǎƻƴŜƴŀǳǘƻΩǎ 
verschilt erg per regio, met de 
hoogste dichtheid in Zwolle. 
 

2.2.2 Leeftijdsopbouw 
In de gemeente Kampen wonen de meeste kinderen en in de gemeente Olst-Wijhe de minste. Het aandeel jongeren in de 
leeftijdscategorie 15-24 jaar is in alle vijf gemeentes ongeveer gelijk aan elkaar. In Zwolle wonen de meeste mensen 
tussen de 25-44 jaar, gevolgd door Deventer en Kampen. In de gemeente Olst-Wijhe wonen de meeste volwassenen met 
een leeftijd tussen de 45-65 jaar. In bijna alle gemeentes is deze leeftijdscategorie de grootste. De ouderen wonen vooral 
in de gemeenten Olst-Wijhe en Dalfsen.  
 

2.2.3 Migratie 
Deventer biedt met 22% huis aan de meeste migranten, de gemeente Dalfsen (6%) de minste. In Kampen heeft 10% van 
de bevolking een migratieachtergrond en in de gemeente Olst-Wijhe heeft 8% een niet-Nederlandse afkomst. In iedere 
gemeente is het aandeel Niet-Westerse migranten gelijk of hoger dan het aandeel Westerse migranten.  
 

2.2.4 Inkomen en armoede 
Uit het onderzoek (Allecijfers.nl, sd) blijkt dat 7% van de huishoudens in gemeente Zwolle een inkomen heeft op of rond 
het sociaal minimum. In gemeente Deventer is dit 8%, in gemeente Kampen 5%, in gemeente Olst-Wijhe 5% en in 
gemeente Dalfsen hebben 4% van de huishoudens een zeer laag inkomen. In figuur 2.2.1 hierboven is het gemiddelde 
inkomen per gemeente weergegeven.   
 
 

  

Figuur 2.2.1 Gemiddelde inkomen per gemeente in Overijssel (Allecijfers.nl, sd) 
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2.3 De fiets 
Dit hoofdstuk is een samenvatting van het 
fietsonderzoek. Het volledige fietsonderzoek is te 
lezen in bijlage 2. 

2.3.1 Fietsgebruik in Zwolle 
In Zwolle lag het gemiddelde fietsaandeel bij de 
verplaatsingen tot 7,5 kilometer over de jaren 2003-
2005 op 49%. Daarmee scoort Zwolle op het aspect 
ŦƛŜǘǎƎŜōǊǳƛƪ ΨȊŜŜǊ ƎƻŜŘΩ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƛƴ ŘŜ 
Fietsbalans gehanteerde norm. In figuur 2.3.1 
hiernaast zijn de modal-splits van Zwolle en 
Nederland uitgelicht. Wanneer er wordt gekeken 
naar de modal-split van alle verplaatsingen in 2005 is 
er ook een opmerkelijk verschil in het aandeel 
fietsritten tussen Zwolle (34%) en Nederland (26%). In 
Zwolle wordt duidelijk veel gefietst.  
 

2.3.2 Fietsgebruik in andere gemeenten in Overijssel 
De gemeentes Zwolle (53%) en Kampen (54%) hebben het hoogste fietsgebruik van de provincie bij afstanden tot 7,5 
kilometer. Na Wageningen in Gelderland (58%) zijn Kampen en Zwolle ook landelijk de gemeentes met een hoog 
fietsgebruik. De gemeentes Dalfsen (39%), Deventer (42%) en Olst-Wijhe (42%) hebben aanzienlijk minder fietsritten. 
Gemiddeld heeft de Provincie Overijssel 39% fietsritten bij een afstand kleiner dan 7,5 kilometer. De modal-split van de 
gehele Provincie Overijssel is de afgelopen jaren redelijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland (<7,5 km = 
34%, >7,5 km = 23%).  
 
Bij afstanden groter dan 7,5 kilometer fietsen er logischerwijs minder mensen. Ook dan heeft Kampen met 31% het 
hoogste aandeel fietsritten. Zwolle (29%), Dalfsen (28%), Olst-Wijhe (27%) en Deventer (25%) hebben een lager 
percentage fietsritten. Gemiddeld heeft de Provincie Overijssel 26% fietsritten bij een afstand groter dan 7,5 kilometer.  
 

2.3.3 Landelijke- en historische cijfers over fietsen 
hƳǎǘǊŜŜƪǎ мутл ōŜƎƻƴƴŜƴ ŘŜ bŜŘŜǊƭŀƴŘŜǊǎ ƪŜƴƴƛǎ ǘŜ ƳŀƪŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ΨǾŞƭƻŎƛǇŝŘŜƴΩΦ 5Ŝ ŦƛŜǘǎ ŘƛŜ ƭƛƧƪǘ ƻǇ ƘŜǘ ƘŜŘŜƴŘŀŀƎǎŜ 
vervoersmiddel werd begin 20ste eeuw geïntroduceerd en werd populairder dan ooit, het werd een volksvervoersmiddel. 
De verhoging van de mobiliteit van de mens bracht revolutionaire gevolgen voor de maatschappij. De afstanden die 
vroeger gemakkelijk alleen met een paard of koets konden afgelegd worden, kwamen geleidelijk binnen bereik van de 
meerderheid van de maatschappij. 
 
Als er wordt gekeken naar de historische gegevens van het aandeel van de fietsritten op een afstand kleiner dan 7,5 
kilometer in Nederland, staat Zwolle sinds 1994 ver bovenaan. Amsterdam, Eindhoven en Enschede hebben de afgelopen 
twintig jaar een aandeel van gemiddeld 36%, Zwolle heeft een gemiddeld aandeel van 47%.   
 
Op de Nederlandse Waddeneilanden wordt veel gefietst, op Schiermonnikoog zelfs 100% (hier geldt namelijk een 
autoverbod). Uit de gegevens met het fietsaandeel blijkt dat Kampen op de achtste plek staat van Nederland en Zwolle 
met 52,9% op de tiende plek van Nederland. In de meerderheid van de gemeenten in Noord- en Midden-Nederland ligt 
het percentage fietsers op 35% of meer. In het zuiden van Nederland wordt minder gefietst, hier ligt het percentage 
fietsgebruik veelal onder de 35%. Het fietsgebruik is het laagst in Zuid-Limburg (minder dan 20%), alleen in Maastricht en 
de daaraan grenzende gemeente Eijsden-Margraten wordt bij meer dan 25% van de verplaatsingen met een korte afstand 
gebruik gemaakt van de fiets.  
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Figuur 2.3.1 Fietsgebruik in Zwolle <7.5 km afstand (Fietsbalans Zwolle, 2006) 
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2.3.4 Belang van fietsen 
De voordelen en het belang van fietsen zijn veelzijdig. Zowel op economisch-, sociaal-, milieu- als gezondheidsvlak heeft 
meer fietsgebruik positieve gevolgen. Aandacht voor veiligheid is wel heel belangrijk, want ongelukken met fietsers komen 
nog regelmatig voor. In onderstaande diagram 2.3.2 zijn alle voordelen van een verhoogd fietsgebruik per categorie 
opgesomd.  
 
Door de toenemende etnisch-culturele diversiteit en migratie zien we steeds meer mensen die 
in hun land van herkomst niet hebben leren fietsen. Ook het veranderen van levensstijl kan 
maken dat je pas op latere leeftijd leert fietsen. Soms moeten mensen noodgedwongen leren 
fietsen omwille van gezondheidsredenen of omdat de levenspartner die met de auto reed 
plots wegvalt. De fiets is een relatief goedkoop, milieuvriendelijk en snel vervoersmiddel 
waarmee je zelfstandig van A naar B kan gaan. Leren fietsen is een zichtbaar en 
resultaatgericht proces. Maar het vraagt volharding. Na de fietslessen moet je in staat zijn om 
veilig en correct op straat te kunnen fietsen. 
 

 

Diagram 2.3.2 Voordelen verhoogd fietsgebruik (Gezondeleefomgeving.nl, sd) 

ΨbƛŜǘ ƛŜŘŜǊŜŜƴ 
leerde op jonge 
ƭŜŜŦǘƛƧŘ ŦƛŜǘǎŜƴΦΩ 
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2.3.4.1 Gezondheidsvoordelen  

άOvergewicht, hart- en vaatziekten en diabetes staan bovenaan de lijst van meest voorkomende aandoeningen. Ze 
veroorzaken veel persoonlijk leed en zorgen voor hoge kosten in de gezondheidszorg. Maar er is een eenvoudig huis-tuin-
en-keuken medicijn: de fietsέ zegt de Fietsersbond. 
 
Milde beweging, zoals fietsen, heeft vele gezondheidsvoordelen. Regelmatig fietsen verbetert de bloedkwaliteit en 
verlaagd de bloeddruk. Het zorgt voor een betere vetverbranding, versterkt de ademhalingsspieren en bevorderd de 
conditie. Vaker fietsen verminderd de kans op diabetes type 2 en bovendien remt het de negatieve gevolgen voor hart- en 
bloedvaten van een verhoogd suiker- en insulinegehalte in het bloed.  
 
Uit verschillende studies blijkt er een positief verband te zijn tussen fysieke activiteit en de slaapkwantiteit van mensen.  
Bewegen en (dus ook) fietsen leidt aantoonbaar tot een gewichtsafname. Bewegen stimuleert de vetverbranding direct. 
Daarbij is duurinspanning gunstiger dan een heftige inspanning van korte duur. Een halfuur matig intensief fietsen per dag 
is al genoeg om de vetverbranding op peil te houden. Bij 10% meer fietsgebruik daalt het percentage inwoners met 
bewegingsarmoede met 1,5 procent-punten. Dit wordt bereikt als een gemiddelde inwoner per dag 1 minuut en 15 
seconden langer op de fiets zit.  
 
Door te fietsen maken mensen verschillende hormonen aan die bevorderlijk zijn voor de gemoedstoestand, gedachtes en 
emoties. Bewegen maakt bovendien stoffen aan die de plasticiteit van het brein bevorderen en het verval van het brein 
tegen kunnen gaan.  
 

2.3.4.2 Economische voordelen 

Een auto neemt aanzienlijk meer vierkante meters in van onze kostbare ruimte dan een fiets. De jaarlijkse kosten 
(uitgaande van een rendement van 7%) voor het ruimtebeslag in bijvoorbeeld Utrecht komen op een kleine ϵрл per m2. 
Als er meer mensen gaan fietsen en ze de auto laten staan, gaan delen of wegdoen dan levert die ruimte ς op termijn ς 
een kostenbesparing op. Een rijdende fiets in plaats van een rijdende auto zou daarmee een ruimtewinst opleveren van 
ϵмт ǇŜǊ ŘŀƎ όŜǊǾŀƴ ǳƛǘƎŀŀƴŘŜ Řŀǘ ŜǊ ŘŜ ƘŜƭŜ ŘŀƎ ǿƻǊŘǘ ƎŜǊŜŘŜƴύΦ 9Ŝƴ ƎŜǇŀǊƪŜŜǊŘŜ ŦƛŜǘǎ ƛƴ Ǉƭŀŀǘǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜǇŀǊƪŜŜǊŘŜ 
ŀǳǘƻ Ȋƻǳ ŜŜƴ ǊǳƛƳǘŜǿƛƴǎǘ Ǿŀƴ ϵнΣол ǇŜǊ ŘŀƎ ƻǇƭŜǾŜǊŜƴΦ 9Ŝƴ ƎŜǇŀǊƪŜŜǊŘŜ fiets neemt bovendien 10x minder ruimte in dan 
een geparkeerde auto. Een rijdende fietser neemt zelfs 28x minder ruimte in dan een rijdende auto. 
 
Uit een onderzoek blijkt dat de directe economische waarde (bijdrage aan het nationaal inkomen) van de fiets in Utrecht 
in 2014 ǊǳƛƳ ϵоу ƳƛƭƧƻŜƴ bedroeg. Hiermee hangt samen dat de fiets zorgde voor een werkgelegenheid ter grootte van 
нтп C¢9Φ ±ƻƻǊ ŜƭƪŜ ƳƛƭƧƻŜƴ ŀŀƴ ŀǳǘƻƪƛƭƻƳŜǘŜǊǎ ŘƛŜ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǾŀƴƎŜƴ ŘƻƻǊ ŦƛŜǘǎƪƛƭƻƳŜǘŜǊǎΣ ƭŜǾŜǊǘ Řƛǘ ϵулΦллл ŀŀƴ ŘŜ ƭƻƪŀƭŜ 
productiŜΣ ϵплΦллл ŀŀƴ ǘƻŜƎŜǾƻŜƎŘŜ ǿŀŀǊŘŜ Ŝƴ ŞŞƴ ŀǊōŜƛŘǎǇƭŀŀǘǎ ƻǇΦ 
 
De gezondheid gerelateerde winst door fietsen wordt geschat op 19 miljard euro per jaar. Om een totaalbeeld te krijgen 
van de economische- en maatschappelijke effecten van een toenemend fietsgebruik, is in Utrecht het Bruto Utrechts 
Fietsproduct (BUF) opgesteld. De totale, indicatieve waarde van de maatschappelijke baten van een toenemend 
fietsgebruik voor Utrecht bedraagt ruim 250 miljoen euro. 
 
De fiets is ook belangrijk voor de lokale economie. Zo blijkt langzaam verkeer het meeste bij te dragen aan de omzet van 
bijvoorbeeld supermarkten. Hoewel het vervoer van boodschappen met de auto makkelijker is, komt een fietser vaker 
terug en besteedt zo uiteindelijk meer. 
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2.3.4.3 Milieu en infrastructurele voordelen 

In de meeste Nederlandse gemeenten, van groot tot klein, hebben fietsers op verplaatsingsafstanden tot 5 kilometer 
overwegend minder tijd nodig dan automobilisten. Fietsers kunnen hun fiets sneller parkeren bij de bestemming, hebben 
kortere routes ter beschikking of ondervinden onderweg minder oponthoud. Een toename van het fietsgebruik leidt tot 
minder oponthoud in en rond de stad. Uit een verkeersmodelsimulatie blijkt dat wanneer er in een middelgrote stad 10% 
meer wordt gefietst, de voertuigverliesuren met 15% afnemen. De parkeerdruk in het centrum neemt zelfs af met 21%.  
 
5ƻƻǊ ƘŜǘ ŦŜƴƻƳŜŜƴ ΨǎŀŦŜǘȅ ƛƴ ƴǳƳōŜǊǎΩ Ȋŀƭ ŘŜ ǾŜǊƪŜŜǊǎǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘ ǾŜǊōŜǘŜǊŜƴ ǿŀƴƴŜŜǊ ŜǊ ƳŜŜǊ ǿƻǊŘǘ ƎŜŦƛŜǘǎǘΦ Het aantal 
autokilometers daalt door de overstap naar de fiets, daarmee daalt ook het risico voor fietsers, voetgangers en ook auto-
inzittenden dat ze worden aangereden door een auto. Per saldo resulteert dit in een minieme daling van het totaal aantal 
ernstige verkeersslachtoffers. 9Ǌ ƛǎ ōŜƘƻƻǊƭƛƧƪ ǎǘŜǊƪ ōŜǿƛƧǎ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ΨǎŀŦŜǘȅ ƛƴ ƴǳƳōŜǊǎΩ ŜŦŦŜŎǘ ŀƭǎ ŀƴŘŜǊŜ ǿŜƎƎŜōǊǳƛƪŜǊǎ 
(voornamelijk automobilisten) meer op fietsers moeten rekenen (bewust of onbewust), doordat er meer fietsers op de 
weg zijn. Doordat er echter een grotere populatie fietsers is, zullen er ook meer fietsslachtoffers vallen. Toch wordt het 
ongevalsrisico voor het individu wel verminderd. 
 
tŜǊǎƻƴŜƴŀǳǘƻΩǎ ƻǇ ōŜƴȊƛƴŜΣ ŘƛŜǎŜƭ ƻŦ [tD ǎǘƻǘŜƴ ŦƛƧƴǎǘƻŦ Ŝƴ ǎǘƛƪǎǘƻŦƻȄƛŘŜƴ ǳƛǘΦ 5ŀǘ ƎŜƭŘǘ ƻƻƪ ǾƻƻǊ ŀƭƭŜ ŀƴŘŜǊŜ 
vervoersmiddelen met een verbrandingsmotor, waarbij de hoeveelheid emissie sterk afhankelijk van de gebruikte 
brandstof. Stikstofoxiden en fijnstof dragen bij aan smogvorming. Smog geeft acute luchtwegklachten en stikstofoxiden 
veroorzaken irritatie aan ogen, neus en keel. Als alle woon-werk autoritten tot 7,5 kilometer zou worden vervangen door 
fietsen, wordt er 3700 ton minder stikstofoxiden, 330 ton minder fijnstof en 1200 ton minder zwaveloxiden uitgestoten. 
 
De gezondheidswinst van het fietsen is groter dan de schade die opgelopen wordt door het inademen van fijnstof. Meer 
korte ritten met de fiets in plaats van met de auto betekent dus minder files en betere luchtkwaliteit. Ook draagt het bij 
aan het terugdringen van het klimaatprobleem, doordat er minder CO2 wordt uitgestoten. 
 
Een toename van het aantal fietsers kan geluidsoverlast tegengaan, waardoor gezondheidsproblemen zoals slaapgebrek, 
stress, verhoogde bloeddruk en mentale klachten kunnen afnemen. Het vervangen van (een deel van) het vervoer met de 
auto door actief vervoer zoals lopen of fietsen (modal shift), in combinatie met lagere snelheden van gemotoriseerd 
vervoer, kan de geluidsoverlast door wegverkeer verminderen. 
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2.3.4.4 Sociale voordelen 

In aandachtswijken5 ervaren mensen hun gezondheid vaker als Ψminder dan goedΩ dan in andere wijken van grote steden 
en de rest van Nederland. Ook hebben bewoners van aandachtswijken meer lichamelijke beperkingen en kampen meer 
mensen met geestelijke ongezondheid. De leefstijl is ook minder goed: in de aandachtswijken wordt meer gerookt en 
minder aan lichaamsbeweging gedaan dan in de rest van het land. Ook zijn er meer mensen met ernstig overgewicht. Eind 
2008 lanceerde de Fietsersbond een ideeënprijsvraag vooǊ Ψ5Ŝ ŦƛŜǘǎǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪŜ ǿƛƧƪΩΦ aŜƴǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƛǘƎŜŘŀŀƎŘ ƻƳ ƳŜǘ 
een plan te komen voor het fietsvriendelijker maken van een van de zogeheten aandachtswijken. De Fietsersbond heeft 
uiteindelijk in 2009 het project FietsFocus opgestart.  
 
Fietsen heef een positieve invloed op de sociale ontwikkeling. Het kunnen fietsen draagt bij aan iemands zelfredzaamheid, 
omdat ze eigenstandig grotere afstanden kunnen afleggen. De actieradius voor bezoek aan winkels, school of werk, kerk, 
theater, bioscoop, sportgelegenheden en vrienden wordt erdoor vergroot. 
 
Meer fietsen draagt bovendien bij aan minder ziekteverzuim. Onderzoek onder ongeveer 365.000 Britse forenzen vijf jaar 
lang liet zien dat regelmatig fietsen (en wandelen) naar het werk leidde tot een verlaagd risico op hart- en vaatziekten. 
Ook is fietsen ontspannend en kan het de slaapkwaliteit en de mentale gezondheid verbeteren. Fietsen zorgt voor sociale 
interactie en draagt bij aan de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van mensen met een laag inkomen.  
 
Fietsgebruik verbetert niet alleen de fysieke gezondheid maar hangt ook positief samen met 
mentale gezondheid en subjectief welbevinden. Fietsen bevordert sociale interactie: 
άFietsers onderhandelen continu, (on)bewust met anderen en met hun omgeving om 
botsingen te voorkomen of verkeersstromen te bemiddelen. Daarbij communiceren ze 
met een groot aantal andere weggebruikers en objecten in de fysieke ruimte. Fietsers 
hebben ook een hoge mate van vrijheid om hun omgeving te doorkruisen en ermee om te 
gaan, gezien de infrastructuur, verkeersregels en culturele acceptatie.έ aldus het KiM. 
 
 

  

 
5 Totaal van de 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij 

die van andere wijken in de stad. De aandachtswijken zijn alle gelegen in de steden die vallen onder het grotestedenbeleid. (CBS, sd) 

ΨCƛŜǘǎŜƴ ǿŀƪƪŜǊǘ 
een positief 

identiteitsgevoel 
ŀŀƴΦΩ 
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2.3.5 Fietsen en (vervoers-) armoede 
Armoede is een complexe meervoudige problematiek waar ook fietsarmoede deel van uitmaakt. Een fiets kan bijdragen 
aan het vergroten van mobiliteit, wat vervolgens kansen kan bieden op participatie in de samenleving. Het verzachten van 
mobiliteitsarmoede door fietsinitiatieven kan ondersteunend zijn in het doorbreken van een sociaal isolement en het weer 
deel kunnen nemen aan de samenleving.  
 
Leren fietsen kan uitgroeien tot een succeservaring. Dat kan een inspiratiebron zijn voor mensen in armoede of mensen 
met weinig zelfvertrouwen. Fietsdeelnemers leren niet enkel veilig fietsen maar groeien ook als mens. Sociale 
competenties en het gevoel een verschil te kunnen maken in de dingen die ze doen, worden aangescherpt. Door te fietsen 
word je een zichtbaar deel van de gemeenschap waarbij je letterlijk aan het stuur van je leven staat. 
 
Fietsen kan een gunstig effect hebben op de participatie in verschillende levensdomeinen zoals werk, sociale netwerken 
buiten het gezin, onderwijs en gezondheid. Net op die domeinen waar vervoersarmoede de kans op sociale uitsluiting 
versterkt, opent fietseducatie de deur naar participatie. 
 
Vervoersarmoede speelt nog altijd een cruciale rol in het dagelijks leven van mensen in 
armoede. Deze groep verplaatst zich het minst, minder snel en met een kleiner bereik dan de 
gemiddelde Nederlander. Wie onvoldoende mobiel is, ondervindt verschillende problemen. 
Alles wordt moeilijker, van boodschappen doen tot het volgen van onderwijs, buitenshuis 
werken, toegang tot zorg, cultuur beleven of het uitbouwen van een sociaal leven. 
Vervoersarmoede heeft dus een grote impact op welzijn en zelfontplooiing. 
 

2.3.6 Fietsen en migratie 
Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat de mening over fietsgebruik onder geëmancipeerde en goed geïntegreerde 
allochtonen afwijkt van de mening van wat conservatievere allochtonen en van de lager opgeleide allochtonen. Toch zijn 
de meningen hierover verdeeld. Een onderzoek van Fietsberaad toont namelijk aan dat het niet zo is dat goed 
geïntegreerde allochtonen meer fietsen dan minder geïntegreerde allochtonen. Het lijkt er dus niet op dat allochtonen in 
de toekomst zonder specifieke stimulerende maatregelen uit zichzelf meer zullen gaan fietsen. Eén van de belangrijkste 
redenen voor het lage fietsgebruik onder allochtonen is dat zij geen fietscultuur hebben.  
 
Lƴ ŘŜ ¢ǳǊƪǎŜ Ŝƴ aŀǊƻƪƪŀŀƴǎŜ ŎǳƭǘǳǳǊ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ŦƛŜǘǎ ƛƴ ƘŜǘ ŀƭƎŜƳŜŜƴ ŀƭǎ ŜŜƴ ΨǇƻƻǊ ƳŀƴΩǎ ǾŜƘƛŎƭŜΩ ōŜǎŎƘƻǳǿŘΦ ±ŜŜƭ 
Marokkanen geven aan zich te schamen wanneer zij met de fiets gaan, omdat ze bang zijn dat anderen denken dat ze zich 
geen buskaart of auto kunnen veroorloven. 9Ŝƴ aŀǊƻƪƪŀŀƴǎŜ ǎŎƘƻƭƛŜǊΥ άaŜǘ ŜŜƴ ƳƻƻƛŜ ŀǳǘƻ ƪŀƴ ƧŜ ŀŀƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ƭŀǘŜƴ 
zien dat je het gemaakt hebt, dat het financieel gezien goed met je gaat. Een man op een fiets zou zich schamen wanneer 
hij door anderen ƎŜȊƛŜƴ ǿƻǊŘǘΦέ 
 
Daarnaast beschikken veel allochtonen sowieso niet over de benodigde fietsvaardigheden om aan het verkeer deel te 
nemen. Er is vaak niemand in hun omgeving die het ze kan leren of die het goede voorbeeld kan geven. Aangezien fietsen 
niet tot de tradities behoort, hebben veel allochtonen ook heel andere ideeën over fietsgebruik. De meeste mensen geven 
bijvoorbeeld aan dat zij alleen fietsen met mooi weer. Volgens hen is het in Nederland meestal slecht weer. 
 
Vooral voor vrouwen is het gebruik van een fiets binnen de Marokkaanse gemeenschap nog 
niet sociaal geaccepteerd. Een moslima hoort zich zedig te gedragen; sommigen Marokkanen 
zijn bang dat een vrouw te veel de aandacht trekt wanneer zij gaat fietsen. De 
Marokkaanse vrouwen die fietslessen volgen, trekken zich er niets van aan dat sommige 
Marokkanen het een schande vinden wanneer zij gaan fietsen.  
 
De ervaring van verkeers(on-)veiligheid speelt ook een belangrijke rol om niet te kiezen voor de fiets. Allochtonen hebben 
iets engs meegemaakt op de fiets en zijn daardoor minder gaan fietsen. Dat maakt de drempel om het fietsen weer op te 
pakken groter en zo belanden ze in een vicieuze cirkel. De auto wordt dan relatief vaak gebruikt door Turkse en 
Marokkaanse mannen, het openbaar vervoer relatief veel door Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen.  

Ψ±ŜǊǾƻŜǊǎŀǊƳƻŜŘŜ 
heeft een grote 
ƛƳǇŀŎǘ ƻǇ ǿŜƭȊƛƧƴΦΩ 

ΨCƛŜǘǎŜƴ ǿŜǊƪǘ 
taboedoorbrekend 
en emanciperenŘΦΩ 
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3. FIETSSTIMULERING 

3.1 Belang van fietsstimulering 
Uit: (Sociaal.net, 2017) Als volwassene leren fietsen, is niet makkelijk. Het vergt een fysieke 
inspanning met minstens blauwe plekken op de schenen en verkrampte ledematen. Mentaal 
vraagt het om je angst los te laten, je kwetsbaar op te stellen en geduldig te oefenen. 
Telkens opnieuw. Leren gebeurt in stapjes en daar is doorzettingsvermogen voor nodig. 
Zoals fietsen voor heel wat mensen vanzelfsprekend is, gaat het niet kunnen fietsen voor 
sommigen soms gepaard met onzekerheid en schaamte omdat hun kinderen vaak wel 
fietsen. Kinderen zijn over het algemeen niet bang om thuis of op school met de fiets te 
experimenteren. 
 
Ook in Vlaanderen worden er fietslessen aangeboden. Deze 
fietslessen die georganiseerd worden in de settings buiten het 
wijkgericht basiswerk draaien goed. Dit bewijzen het groot aantal 
instromers in de Mechelse fietsschool. Fietsen zit in de lift. Het 
groepsaspect van fietseducatie vinden alle deelnemers ontzettend 
waardevol. Leren gebeurt in groep en met elkaar. Aanmoedigende 
woorden van anderen zorgen voor extra leermotivatie. Een positief 
groepsklimaat is net zoals in elke les ook hier een basisvoorwaarde. 
 
De meest voorkomende intrinsieke motivatie om te leren fietsen, is 
om met de (klein)kinderen te gaan fietsen in de vrije tijd of om de 
ƪƛƴŘŜǊŜƴ ƴŜǘ ŀƭǎ ŀƴŘŜǊŜ ƻǳŘŜǊǎ Ωǎ ƻŎƘǘŜƴŘǎ ŀŀƴ ŘŜ ǎŎƘƻƻƭǇƻƻǊǘ ŀŦ 
te zetten. Ouders die elke dag fietsende kinderen en ouders zien, 
worden dubbel geconfronteerd met iets wat zij niet kunnen.  
 

Andere redenen zoals tijdswinst, boodschappen doen, gezondheid of verplaatsingen naar het 
werk, zijn een extra stimulans. Jonge vrouwen vertelden dat ze graag willen fietsen om erbij 
ǘŜ ƘƻǊŜƴΦ άLŜŘŜǊŜŜƴ ŦƛŜǘǎǘ ƘƛŜǊΦ ²ŀŀǊƻƳ ƪŀƴ ƛƪ ƴƛŜǘ ŦƛŜǘǎŜƴΚ Lƪ ŘŜƴƪ Řŀǘ ŀƭǎ ƧŜ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ƘŜōǘΣ 
ƧŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘ Ǝŀŀǘ ƭŜǊŜƴ ŦƛŜǘǎŜƴΦ YƛƴŘŜǊŜƴ ǿƛƭƭŜƴ ƎǊŀŀƎ ƛƴ ƘŜǘ ǇŀǊƪ ŦƛŜǘǎŜƴΦέ 
 
Wanneer ze dan kunnen fietsen, overvalt hen een gevoel van enorme trots. Dat doet hen 

stilstaan bij de eigen mobiliteitspositie en potentieel. Er gaat letterlijk een wereld open. Een 
nieuw verworven onafhankelijkheid. 
 
De fietsdeelnemers doen voor het eerst aan bewuste zelfontwikkeling. Het overwinnen van angst om te vallen of 
uitgelachen te worden, is al een enorme stap vooruit. Ze worden onafhankelijker maar zijn ook in staat om zelf 
beslissingen te nemen die een impacǘ ƘŜōōŜƴ ƻǇ Ƙǳƴ ƭŜǾŜƴΦ άLƪ ōŜƴ ŀƭǘƛƧŘ ōŜȊƛƎ ƳŜǘ ƪƛƴŘŜǊŜƴ Ŝƴ ǘƘǳƛǎΦ Lƪ ƘŜō ƴƻƻƛǘ ƛŜǘǎ 
ǾƻƻǊ ƳŜȊŜƭŦ ƎŜŘŀŀƴΦ 5ƻƻǊ ǘŜ ŦƛŜǘǎŜƴ ƘŜō ƛƪ ƎŜƳŜǊƪǘ Řŀǘ ƛƪ ƛŜǘǎ ǾƻƻǊ ƳŜȊŜƭŦ ƪŀƴ ŘƻŜƴΣέ ȊŜƎǘ 
Sihame, een beginnende fietser. 
 
De fietsdeelnemers zijn enorm trots op hun doorzettingsvermogen. Psychologisch 
empowerment start al van bij de aanvang van de fietslessen. Daar wordt namelijk het 
gedragsmatige aspect van fietseducatie getriggerd. 
 
De versterkende elementen van fietseducatie zijn een grote meerwaarde. Fietsen is een resultaatgerichte activiteit die 
snel vorderingen laat zien. Die kleine stapjes vooruit, zorgen voor een positieve ervaring die fietsdeelnemers 
zelfvertrouwen geven. Dat fietsen een positief identiteitsgevoel kan aanwakkeren, is een krachtig nevenverschijnsel. Je 
komt tot de bewustwording Řŀǘ ƧŜ ƳƛǎǎŎƘƛŜƴ ǿŜƭ ǘƻǘ ƳŜŜǊ ƛƴ ǎǘŀŀǘ ōŜƴǘΦ 5Ŝ ōŜǘŜƪŜƴƛǎǾƻƭƭŜ ǳƛǘǎǇǊŀŀƪΥ άLƪ ƘŀŘ ƴƻƻƛǘ ƎŜŘŀŎƘǘ 
Řŀǘ ƛƪ ƻƻƛǘ Ȋƻǳ ƪǳƴƴŜƴ ŦƛŜǘǎŜƴΣέ Řƻƻƪ ǾŜŜƭǾǳƭŘƛƎ ƻǇ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ ŦƻŎǳǎƎǊƻŜǇŜƴΦ 
 
  

Ψ!ƭǎ ǾƻƭǿŀǎǎŜƴŜ 
leren fietsen, is niet 

ŜǾƛŘŜƴǘΦΩ 

Ψ5Ŝ ƎǊƻƻǘǎǘŜ 
motivators zijn 
ƪƛƴŘŜǊŜƴΦΩ 

ΨCƛŜǘǎŜƴ ƎŜŜŦǘ ƧŜ 
ƛƳǇŀŎǘ ƻǇ ƧŜ ƭŜǾŜƴΦΩ 

(Fietsersbond) 
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Fietseducatie rendeert pas als mensen blijven fietsen. In het Vlaamse onderzoek werd 
opgemerkt dat vrouwen die in een geografisch ongunstig verkeersgebied wonen zoals 
Deurne-Noord of Molenbeek extra maatschappelijke drempels ervaren om te blijven fietsen. 
Drukke verkeersassen, slechte infrastructuur, geen of slechte fietspaden, luchtvervuiling 
en het Brussels heuvelachtig landschap, nodigen niet uit om op de fiets te stappen. 
 
Ook ongunstige weersomstandigheden zoals kou, winter, glad weer en sneeuw beïnvloeden 
ŘŜ ƪŜǳȊŜ ƻƳ ƴƛŜǘ ƻǇ ŘŜ ŦƛŜǘǎ ǘŜ ǎǇǊƛƴƎŜƴΦ 9ȄǘǊŀ ƻƴŘŜǊǎǘŜǳƴƛƴƎ ƴŀ ŘŜ ŦƛŜǘǎƭŜǎǎŜƴ Ȋƻŀƭǎ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨCƛŜǘǎǾǊƛŜƴŘƛƴƴŜƴΩ ƛǎ ǾƻƻǊ 
bepaalde vrouwen zeker wenselijk. 
 
 

  

Ψ5ƻƻǊ ǘŜ ŦƛŜǘǎŜƴ 
ǿƻǊŘ ƧŜ ȊƛŎƘǘōŀŀǊΦΩ 

(Duurzaam Den Haag) 
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3.2 Fietsstimulering in Holtenbroek 

3.2.1 Pilot ôFietsen geeft Vrijheidõ 
Uit: (Travers Welzijn, 2019) In de periode september 2018 ς september 2020  wordt een pilot in Zwolle in de wijk 
Holtenbroek uitgevoerd gericht op mensen die niet fietsen (kinderen en volwassenen). 5ŜȊŜ Ǉƛƭƻǘ ƘŜŜŦǘ ŘŜ ƴŀŀƳ ΨCƛŜǘǎŜƴ 
ƎŜŜŦǘ ±ǊƛƧƘŜƛŘΩ ƎŜƪǊŜƎŜƴ όŜŜǊǎǘΥ CƛŜǘǎŜƴ ƛǎ ƻƪŜŜύΦ De fiets wordt zodanig ingezet dat alle relevante doelgroepen worden 
gestimuleerd om meer te participeren (isolement doorbreken) en te bewegen. Onderdelen van aanpak zijn: 

¶ organiseren van fietslessen en verkeersveiligheid lessen;  

¶ faciliteren van fietsstallingen, parkeermogelijkheden  in de wijk (i.s.m. Woningbouw); 

¶ kosteloos beschikbaar stellen van fietsen en programma bieden waarbij mensen leren kleine reparaties aan hun 
eigen fiets te doen; 

¶ Imago rondom fietsen versterken  door verschillende lifestyle activiteiten te koppelen, waaronder recreatief 
fietsen, mountainbiken, BMX 

 
Daarnaast  wordt ook ingezet op het versterken en verduurzamen van de samenwerking rondom fietsen, gezondheid en 
participatie binnen de gemeente Zwolle (domein overstijgend) en met verschillende partijen in de stad. Het gaat om 
gebiedsgericht werken. Ook wordt ingespeeld op de Omgevingsvisie 2021.  Tevens gaat het om financieel borgen van het 
stimuleren van fietsen  (de aanpak) op lange termijn. 
 
Om te onderzoeken of de pilot bijdraagt aan de gestelde doelen, worden de aanpak en de uitkomsten gemonitord. 
Werkzame elementen worden beschreven naar een aanpak, zodat deze ook in andere wijken in de stad en in andere 
steden uitgevoerd kan worden. Het doel van het project Fietsen geeft Vrijheid is hieronder in figuur 3.2.1 weergegeven.  
 
ΨCƛŜǘǎŜƴ ƎŜŜŦǘ ǾǊƛƧƘŜƛŘΩ ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ ƳŜǘ ƘŜǘ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪǎǇǊƻƧŜŎǘ {ƳŀǊǘ /ȅŎƭƛng Futures. In dit project wordt 
onderzoek gedaan naar innovaties die zijn gerelateerd aan de fiets en/of fietsgebruik. In Smart Cycling Futures is gekozen 
ƻƳ ŘŜ ǘŜ ōŜǎǘǳŘŜǊŜƴ ǾŜǊƴƛŜǳǿƛƴƎŜƴ ǘŜ ǇƭŀŀǘǎŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ ŜŜƴ ȊƻƎŜƴŀŀƳŘ ΨƭƛǾƛƴƎ ƭŀōΩΦ 9Ŝƴ ƭƛǾƛƴg lab is een 
omgeving waarin partijen met verschillende achtergronden samenwerken om met een gezamenlijke inspanning 
duurzaamheids, - innovatie- en/of leerdoelen na te streven in een werkelijk bestaande fysieke en organisatorische 
omgeving. De samenwerking bestaat uit partijen met een publieke en private achtergrond die nadrukkelijk gebruikers bij 
hun ontwikkeling betrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betere 
verkeersveiligheid 

Mensen doen 
meer mee 

Mensen zijn 
gezonder 

Mensen zijn 
gelukkiger 

Mensen houden 
geld over 

Beleving: 

Fietslessen en 
verkeersveiligheid, krijgen 

van een fiets 

Bewustzijn: 

Onderhoudsworkshop 

Samenwerking: 

Imago 

Kinderen en volwassenen fietsen meer in Holtenbroek 

Figuur 3.2.1 Doelen pilot Fietsen geeft Vrijheid (Travers, 2018) 
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3.2.2 Opbouw en historie van de pilot 
Er is binnen de pilot geïnvesteerd in de samenwerking met partijen die zich inzetten voor fietsen, gezondheid en 
participatie (Travers Welzijn, Tour de Force, Gemeente Zwolle, Gezonde Stad, Hogeschool Windesheim, ANWB 
(Kinderfietsenplan), AFAC, DOCK24). Het kosteloos beschikbaar stellen van fietsen wordt vanaf september 2018 gedaan 
i.s.m. de Fietsenwerkplaats bij DOCK24. De AFAC en de ANWB (ook kinderfietsenplan) zijn samenwerkingspartners als het 
gaat om het aanleveren van fietsen. Daarnaast wordt vanuit de fietsenwerkplaats een programma geboden  waarbij 
deelnemers leren kleine reparaties aan hun eigen fiets te doen. Binnen DOCK24 kunnen mensen actieve stappen zetten in 
het sociaal en maatschappelijk participeren. Daar zijn ook mensen bij die kunnen meedoen met de fietspilot. 
 
In november 2018 is de eerste groep deelnemers gestart in Holtenbroek, er was veel belangstelling. Er werden vrijwilligers 
geworven en de inzet was om op meerdere momenten fietslessen te organiseren. Deelname aan de pilot betekent naast 
het krijgen van fietslessen, meedoen aan de onderhoudsworkshop/training en lifestyle activiteiten. Deelnemers die geen 
fiets hebben kunnen via het programma kosteloos een fiets krijgen. Een lifestyle coach is daarnaast betrokken om de 
deelnemers te enthousiasmeren en te stimuleren te blijven fietsen. Onderzoekers van Windesheim hadden een 
monitoring opgesteld om de resultaten van de deelnemers in beeld te gaan brengen. 
 
In het najaar van 2018 zijn gesprekken gevoerd met een aantal basisscholen in Holtenbroek over samenwerking rondom 
de pilot. In 2019 is verder met hen gesproken over samenwerking m.b.t. fietslessen en verkeersveiligheid lessen voor 
kinderen op de scholen. Scholen geven aan vooralsnog geen mogelijkheden te hebben om actief bij te dragen door volle 
ƻƴŘŜǊǿƛƧǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ IŜǘ Ǿŀƭǘ ƻǇ Řŀǘ ŜǊ Ǿƛŀ ƘŜǘ {²¢ ǾŜŜƭ ŦƛŜǘǎŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǳƛǘƎŜƎŜǾŜƴ ŀŀƴ ƪƛƴŘŜǊŜƴΦ .ƛƴƴŜƴ ƘŜǘ 
ƧŜǳƎŘǿŜǊƪ IƻƭǘŜƴōǊƻŜƪΣ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ȋƻŀƭǎ tƻƭƛǘƛŜYƛŘǎ ȊƛŜǘ ŘŜ ƧŜǳƎŘǿŜǊƪŜǊ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ŘƛŜ ƴƛŜǘ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ŦƛŜǘǎǾŀŀǊŘƛƎ ȊƛƧƴ 
en/of niet veilig fietsen. 
 
In het eerste pilotjaar όǎŜǇǘŜƳōŜǊ Ωму ς ǎŜǇǘŜƳōŜǊ Ωмфύ zijn er twee ƎǊƻŜǇŜƴ ƎŜǎǘŀǊǘΦ tŜǊ ƎǊƻŜǇ ƪǳƴƴŜƴ ȊƻΩƴ мл 
deelnemers meedoen. De eerste groep kan fietsen. Om meer gevoel en beleving te ontwikkelen bij het fietsen zijn 
verschillende activiteiten ingezet, waaronder een bezoek aan het fietsmuseum in Nijmegen. Met de deelnemers die 
kunnen fietsen wordt besproken hoe fietsen duurzaam onderdeel kan worden van hun leven. Tevens worden deze 
deelnemers als ambassadeurs ingezet. 
 
In het najaar van 2019 is de samenwerking met Hogeschool Windesheim verder uitgebreid. Er is een verbinding gemaakt 
met het Ambulatorium binnen de opleiding PMT van Windesheim. Hierdoor kon er vanaf september een grotere groep 
deelnemers bediend worden. De PMT-studenten zetten in op het helpen bij het leren fietsen, betere houding, meer 
zelfvertrouwen en ontspannen fietsen, ondersteunen in het overwinnen van angst, 1 op 1 ondersteuning maar ook mee 
fietsen door de wijk met een groep vrouwen die al goed en veilig kunnen fietsen. 
 
In oktober 2019 is er gestart met fietslessen voor kinderen: Veilig leren fietsen. Er is gekozen om in te zetten op kinderen 
uit groep 6, 7 en 8 omdat voor hen veilig fietsen belangrijk wordt bij ς het in de toekomst -  fietsen naar de nieuwe school. 
Door signalen vanuit scholen en ouders is er gecommuniceerd dat er behoefte is aan ondersteuning in het veilig 
deelnemen in het verkeer. Een aantal kinderen fietst zeer slecht, opstappen en afstappen is al een probleem. Ook zijn er 
kinderen die wel kunnen fietsen maar bang zijn om te fietsen tijdens drukke verkeerssituaties bijvoorbeeld. Via het 
netwerk rondom de pilot heeft Travers Welzijn twee deskundige vrijwilligers kunnen vinden die de fietslessen willen 
geven. 
 
In december 2019 kunnen bijna 35 vrouwen zelfstandig fietsen, waarvan een heel groot deel al niet meer deelneemt aan 
de fietslessen. En er zijn nog een aantal vrouwen die druk aan het oefenen zijn om zelfstandig te kunnen fietsen. Vrouwen 
kennen de theorie, hebben deelgenomen aan de reparatielessen. De dames die echt goed kunnen fietsen hebben 
inmiddels ook een fiets gekregen. Er komen nog wekelijks nieuwe deelneemster naar de fietslessen toe.  
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Interview fietsvrijwilliger Esther van Dijk 
Deelnemers 
De doelgroep van de fietslessen zijn voornamelijk vrouwen die niet in Nederland zijn geboren. Het zijn vrouwen uit 
bijvoorbeeld Irak, Afghanistan, Turkije of Marokko, landen waar vrouwen vaak niet mogen fietsen. Wanneer zij naar 
Nederland zijn geëmigreerd zien zij hun Nederlandse buren bijna alles op de fiets doen en ontstaat er een vorm van 
jaloezie en verlangen. De doelgroep wil ook heel graag leren fietsen om zelf meer vrijheid te ervaren. In het 
asielzoekerscentrum worden soms wel subtiele fietslessen gegeven, maar dit zijn maar tien lessen. De druk en stress die 
het de vrouwen geeft, dat zij moéten kunnen fietsen binnen tien lessen, resulteert vaak in een grotere angst voor het 
leren fietsen. Ook een harde val in het verleden kan angst geven om niet te durven fietsen.  
 
Een groot deel van de deelnemers beheerst nog niet de Nederlandse taal. Dit resulteert in veel hand- en voetgebaren en 
Jip-en-Janneke-ǘŀŀƭΦ 9Ǌ ȊƛƧƴ ŜƴƪŜƭŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ Ŝƴ ǾǊƛƧǿƛƭligers die Arabisch of Turks spreken en soms kan een deelnemer of 
familielid vertalen voor de rest.  
 
Werving en campagnes 
Om de fietslessen bekendheid te geven in de wijk, wordt er vooral gebruik gemaakt van flyers, posters en mond-tot-mond 
reclame. Het drukwerk wordt verspreid bij scholen, huisartsen, verloskundigen en peuterspeelzalen. Esther spreekt ook 
mensen aan in het winkelcentrum, op straat of in het wijkcentrum. Bijeenkomsten van Taal en Gezin of het Sociaal Wijk 
Team worden ook gebruikt om deelnemers te werven. Ex-deelnemers verspreiden verhalen over goede ervaringen, wat 
ook weer nieuwe mensen aanzet om te komen.  
 
Opbouw lessen 
De fietslessen starten het hele jaar door, er is geen gezamenlijk startpunt. De continue in- en uitstroom van deelnemers is 
ongeveer gelijk, hierdoor ontstaat er zelden een wachtlijst. Binnen de fietslessen zijn er drie niveaus opgesteld: beginners, 
gevorderd en competent. Om een niveau hoger te komen, dient de deelnemer aan verschillende competenties te 
voldoen.  
 
Naast Esther is er een fietsdocent, zijn er vrijwilligers en helpen er PMT-studenten mee. Al deze mensen werken goed 
samen om de deelnemers het beste te kunnen ondersteunen. Doordat de vrijwilligers en de studenten meehelpen, 
kunnen de drie niveaus verschillende lessen en meer persoonlijke aandacht krijgen. De vrijwilligers zorgen vooral voor de 
praktische ondersteuning, ten behoeve van de voorkoming van een valpartij bij de beginners. De PMT-studenten helpen 
meer met een correcte fietshouding en de omgang met angsten en spanningen. Iedereen helpt mee bij het individueel 
fietsen door de wijk of richting het centrum.  
 
In veel culturen is er geen gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, vrouwen zijn hier vaak ondergeschikt. Er zijn 
geen mannelijke deelnemers, ondanks dat er wel een aantal mannen graag mee zouden willen doen. 
 
Het aantal lessen dat wordt aangeboden is flexibel. Afhankelijk van de leercurve van de deelnemer wordt bepaald 
wanneer een deelnemer de fietslessen kan afronden. Hierdoor kan het aantal lessen op individueel niveau variëren tussen 
de tien en dertig. Meestal zijn er ongeveer tien deelnemers tegelijkertijd bezig met de fietslessen. Wanneer er meer 
deelnemers willen meedoen, worden er extra vrijwilligers of PMT-studenten geworven om mee te helpen.  
 
Wanneer de deelnemers starten met de lessen, zijn zij vaak erg angstig. Er is een grote angst om te vallen en voor andere 
weggebruikers. Alleen door veel en rustig te oefenen kan deze angst worden verminderd. De fietslessen hebben een groot 
sociaal belang, er worden vriendschappen gesloten, er is veel plek voor humor en het is echt een uitje voor de 
deelnemers.  
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Inhoud lessen 
De fietslessen worden op twee momenten in de week gegeven, op maandag en op woensdag om 10:00 uur. Iedere les 
duurt ongeveer twee uur, inclusief opstart met koffie of thee. In de winter en bij slecht weer duurt de les vaak maar één 
uur. Na de opstart begint de beginnersgroep met een theorieonderdeel, dit omdat dan iedereen nog aanwezig is. Soms 
moeten deelnemers eerder weg, dan hebben zij in ieder geval de theorie ontvangen. Bij mooi weer wordt er meer 
praktijkles gegeven en bij slecht weer meer theorie. De groep deelnemers wordt vervolgens verdeeld over de 
verschillende niveaus. Deelnemers in het gevorderde of competente niveau hoeven niet altijd meer de theorie bij te 
wonen, omdat zij dit al gehad hebben. Alle deelnemers dragen buiten een geel veiligheidshesje, dit zodat zowel Esther als 
andere mensen in het verkeer goed de deelnemers kunnen zien.  
 
Deelnemers hoeven zich niet af te melden als zij een keer niet kunnen komen. Minder aanwezige deelnemers betekent 
een les meer persoonlijke begeleiding. Alleen in de winter wordt een afmelding op prijs gesteld, omdat er dan soms 
niemand komt opdagen.   
 
Aanmelding en intake 
De deelname aan de fietslessen is gratis en er is geen aanmeldingsprocedure of intake. De stap tot het nemen van 
fietslessen is een enorme drempel voor de deelnemers, daardoor wordt de start zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Er 
wordt eerst gevraagd of een potentiele deelnemer een keer koffie wil komen drinken. Hier ziet men dan er meer 
migratievrouwen niet kunnen fietsen en dat er geen mannen aanwezig zijn. Vooral dat laatste is voor deze doelgroep erg 
belangrijk. Veel potentiele deelnemers komen de les daarop terug en willen een keertje meedoen. Pas wanneer ze echt 
vaker komen, is er een soort intake waarin het niveau wordt bepaald. Het belangrijkste is dat de vrouwen zelf geen 
formulieren hoeven in te vullen, want veel deelnemers zijn analfabeet op de Nederlandse taal.  
 
Theorie 
Tijdens het theoriedeel van de fietslessen wordt er op verschillende manieren lesgegeven, alles in Jip-en-Janneke-taal. Er 
zijn boekjes met veel afbeeldingen, in zowel het Nederlands, het Engels als het Arabisch. Er is ook een tolk aanwezig om 
eventueel dingen uit te leggen. De beginnerslessen starten met een uitleg over de fiets; waarvoor is de rem, wat is een 
zadel en waar en zit de verlichting. Alle onderdelen van een fiets zijn met pijltjes aangegeven in het boekje. Vervolgens 
worden de verschillende soorten remmen uitgelegd, wat is het verschil tussen handrem en terugtraprem. Daarna volgt 
ŜŜƴ ǎǘǳƪ ǾŜǊƪŜŜǊǎŜŘǳŎŀǘƛŜΦ 9Ǌ ƛǎ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ǇǳȊȊŜƭ ƳŜǘ ǎǇŜŜƭƎƻŜŘŀǳǘƻΩǎΣ ƳƛƴƛŀǘǳǳǊŦƛŜǘǎŜƴ Ŝƴ ǾŜǊƪŜŜǊǎōƻǊŘŜƴΦ IƛŜǊƻǇ ǿƻǊŘǘ 
duidelijk uitgelegd aan welke kant van de weg er wordt gefietst en hoe je goed en veilig over een kruispunt kan fietsen. Er 
wordt besproken waarom en hoe je je hand moet uitsteken, hoe de voorrang werkt, dat er niet op de stoep gefietst mag 
worden en hoeveel afstand je tot je voorganger moet houden.  
 
Deelnemers leren niet alleen over het verkeer, maar zij leren ook kleine reparaties doen aan een fiets. Onderdelen zoals 
een binnenband plakken, lampjes verwisselen of het zadel hoger zetten zijn belangrijk om te leren voor de deelnemers. 
Deze reparatiekennis is van grote meerwaarde voorde doelgroep. Veel deelnemers hebben een laag inkomen en hebben 
geen geld om deze werkzaamheden bij een fietsenmaker te laten uitvoeren. Deze fietstheorie vond plaats bij de 
fietsenwerkplaats Dock24, maar Esther kan deze theorie inmiddels ook zelf geven.  
 
Praktijk 
De praktijk van de fietslessen vindt voor de beginners plaats op het basketbalveld achter het wijkcentrum in Holtenbroek. 
Op dit afgesloten terrein zijn geen andere verkeersdeelnemers en kunnen zij rustig leren fietsen. De deelnemers leren als 
eerste om balans te kunnen houden, dit wordt meestal geoefend op een step. Vervolgens gaan de beginnende 
deelnemers naar een fiets met een te laag zadel, waardoor zij goed met de voeten bij de grond kunnen. In deze eerste 
fase wordt ook het sturen met een fietsstuur en het vloeiend remmen geoefend, doordat de deelnemers in rondjes gaan 
op het basketbalveld. Sommige deelnemers hebben heel veel angst, zij willen graag dat er aan beide zijden een vrijwilliger 
staat om te kunnen ondersteunen. Anderen hebben minder angst en hebben daardoor minder persoonlijke begeleiding 
nodig. Deelnemers zijn enorm trots wanneer zij voor het eerst zelfstandig kunnen fietsen, dit wordt dan ook meestal op 
film gezet en gedeeld met de familie.  
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De gevorderde groep mag starten met rondjes om de hekken het basketbalveld, dit is voor hen meestal een hele grote en 
enge stap. Rond het basketbalveld lopen en fietsen soms andere mensen, wat voor de eerste verkeersontmoetingen kan 
zorgen. Wanneer ook dit rondje vloeiend verloopt, mag de deelnemer door de wijk Holtenbroek gaan fietsen. In het begin 
gaat een begeleider mee, maar uiteindelijk kan de deelnemer dit alleen gaan verkennen. In de wijk komt de gevorderde 
deelnemer kruispunten en andere mensen in het verkeer tegen, maar nog geen drukke punten.  
 
Wanneer een deelnemer naar het competente niveau mag, zal zij langzaam naar steeds moeilijkere situaties gaan fietsen. 
Samen met een begeleider worden er bijvoorbeeld voor het eerst door tunnels gefietst. Ook wordt er vaker naar drukkere 
plekken, zoals het centrum, gefietst. De deelnemer wordt steeds zelfstandiger en mag ook af en toe moeilijke stukken 
alleen fietsen.  
 
Langzaam maar zeker merkt Esther dat een deelnemer toe is aan de afrondende fase. Deelnemers mogen de fietslessen 
afronden als zij de verkeersregels kennen en zich veilig en zonder angst in het verkeer kunnen begeven. Ze moeten 
bijvoorbeeld vloeiend kunnen op- en afstappen, weten hoe het verkeer werkt en aan welke kant er moet worden gefietst. 
Sommige deelnemers willen sneller dan hun eigen kunnen, maar hier prikt Esther snel doorheen. Dat de deelnemers snel 
willen afronden is niet verwonderingswaardig, want de beloning is groot. Als zij de fietslessen goed hebben afgerond 
krijgen de deelnemers een fietspaspoort en een gratis fiets. Deze eigen fiets mogen de deelnemers samen met Esther bij 
Dock24 ophalen en wordt op de juiste maat afgesteld. Nadat de deelnemers een eigen fiets hebben, krijgen zij nog één of 
twee fietslessen om met de eigen fiets om te leren gaan en dan zijn ze klaar.  
 
Ervaring en succes 
Inmiddels hebben er sinds oktober 2019 ongeveer vijftig deelnemers de fietslessen afgerond. Ze hebben leren fietsen en 
er is een wereld voor ze opengegaan. De ex-deelnemers kunnen nu naar de markt, naar vrienden, de kinderen op de fiets 
naar school brengen en bij mooi weer met het hele gezin een stuk gaan fietsen. Ze zitten niet meer thuis en zijn uit hun 
isolement gehaald, dit heeft enorme psychische voordelen. De eenzaamheid verminderd, er worden nieuwe 
vriendschappen gesloten, ze vinden een baan en stromen door naar de Nederlandse taallessen en/of de handwerkclub. 
Tijdens de lessen wordt de spraak en taal verbeterd en veel vrouwen vallen af omdat ze meer gaan bewegen. Het hele 
gezin ervaart een positief effect als de moeder nu ook mee kan gaan fietsen.  
 
Als de vrouwen beginnen met de fietslessen is er heel veel angst, onzekerheid en spanning. Wanneer ze echter zien dat er 
geen druk is, geen tijdslimiet is en geen verkeer is op het oefenterrein zie je het zelfvertrouwen groeien. Ze ontspannen 
meer en meer en beginnen zelfs te genieten. Het is een prachtig gezicht om de blijdschap en dankbaarheid te zien in hun 
gezichten.  
 
Het grootste succes van de fietslessen in Holtenbroek is te danken aan de laagdrempeligheid. Het is niet te officieel, er zijn 
geen moeilijke formulieren en er is geen tijdsdruk. De vrouwen mogen zichzelf zijn, ook als ze niet kunnen lezen of niet 
kunnen fietsen. Het is belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat de deelnemers aan het einde worden beloond met 
ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ŦƛŜǘǎ ƛǎ Řŀƴ ŘŜ ƪŜǊǎ ƻǇ ŘŜ ǘŀŀǊǘΣ άŘŀǘ ƛǎ ŘŞ ōŜƭƻƴƛƴƎ ƴŀ ǿŜƪŜƴƭŀƴƎ ǇƭƻŜǘŜǊŜƴέΦ .ƻǾŜƴŘƛŜƴ Ȋƻǳ ƘŜǘ ǎǇƛƧǘƛƎ ȊƛƧƴ ŀƭǎ 
de deelnemers wel leren fietsen, maar geen geld hebben om vervolgens een eigen fiets aan te schaffen.  
 
Dat de fietslessen gratis en onbeperkt worden aangeboden is een tweede punt van succes. Veel mensen in de doelgroep 
hebben een laag inkomen en kunnen geen fietslessen betalen, laat staan een fiets of fietsreparatie.  
Daarnaast is het belangrijk om ook kennis te hebben van de andere culturen. Dit wordt erg gewaardeerd door de 
deelnemers en maakt de communicatie en gebruiken soms makkelijker te begrijpen.  
 
De kinderfietslessen worden op een heel andere manier vormgegeven dan die voor volwassenen. Kinderen leren heel snel 
en vaak kunnen zij wel fietsen, maar niet veilig. Bij de kinderfietslessen is er slechts één groep tegelijkertijd en na een 
aantal weken hebben zij de lessen afgerond en kan er een nieuwe groep starten. Er worden parcoursen op het schoolplein 
gemaakt waar het op- en afstappen, het remmen en het sturen wordt geoefend met vrijwilligers. De docenten van de 
school geven de theorielessen. Kinderen waarvan de ouders geen fiets kunnen betalen, krijgen na afloop ook een fiets. 
Deze fiets gaat, als het kind groter is gegroeid, vaak door naar broertjes of zusjes. Een bruikleenovereenkomst zou ook een 
goede optie kunnen zijn, maar dat is er nu nog niet.  
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Verbeterpunten en aanbevelingen 
Om de werving van nieuwe deelnemers te optimaliseren zou Esther graag de flyers en posters ook in andere talen willen 
laten afdrukken. Nu zijn deze enkel in het Nederlands gedrukt. Ook het werken met afbeeldingen werkt heel goed, omdat 
sommige mensen analfabeet zijn.  
 
De theorielessen zouden kunnen worden verbeterd wanneer er beeldmateriaal met uitleg, in meerdere talen, gemaakt 
zou kunnen worden. Een video zorgt voor een duidelijkere uitleg dan een boekje. Daarnaast zou Esther graag een 
gemeentelijke informatiebron willen hebben voor de fietstheorie, zodat het in iedere wijk waar fietslessen worden 
opgezet dezelfde theorie is.  
 
Esther adviseert om de fietslessen zo lang mogelijk gratis en onbeperkt aan te bieden. Sommige mensen zullen afhaken 
ǿŀƴƴŜŜǊ ŜǊ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ϵоΣлл ǇŜǊ ƭŜǎ Ȋƻǳ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǾǊŀŀƎŘΣ Řƛǘ ƻƳŘŀǘ ƘŜǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜŜƭ ƴƛŜǘ ƘŀŀƭōŀŀǊ ƛǎ ŜƴκƻŦ ƻƳŘŀǘ ƘŜǘ ŘŜ 
prestatiedruk verhoogd. Wellicht dat, wanneer het noodzakelijk zou zijn om een financiële bijdrage te vragen, een 
inschrijftarief een betere optie zou zijn dan lesgeld. Daarmee wordt het onbeperkte aantal lessen, en daarmee de absentie 
van prestatiedruk, gewaarborgd. Voor de minima zou er dan vanuit een sociaal potje een vergoeding voor het inschrijfgeld 
kunnen komen. Toch vormt iedere vorm van financiële druk een verhoogde drempel om aan de fietslessen te beginnen.  
 
Zoals eerder benoemd is de verhouding tussen mannen en vrouwen in veel culturen een kwetsbaar onderwerp. Hierdoor 
zijn er tot dusver geen mannen toegelaten aan de fietslessen in Holtenbroek. Mannen hebben enerzijds het trots, wat 
maakt dat zij niet graag gedoceerd worden door een vrouw. Anderzijds willen vrouwen niet graag ondersteund worden 
door een mannelijke docent. Mannelijke PMT-studenten vormen tot Esthers verbazing geen probleem voor de 
ŘŜŜƭƴŜƳŜǊǎΦ 5ƛǘ ƛǎ ǿŀŀǊǎŎƘƛƧƴƭƛƧƪ ƻƳŘŀǘ ŘŜ ǎǘǳŘŜƴǘŜƴ ƴƻƎ ŀƭǎ ΨƪƛƴŘŜǊŜƴΩ ǿƻǊŘŜƴ ōŜǎŎƘƻǳǿŘΣ ǾŜŜƭ ŘŜŜƭƴŜƳŜǊǎ ƘŜōōŜƴ ȊŜƭŦ 
zonen in diezelfde leeftijd. Het is wel belangrijk, voor ieder geslacht, om altijd toestemming te vragen of je iemand fysiek 
mag ondersteunen tijdens de fietslessen.  
 
Uit de praktijksessies blijkt dat de doelgroep een afkeer heeft tegen het Nederlandse herfst- en winterweer. Bij slecht 
weer en kou komen er een stuk minder deelnemers naar de fietslessen toe. Esther zou graag in de wintermaanden een 
gymzaal tot haar beschikking hebben zodat de fietslessen droog en warm door kunnen gaan.  
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3.2.3 Het succes van de pilot 
Uit: (Travers Welzijn, 2020) Het aangeboden programma is een groot succes, opgesomd in figuur 3.2.2 hieronder. De 
vijftig deelnemers zijn positief en zien - en gebruiken - hun deelname als een opstapje naar een verdere deelname aan de 
maatschappij. Het kunnen fietsen en het bezitten van een fiets opent deuren die voorheen gesloten waren, denk daarbij 
aan het zelfstandig boodschappen kunnen doen op de markt, het brengen van hun kinderen naar school of sport, het 
kunnen uitoefenen van een baan die buiten loopafstand ligt en waarvoor niet iedere keer de betaalde bus gepakt hoeft te 
worden. De deelnemers zijn uit hun isolement gehaald, hebben vriendinnen gemaakt en kunnen zichzelf ontplooien. Door 
deelname aan dit programma zijn ze ook in aanraking gekomen met andere cursussen, zoals die van de Nederlandse taal, 
een beweegcursus of hebben ze zich aangesloten bij een handwerkclub. 
 
De aanpak voorziet in het wegnemen van angst en stress omtrent het fietsen. Het meedoen aan een laagdrempelig 
programma zonder tijdsdruk, zonder kosten, zonder vaststaand programma en formulieren biedt hen de flexibiliteit en het 
vertrouwen om ontspannen en succesvol te zijn. Het kunnen fietsen zorgt voor trots en zelfvertrouwen, waarbij de 
ŘŜŜƭƴŜƳŜǊǎ ŀŀƴŘǊƛƴƎŜƴ ƻǇ ƘŜǘ ƳŀƪŜƴ Ǿŀƴ ŦƻǘƻΩǎ Ŝƴ ǾƛŘŜƻΩǎ ŘƛŜ ȊŜ ƪǳƴƴŜƴ ŘŜƭŜn met familie en vrienden in Nederland en 
in het land van herkomst. Het in ontvangst nemen van eigen fiets is de beloning voor hun harde werken en draagt bij aan 
het blijven fietsen. 
 
Het onbeperkt en kosteloos aanbieden van fietslessen aan een deelnemer, dus zonder vaststaand aantal lessen is ook een 
voorwaarde voor succes gebleken. Veel mensen in de doelgroep hebben een laag inkomen en kunnen geen fietslessen 
betalen, laat staan een fiets of fietsreparatie. Daarnaast is het belangrijk om ook kennis te hebben van de andere culturen. 
Dit wordt erg gewaardeerd door de deelnemers en maakt de communicatie en gebruiken soms makkelijker te begrijpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kinderen en volwassenen fietsen meer in Holtenbroek 
80% kan na deelname zelfstandig fietsen! 

(20% heeft verdere ondersteuning nodig of zit in een persoonlijke situatie die het leren belemmert) 

Figuur 3.2.2 Behaalde doelen pilot Fietsen geeft Vrijheid (Travers Welzijn, 2020) 
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3.2.4 Het effect van (therapeutisch) fietsen binnen het fietsproject 
Uit: (Verslaglegging Fietsproject en Smart Cycling Futures, 2019) Of het aanbieden van fietslessen effect heeft op het 
welbevinden van deze speciale doelgroep is er gebruik gemaakt van een kleinschalig kwantitatief onderzoek. Er is gekozen 
om de meetinstrumenten: Session Rating Scale (hierna genoemd SRS) en de Outcome Rating Scale (hierna genoemd ORS) 
te gebruiken. Deze meetinstrumenten zijn voor en na elke sessie (les) ingevuld door de deelnemers van het fietsproject. 
De ORS is een meetinstrument dat vóór elke sessie wordt afgenomen bij elke deelnemer en de SRS is een meetinstrument 
dat ná elke sessie wordt afgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door middel van de ORS en SRS is er in kaart gebracht of het welbevinden van de deelnemers is veranderd door middel 
van de aangeboden fietslessen, weergegeven in figuur 3.2.3 hierboven. De SRS nam per sessie toe en dat resulteerde in 
een gemiddelde uitkomst van 2,96. De uitslag van de ORS fluctueerde elke sessie waarbij de gemiddelde uitslag 2,71 is. 
Daardoor kan worden geconcludeerd dat aan de hand van deze observaties tijdens de fietslessen en de uitslagen van het 
onderzoek, de fietslessen een positieve invloed heeft gehad op het welbevinden van de deelnemers. 
 
Tijdens en na het geven van de fietslessen werden de volgende gewaarwordingen opgemerkt: meer lachen, meer 
interactie met de begeleiders en met elkaar (zowel verbaal als non-verbaal), motorische fietsvaardigheid nam toe (minder 
zwabberen met de fiets, opeens bochten kunnen maken wat eerst niet mogelijk was, op kunnen stappen op de fiets en 
balans kunnen gebruiken), de deelnemers durfden meer te proberen, zowel op initiatief van de begeleiders als van 
henzelf, toenemende fanatisme door bijvoorbeeld niet meer willen stoppen met oefenen, langer door willen oefenen en 
vaker willen oefenen. Tevens vertelde een deelneemster dat ze n.a.v. de fietslessen nu zelfstandig en vertrouwd kan 
fietsen, nu met haar kinderen naar het centrum fietst om bijvoorbeeld boodschappeƴ ǘŜ ŘƻŜƴΦ 5ŀŀǊōƛƧ ȊŜƛ ȊŜ ƭŜǘǘŜǊƭƛƧƪΥ άƴǳ 
ƛƪ ŘŜ ŦƛŜǘǎ ƘŜō ōƭƛƧŦ ƛƪ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ǘƘǳƛǎΩΩΦ 5ƛǘ ƪƻƳǘ ƛƴ ƻǾŜǊŜŜƴǎǘŜƳƳƛƴƎ ƳŜǘ ƘŜǘ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪ Řŀǘ ƛǎ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ōƛƧ ŘƛŜȊŜƭŦŘŜ 
deelnemers.  
 
 
 
 
 

  

1 = Bedroefd, 2 = Neutraal, 3 = Blij                                     Horizontale as = hoeveelheid afgenomen sessies (lessen) 

Figuur 3.2.3 Gemoedstoestand deelnemers voor en na elke sessie (les) (Verslaglegging Fietsproject en Smart Cycling Futures, 2019) 
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3.2.5 Deelnemers aan het woord 
Uit: (Popkema, 2019) Op 1 en 11 juli 2019 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de deelnemers van de pilot 
Fietsen geeft Vrijheid. Hier waren behalve twaalf deelnemers ook de projectleider, de twee fietscoaches van Travers en 
twee vrijwilligers van de Fietsersbond aanwezig. Alle deelnemers waren vrouw. De fietscoaches van Travers speelden 
tijdens het gesprek de rol van tolk: een vanuit het Engels en een vanuit het Arabisch. Er zijn verschillende vragen gesteld 
aan de deelnemers, welke hieronder zijn uitgeschreven. 
 
1. Helpt het krijgen van een fiets om te gaan fietsen? Hoe dan? 
ΨIŜǘ ƪǊƛƧƎŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŦƛŜǘǎ ƘŜƭǇǘ ƻƳ ǘŜ Ǝŀŀƴ ŦƛŜǘǎŜƴΦ !ƭǎ ƧŜ ƴƛŜǘ ƪǳƴǘ ŦƛŜǘǎŜƴ Řŀƴ ƪƻƻǇ ƧŜ ŜǊ ƎŜŜƴΦ !ƭǎ ƧŜ ƻǾŜǊ ŜŜƴ ŦƛŜǘǎ 
beschikt dan kun je ook zelf op pad gaan. Het kopen van een fiets is best kostbaar, dus het krijgen van een fiets zorgt 
ervoor dat je niet andere dingen hoeft op te geven. Met een fiets kunnen de vrouwen onafhankelijker worden. Ze hoeven 
dan niet meer te wachten tot de echtgenoot thuiskomt om met hen te gaan reizen. Fietsen is belangrijk in Nederland. 
Iedereen heeft een fiets dus als je wil meedoen moet je een fiets hebben. Een fiets is ook wel heel makkelijk omdat alles 
dichtbij is in Nederland. Het krijgen van een fiets motiveert om het fietsen onder de knie te krijgen. Dan is er ook echt een 
ƳŀǘŜǊƛŜƭŜ ōŜƭƻƴƛƴƎ ŀƭǎ ƘŜǘ ƭǳƪǘΦΩ 
 
2. Helpen de fietslessen om te gaan fietsen? Hoe dan? 
Ψ5Ŝ ƭŜǎǎŜƴ ƘŜƭǇŜƴ ƎƻŜŘ ƻƳ ǘŜ Ǝŀŀƴ ŦƛŜǘǎŜƴΦ tǊƻōŜǊŜƴ ǿŜǊƪǘΦ IŜǘ ƎŜŜŦǘ ŜƴŜǊƎƛŜ ƻƳ ǘŜ ŜǊǾŀǊŜƴ Řŀǘ ƘŜǘ ƧŜ ƪŀƴ ƭǳƪƪŜƴ ŀƭǎ ƧŜ 
probeert. Je moet leren balanceren, dat heeft tijd nodig. Het is fijn om het in een groep te doen, dat stimuleert en 
motiveert. In je eentje leren fietsen is lastig. En met de familie dat lukt ook niet zo makkelijk. De echtgenoten gaan al snel 
zeuren als het niet snel lukt. De dames vinden het heel fijn dat het veilig is in de groep, dat ze onzeker mogen zijn over de 
angst om te vallen, dat ze schaamte mogen hebben over dat ze het nog niet kunnen en dat ze misschien een beetje te 
zwaar zijn om het snel te kunnen leren. De dames ervaren dat fietsen een goede sport is voor buik en benen, dat is prettig. 
Verder is het belangrijk dat ze zoveel lessen mogen nemen als nodig is. Ze hoeven het niet al na bijvoorbeeld vijf lessen te 
ƪǳƴƴŜƴΦΩ 
 
Ψ.ƛƧ ŘŜ ƭŜǎǎŜƴ ƪƻƳŜƴ ǾŜŜƭ ƪƭŜƛƴŜ ŘƛƴƎŜǘƧŜǎ ŀŀƴ ōƻŘ. Zo is het belangrijk dat aan de dames wordt verteld dat ze in de bocht 
een klein beetje moeten remmen, om de snelheid te verminderen. Door dat een paar keer te oefenen kan angst worden 
overwonnen. Ook wordt de dames verteld wat ze kunnen doen om niet te ǾŀƭƭŜƴΦΩ 
 
3. Helpen de verkeersveiligheidslessen (onderdeel fietslessen) om te gaan fietsen? Hoe dan? 
Ψ5Ŝ ǾŜǊƪŜŜǊǎǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƭŜǎǎŜƴ ȊƛƧƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƭŜǊŜƴ ŦƛŜǘǎŜƴΦ WŜ ƳƻŜǘ ŘŜ ǊŜƎŜƭǎ ƪŜƴƴŜƴ Ŝƴ ǿŜǘŜƴ ǿŀǘ ŘŜ ōƻǊŘŜƴ 
betekenen. Dat neemt ook angst weg over hoe het zal gaan in het verkeer. Het is wel iets om langzaam te leren. Het is fijn 
dat de coaches en vrijwilligers vaak herhalen wat de borden betekenen. Ook hier is het heel fijn dat de groep veilig is. Ze 
durven dan de schaamte te overwinnen dat ze eƛƎŜƴƭƛƧƪ ƴƛŜǘ ƎƻŜŘ ǿŜǘŜƴ ǿŀǘ ŜŜƴ ōƻǊŘ ōŜǘŜƪŜƴǘΦΩ 
 
4. Helpt het leren om zelf kleine reparaties aan de eigen fiets te doen om te gaan fietsen? Hoe dan? 
Ψ5ƻƻǊ ǘŜ ƻŜŦŜƴŜƴ ƪǳƴƴŜƴ ȊŜ ƴǳ ȊŜƭŦ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ŘƛƴƎŜƴ ŘƻŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ŜŜƴ ōŀƴŘ ǇƭŀƪƪŜƴΦ 5Ŝ ƴŜƛƎƛƴƎ ƛǎ ŜǊ ǿŜƭ ƻm naar de 
fietsenmaker te gaan als er iets aan de fiets mankeert. Door sommige dingen zelf te doen kun je echter wel kosten 
ōŜǎǇŀǊŜƴΦΩ 
 
De volgende suggesties ter verbetering werden voorgesteld: 

¶ Met steps voor volwassenen kan eerst het balanceren beter worden geoefend 

¶ Als ze nog niet goed kunnen balanceren zouden fietsen met zijwieltjes ook kunnen helpen om alvast meer te 
leren over deelname aan het verkeer 

¶ Met een kleinere fiets voelen sommige dames zich eerst meer op hun gemak. Soms zijn ze ook kleiner dan menige 
Nederlandse vrouw 

¶ Voor sommigen zou een fiets met een lage instap kunnen helpen 

¶ Fietsen met handremmen zouden het veiligheidsgevoel helpen bevorderen 

¶ De lessen mogen wel vaker dan één keer per week worden gehouden 

¶ Als de fiets mee mag naar huis kunnen ze ook thuis oefenen 
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RTV Oost is bij de fietslessen in Holtenbroek gaan kijken. Meerdere 
ŘŜŜƭƴŜƳŜǊǎ ȊƛƧƴ ŘŀŀǊ ŀŀƴ ƘŜǘ ǿƻƻǊŘ ƎŜǿŜŜǎǘΥ  ά±ƻƻǊ ŜŜƴ 
Nederlander klinkt het gek als een volwassene nog niet kan fietsen, 
ōŜƎǊƛƧǇ ƧƛƧ ŘŀǘΚέ άWŀΣ ȊŜƪŜǊΗ ±ŜŜƭ ƳŜƴǎŜƴ ǾǊƻŜƎŜƴ ƳƛƧ ƻŦ ƛƪ ŀƭ ƪƻƴ 
fietsen, hoe het kon dat ik niet kon fietsen en hoelang ik al in 
Nederland woon. Mijn kinderen en man kunnen allemaal fietsen, 
ōŜƘŀƭǾŜ ƛƪΣ Řŀǘ ǾƻƴŘ ƛƪ ŜŜƴ ōŜŜǘƧŜ ǎŎƘŀƴŘŀƭƛƎΗέ  
 
Een andere deelneemster zegt dat ze al zestien jaar in Nederland 
woont, maar nog niet kon fietsen. In het begin heeft ze het wel 
geprobeerd, waarna ze viel en het niet meer durfde. De fietslessen 
ƎŜǾŜƴ ŜŜƴ ƎƻŜŘ ƎŜǾƻŜƭΣ ǘƻŜƴ ƛƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ŜŜǊǎǘ ƎƛƴƎ ŦƛŜǘǎŜƴ ƘŀŘ ƛƪ ȊƻΩƴ 
ŦƛƧƴ ƎŜǾƻŜƭΗ 5ŀǘ ƎŜǾƻŜƭ ƪƻƴ ƛƪ ǘƻǘ ǎΩ ƴŀŎƘǘǎ ǾŀǎǘƘƻǳŘŜƴΣ ƘŜǘ ǾƻŜƭde zo 
ǾǊƛƧΗ 5ŀǘ ƛƪ ŎƻƴǘǊƻƭŜ ƘŀŘ ƻǾŜǊ ŜŜƴ ŦƛŜǘǎ ǾƻŜƭŘŜ ƘŜŜƭ ŦƛƧƴΦέ  

  

(Fietsles in Zwolle, 2019) 



PROJECT FIETSBEZIT 

 

 25 

3.2.6 Mogelijke overwegingen bij verdieping pilot 
De gemeente Zwolle wil het project Fietsen geeft Vrijheid verspreiden over andere wijken en de Provincie Overijssel wil 
het project wellicht verspreiden over andere gemeenten. Marcus Popkema, onderdeel van de stuurgroep, heeft samen 
met Ingrid Bakker een document geschreven over een verdieping van de huidige pilot: 
 
Uit: (Popkema & Bakker, Overwegingen bij de uitbreiding van Fietsen geeft Vrijheid, 2020) Bij de start van het project is 
geopperd dat de werkwijze van Fietsen geeft Vrijheid na verloop van tijd ook in andere Zwolse aandachtwijken zou 
kunnen worden toegepast waar het bevorderen van de maatschappelijke participatie en de (positieve) gezondheid 
gewenst is. Gaandeweg is daarbij geopperd ƻƳ ƴŀŀǎǘ ƴƛŜǳǿŜ ½ǿƻƭƭŜƴŀǊŜƴ ƻƻƪ ΨƪǿŜǘǎōŀǊŜΩ ƛƴǿƻƴŜǊǎ όƪƛƴŘŜǊŜƴ Ŝƴ 
volwassenen met een lage economische positie) aan te zetten tot fietsen.  
 
De verspreidingsambities kunnen op voldoende draagvlak rekenen. Betrokken partijen zien de waarde en de kansen van 
het project. Voor Gemeente Zwolle kan bijvoorbeeld via het project een deel van de ambities om het fietsgebruik in de 
stad te bevorderen worden gerealiseerd. Om op termijn de vruchten van het project te kunnen plukken is het evenwel 
nodig om bij de verspreiding van het project goed stil te staan bij de implementatie van de vervolgstappen en de 
verdieping.  
 
Om aan te sluiten bij de ambitie van Zwolle kan worden ingezet op het bereiken van inwoners die niet of weinig fietsen, 
ƳŀŀǊ Řŀƴ ƳŜǘ ƴŀƳŜ ƻǇ ŘŜ ƎǊƻŜǇ ΨƪǿŜǘǎōŀǊŜƴΩ ŘƛŜ ŀŎƘǘŜǊōƭƛƧǾŜƴ ƛƴ ƳŀŀǘǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŜΣ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘ Ŝƴ ōŜǿŜƎŜƴΦ 
Bij deze groep zien we tevens vaker problemen zoals werkeloosheid, armoede en overgewicht. Aangezien het hier gaat 
om een moeilijk bereikbare groep, vraagt dit om extra aandacht. Hiervoor zijn op dit moment twee aanvullende 
doelgroepen in beeld:  
 

1. ΨƪǿŜǘǎōŀǊŜΩ kinderen: kinderen van ouders met een lage sociaal economische positie, waardoor ze geen fiets 
kunnen aanschaffen voor hun kind; 

2. ΨƪǿŜǘǎōŀǊŜΩ ƛƴŀŎǘƛŜǾŜ ǾƻƭǿŀǎǎŜƴŜƴΥ ŀƭƭŜŜƴǎǘŀŀƴŘΣ ǎŀƳŜƴǿƻƴŜƴŘΣ ƻǳŘŜǊ ƳŜǘ ƪƛƴŘόŜǊŜƴύΦ  
 
Stap 1: verdieping met kwetsbare kinderen 
De gesprekken over het stimuleren van fietsen door kinderen zijn inmiddels van start gegaan. Hierbij is verbinding gelegd 
ƳŜǘ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨƪƛƴŘŜǊŦƛŜǘǎŜƴǇƭŀƴΩ Ǿŀƴ ŘŜ !b².Φ [ŀƴƎǎ ŘŜȊŜ ǿŜƎ ƪŀƴ ¢ǊŀǾŜǊǎ ²ŜƭȊƛƧƴ ƻǾŜǊ ƪƛƴŘŜǊŦƛŜǘǎŜƴ ōŜǎŎƘƛƪƪŜƴΣ 
zodat aan de basisvoorwaarde voor deelname aan Fietsen geeft Vrijheid, namelijk het hebben van een fiets, kan worden 
voldaan. Momenteel wordt uitgewerkt hoe de kinderen zullen worden benaderd en op welke wijze het 
fietsstimuleringsprogramma op deze doelgroep wordt toegesneden. De verwachting is dat het plan voor de uitbreiding 
van Fietsen geeft Vrijheid richting kinderen deze zomer voldoende kan zijn uitgewerkt om in het najaar van 2020 
daadwerkelijk met de uitvoering te kunnen beginnen. 
 
Stap 2: verdieping met kwetsbare inactieve volwassen 
De plannen voor het benaderen van kwetsbare inactieven bevinden zich in een priller stadium.  
Om hieraan verder gestalte te kunnen geven is het nodig om nader voorwerk te doen. Met het oog op deze nieuwe 
doelgroep zal de werkwijze tegen het licht moeten worden gehouden en is aanpassing van het consortium misschien 
nodig. Om die reden heeft het waarde om een ontwikkelfase in te lassen, waarbij het living lab als methode wordt ingezet.  
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3.2 Fietslessen in Dieze 
Rakija Bouizzen geeft al tien jaar fietsles (videoύΦ άLƪ ǾƛƴŘ ƘŜǘ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ 
dat mensen kunnen fietsen als ze wonen in nederland. Dat is iets wat 
iedereen in Nederland moet doen. Door eerst te steppen trainen de 
deelnemers hun balans. Daarna gaan ze pas op de fiets. In het begin is 
het voor iedereen moeilijk, hoe jonger de deelnemers zijn hoe 
ƳŀƪƪŜƭƛƧƪŜǊ ƘŜǘ ƎŀŀǘΦ 5Ŝ ŀƴƎǎǘ ƛǎ ƘŜǘ ƎǊƻƻǘǎǘŜ ǎǘǊǳƛƪŜƭōƭƻƪΦέ  
 
9Ŝƴ ǾǊƻǳǿ ƘŜŜŦǘ ǾŀƴŘŀŀƎ ƘŀŀǊ ŜŜǊǎǘŜ ŦƛŜǘǎƭŜǎΥ άLƪ ǾƛƴŘ het erg leuk en wel 
makkelijk omdat ik op de lage fiets kan beginne. Leren fietsen is wat mijn 
droom is, ik wil graag fietstassen om met boodschappen achterop de 
ŦƛŜǘǎ ǘŜ ƪǳƴƴŜƴ ŦƛŜǘǎŜƴΦ hƻƪ ŜŜƴ ƳŀƴŘƧŜ ǾƻƻǊƻǇ ǿƛƭ ƛƪ ƘŜŜƭ ŜǊƎ ƎǊŀŀƎέ 
 
Natasja Milkovic is bijna twintig jaar geleden naar Nederland gekomen en zij vind dat al onze vluchtelingen onafhankelijk 
moeten worden. Daarom geeft zij nu fietsles aan hen (videoύΥ ά±ƭǳŎƘǘŜƭƛƴƎŜƴ ƪƻƳen uit heel veel verschillende landen, 
meestal Arabische landen. In mijn land zou je een klein rondje fietsen en in Nederland moet je echt deelnemen aan het 
verkeer, dat is heel anders. Wij bieden fietslessen aan, ieder persoon heeft een wisselend aantal lessen nodig. De meeste 
mensen zijn heel bang. Als Nederlandse fietser heb je vaak niet door hoe bang de ander op de fiets kan zijn.  
 

3.2.1 Interview fietsvrijwilliger Natasja Milkovic 
Deelnemers 
Er zijn deelnemers die nog nooit hebben gefietst, maar ook deelnemers die graag beter willen leren fietsen. Per les zijn er 
zes tot acht deelnemers. Wanneer er meer dan tien deelnemers zijn, wordt de groep gesplitst. In de lente zijn er meestal 
meer deelnemers, vanwege het mooiere weer.  
 
Werving en campagnes 
Nieuwe cursisten komen op verschillende manieren bij de fietslessen in Dieze terecht. Via internet, folders en 
krantenberichten wordt het bestaan van de fietslessen gepromoot. Ook Travers kan mensen doorverwijzen naar de 
fietslessen in Dieze.  
 
Opbouw lessen 
In de Zwolse wijk Dieze hebben de deelnemers 10 tot 15 lessen de tijd om te leren fietsen. Er zijn twee startmomenten in 
het jaar, het voorjaar en het najaar. De deelnemers die in het najaar starten, hebben slechts 10 fietslessen, dit in verband 
met het slechtere weer. Er zijn slechts een paar mensen die in al die jaren niet binnen 15 lessen klaar waren, vaak was 
hierbij een onderliggend gezondheidsprobleem het obstakel. Wanneer mensen nog niet klaar zijn, is het geen probleem 
ƻƳ ŜȄǘǊŀ ƭŜǎǎŜƴ ǘŜ ƪǊƛƧƎŜƴΦ 5Ŝ ƭŜǎǎŜƴ ƪƻǎǘŜƴ ϵнΦрл ǇŜr stuk, wat zorgt voor een lichte prestatiedruk.  
 
Het lesgeld schrikt geen potentiele deelnemers af, het is geen belemmering om aan de lessen te beginnen. Voor veel 
mensen is het lesgeld geen financieel probleem en zijn zij bereidt er een klein bedrag voor te betalen. Wanneer 
deelnemers geen geld hebben voor de fietslessen, wordt de gemeente via Mustafa gecontacteerd hierover. Dan wordt er 
gevraagd aan de gemeente om het lesgeld te vergoeden.   
 
In de beginjaren van de fietslessen in Dieze voelden migrantenvrouwen zich bezwaart als er mannelijke cursisten bij 
waren. Indien de vrouwen zich zo voelden, werden er gescheiden lessen aangeboden. Mannelijke cursisten zijn wel 
welkom in Dieze, omdat ook zij soms fietslessen kunnen gebruiken.  De vrouwelijke deelnemers ondervinden geen hinder 
van het geslacht van Mustafa, omdat hij de lessen niet geeft. In Dieze geeft Natasja samen met een andere vrijwilliger de 
fietslessen. Door het inburgeren van migrantvrouwen, leren zij ook dat het in Nederland gebruikelijker is om als man en 
vrouw gezamenlijk les te krijgen.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NXRJt3FGlnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KSOrX_GSeRY&feature=youtu.be
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Inhoud lessen 
Angela van der Kloof, strategisch adviseur mobiliteit bij Mobycon, heeft jarenlang fietslessen georganiseerd vanuit het 
Centrum Buitenlandse Vrouwen in Tilburg. Natasja Milkovic heeft hier kŜƴƴƛǎƎŜƳŀŀƪǘ ƳŜǘ ŘŜ ƭŜǎƳŜǘƘƻŘŜ Ψ{ǘŀǇ ǾƻƻǊ ǎǘŀǇ 
ƻǇ ŘŜ ŦƛŜǘǎΩ Ǿŀƴ /.± ¢ƛƭōǳǊƎΦ 5ŜȊŜ ƭŜǎƳŜǘƘƻŘŜ ǿƻǊŘǘ ƛƴ IƻƭǘŜōǊƻŜƪ Ŝƴ ƛƴ 5ƛŜȊŜ ƴƻƎ ǎǘŜŜŘǎ ƎŜōǊǳƛƪǘΦ hƴƎŜǾŜŜǊ ƴŜƎŜƴǘƛŜƴ 
jaar geleden wilde Travers in Zwolle starten met het aanbieden van fietslessen aan migrantenvrouwen, sinds die tijd is ook 
Natasja al betrokken bij de fietslessen. Natasja helpt als vrijwilliger zowel in Holtebroek bij Esther van Dijk als in Dieze bij 
Mustafa Marangoz.  
 
In Dieze worden de fietslessen als cursus aangeboden, dit maakt het een andere invalshoek dan het 
fietsstimuleringsprogramma in Holtenbroek. In Dieze kunnen de deelnemers gebruik maken van een oefenfiets tijdens de 
lessen, maar zij krijgen geen eigen fiets als beloning.  
 
Er zijn een aantal mensen geweest die van de lessen in Dieze naar de lessen in Holtenbroek zijn overgestapt, vanwege het 
krijgen van een fiets en de gratis fietslessen. In die context ondervindt Dieze wat negatieve effecten van de komst van het 
fietsstimuleringsprogramma in Holtenboek. Echter, omdat beide fietslessen door Travers worden georganiseerd, is er 
geen concurrentie.   
  
Aanmelding en intake 
Nieuwe cursisten kunnen Mustafa bellen of e-mailen om zich aan te melden. Via Travers kan er ook aangemeld worden. 
hǇ ŘŜ ŦƻƭŘŜǊǎ Ŝƴ ƻƴƭƛƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ǎǘŀŀƴ aǳǎǘŀŦŀΩǎ contactgegevens vermeldt.   
 
Theorie 
In het theoriegedeelte worden belangrijke verkeersregels en verkeersborden uitgelegd. De theorie is in Dieze hetzelfde als 
in Holtenbroek. Het belangrijkste is hierbij de makkelijke jip-en-janneketaal. Sommige cursisten vinden het fijn om de 
theorie uit een boek te leren, maar het overgrote deel leert het meeste van de praktijk. Door op straat de theorie uit te 
leggen, is het voor de cursisten beter te begrijpen.  
 
Praktijk 
In Dieze worden de fietslessen als eerste aangeboden op het schoolplein van OBS De Springplank. Wanneer de 
deelnemers de basisvaardigheden bezitten, gaan ze oefenen in het naastgelegen park. Vervolgens wordt ook het centrum 
van Zwolle meegenomen. In het praktijkgedeelte wordt er geoefend met op- en afstappen, hand uitsteken, sturen, 
evenwicht bewaren en bochten maken. In de laatste lessen worden zowel de theorie als de praktijk op straat 
gecombineerd en ontvangen de deelnemers een certificaat. 
Ervaring en succes 
De motivatie van nieuwe cursisten in Dieze is erg hoog. Zij willen graag leren fietsen omdat het veel goedkoper is dan een 
auto of het openbaar vervoer. Natasja denkt dan ook niet dat er een verschil zit in het gebruik van de fiets na de 
fietslessen tussen Holtenbroek en Dieze, daarvoor is de gratis fiets geen cruciale factor.  
 
Door gezinsleden te stimuleren de fiets te gebruiken binnen de stad, worden kinderen positief gestimuleerd om ook te 
gaan fietsen. Het fietsprogramma draagt bij aan dat mensen de fiets pakken voor de kortere afstanden, ook al hebben ze 
wel een auto. Door dit bij kinderen al vroeg te stimuleren, zullen zij later ook vaker de fiets pakken.  
 
Verbeterpunten en aanbevelingen 
Natasja zou het leuk vinden als de werkwijze van Holtenbroek ook in Dieze wordt toegepast. In Holtenbroek is het voor 
mensen makkelijker om deel te nemen, omdat het gratis is. Dat maakt de drempel kleiner. Mustafa en Natasja zijn meer 
bezig met het werven van nieuwe deelnemers dan dat Esther dat in Holtenbroek moet doen. Het belonen met een eigen 
fiets werkt voor de deelnemers in Holtenbroek heel stimulerend, dat zou in Dieze ook wel mogen. In de huidige situatie 
moet Natasja cursisten erg aanmoedigen om zelf een fiets te kopen, om zo het fietsen niet te verleren. 
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Bijlage 1: Demografie Zwolle en andere gemeenten 

1.1 Zwolle 
Zwolle is een gemeente in de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle heeft een totale oppervlakte van 11.936 hectare 
en de gemiddelde dichtheid van adressen is 2.025 per km2. Op 1 januari 2020 wonen er 128.861 mensen in de gemeente 
Zwolle, verdeeld over 56.732 huishoudens (Cijfers over Zwolle, sd).  
 

1.1.1 Bevolkingsdichtheid 

In afbeelding B1.1 hiernaast is de verdeling van 
inwoners weergegeven. De wijk Stadshagen heeft de 
meeste inwoners, de Poort van Zwolle de minste. De 
verdere verdeling van inwoners, samen met de 
bevolkingsdichtheid, is als volgt: 
 
Wijk   Inwoners        Bevolkingsdichtheid 

Stadshagen:   25.610  17.3 
Ittersum:   14.744  48.5 
Schelle:   14.412  18.6 
Aa-landen:  13.332  48.7 
Assendorp:  12.870  42.2 
Diezerpoort:  10.538  55.8 
Holtenbroek:  9.968  47.1 
Wipstrik:  6.410  57.8 
Westenholte:  5.377  9.9 
Berkum:  4.460  2.4 
Binnenstad:  3.963  73.4 
Kamperpoort:  3.683  33.2 
Marsweteringlanden: 1.170  0.7 
Soestweteringlanden: 908  0.8 
Poort van Zwolle: 372  1.6 
 
De bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen 
het aantal inwoners en de oppervlakte van het gebied. 
In de bovenstaande opsomming is de 
bevolkingsdichtheid weergegeven in gemiddeld aantal 
inwoners per hectare land. In de binnenstad van Zwolle 
is de bevolkingsdichtheid het grootste. Wipstrik is de 
woonwijk met de hoogste bevolkingsdichtheid.  
 
  

Figuur B1.1 Verdeling inwoners gemeente Zwolle (Cijfers over Zwolle, sd) 




































































