Zo geef je
fietsers
ruim baan
Inwoners stimuleren om
vaker de fiets te pakken?
Zo doe je dat!
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Introductie
Schoon, duurzaam, gezond, goedkoop, ruimtebesparend: de fiets heeft het allemaal als
vervoermiddel. Fietsen speelt dan ook een belangrijke rol in de mobiliteitstransitie. Vaak
geven overheden fietsers op veel plekken al letterlijk ruim baan met het aanleggen van goede
fietsinfrastructuur. Maar hoe geef je fietsers ook figuurlijk ruim baan: hoe stimuleer je inwoners om
vaker op de fiets te stappen?
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Het begint allemaal met dromen: een fietsvisie
formuleren. Met durven: om de samenhang
te zien tussen alle ‘onderdelen’ van de fiets.
Want zonder samenhang lukt het niet om
op deze fiets soepel richting een blijvende
mobiliteitstransitie te fietsen. En tenslotte met
doen: investeren en trappen maar.

Mobiliteitsbeleid

Voorzieningen

Gedragsversnelling

Deze whitepaper stimuleert je om te dromen,
durven en doen. Laat je inspireren door de
stappen die andere overheden én werkgevers
zetten op het fietsstimuleringspad en lees meer
over de mogelijkheden om zelf je -al dan niet
al fietsende- inwoners een duwtje in de rug te
geven.
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01.

Waarom
die focus
op de fiets
- Ruimte maken
- Antwoord op diverse uitdagingen
- Schoon en duurzaam
- Gezonde stad, vitale inwoners
- Enkele fietsfeiten en cijfers
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Ruimte maken

De noodzaak om ruim baan te blijven maken voor de fiets
is, ondanks dat er al veel gebeurt op fietsgebied, groter dan
ooit. De openbare ruimte staat in steden steeds meer onder
druk, de binnenstedelijke bouwopgave is groot. Er wonen,
werken en recreëren steeds meer mensen op eenzelfde aantal
vierkante meters en die willen zich allemaal regelmatig van A
naar B bewegen. Bereikbaar zijn én blijven, is en blijft een zeer
belangrijke doelstelling, maar is al lang niet meer het enige
waar het om draait bij mobiliteit.

Antwoord op
diverse uitdagingen

Meervoudige claims vanuit energie, klimaat, economie, groen,
veiligheid, leefbaarheid en recreatie vragen letterlijk om
ruimte. De uitdaging van vandaag (en morgen) zit dan ook
niet alleen in efficiënt ruimtegebruik en ruimte maken. De
uitdaging zit ook in milieubewuster omgaan met mobiliteit.
Een gezonde stad met gezonde, vitale inwoners wordt steeds
belangrijker en mobiliteit moet daaraan bijdragen.

1 uur

Of

19.000
Voetgangers

Of

14.000
Fietsers

2.000
Auto’s

3,5 m
Fietsers en wandelaars nemen aanzienlijk minder ruimte in beslag dan auto’s. Waar er in een uur tijd
slechts 2.000 auto’s over een weg van 3,5 meter breed kunnen rijden, passeren er in diezelfde tijd 14.000
fietsers en zelfs 19.000 voetgangers over datzelfde stuk weg.

Schoon en
duurzaam

Actieve mobiliteit -in de vorm van lopen en fietsen- is volgens
ons een van de meest slimme en gewenste manieren om
een transitie richting schone, duurzame, ruimte-efficiënte
en gezonde mobiliteit te versnellen. Fietsers nemen immers
aanzienlijk minder ruimte in beslag dan auto’s. Bovendien
draagt investeren in en stimuleren van fietsen bij aan het
behalen van onze klimaatdoelstellingen. Wanneer inwoners
vaker de fiets pakken in plaats van de auto betekent dat
immers minder uitstoot van auto’s. Ook elektrische auto’s
produceren nog steeds fijnstof en indirect ook CO2 en NOx.
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Gezonde stad,
vitale inwoners

Ruim de helft van
de Nederlanders
te zwaar, en minder
dan 30min per
dag actief

Naast de ruimtelijke- en klimaatvoordelen die fietsen
oplevert, draagt het ook bij aan een betere volksgezondheid.
Ruim de helft van de Nederlanders is te zwaar en haalt de
norm van dagelijks dertig minuten bewegen niet. Wanneer
we echter fietsend naar ons werk gaan, of fietsen en lopen
combineren met reizen per openbaar vervoer, zitten we
zo aan een half uur. Verder blijkt uit onderzoek van het
Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) dat mensen die fietsend
naar het werk gaan vaker tevreden en minder gestrest zijn dan
mensen die de auto pakken. Ook zijn fietsers minder vaak ziek
dan hun autorijdende collega’s.

Enkele fietsfeiten
en cijfers

•

•

•

Op één autoparkeerplaats
passen tien fietsen.
Bron: Ministerie van I&W

•

Een maand fietsen bespaart
net zoveel CO2 als één boom
opneemt in een jaar.

Nog steeds gaat ongeveer de helft van de mensen die
minder dan 7,5 km van het werk wonen met de auto.
Bron: Mobiliteit in stedelijk Nederland’, KiM, juni 2019
Van de mensen die voornamelijk fietsen naar hun
werk, haalt 80% de aanbevolen beweegrichtlijn voor een
goede gezondheid. Ter vergelijking: van de mensen die een
reispatroon hebben waarbij bijna alleen maar de auto
wordt gebruikt, haalt slechts 7% de beweegnorm.
Bron: ‘De relatie tussen gezondheid en het gebruik van
actieve vervoerwijzen’, KiM, 2019

Bron: Ministerie van I&W

Fietsen is gezond
52%
Minder risico
op stress

46%
Minder kans
op een
hartaanval

45%
Minder risico
op kanker

41%
Minder risico
op vroegtijdig
overlijden

Bron: British Medical Journal, CROW Fietsberaad
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02.

Fietsvisie:
waarom,
hoe en
wat
Aanleg en onderhoud van fietspaden, fietsstraten en
fietsenstallingen: meestal komt de infrastructurele
kant van fietsen ruim aan bod in het gemeentelijk en
regionaal beleid. Deze ‘harde’ kant van fietsen laat
zich immers makkelijker vangen in concrete cijfers en
resultaten dan de ‘zachte’ kant: hoe
zorg je dat inwoners daadwerkelijk
meer gaan fietsen en meer gebruik
gaan maken van je fietsinfra
en fietsvoorzieningen?
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Flexforens

Waarom
Hoe
Wat

Van alle inwoners ‘hardcore fietsers’ willen maken is een
utopie en ook niet wenselijk. De drukte op de fietspaden zou
niet te overzien zijn. Focus je daarom op het ‘laaghangende
fruit’: de keuzereizigers die best vaker de fiets willen pakken,
maar daar gewoonweg niet aan denken. Inwoners hoeven
echt niet zeven dagen per week de auto te laten staan en de
fiets te pakken, het heeft al impact als ze twee of drie dagen
per week kiezen voor de fiets.

Fietsvisie: waarom, hoe en wat
Het model van Simon Sinek

In deze whitepaper focussen we met name op de ‘zachte’
kant in de vorm van gedragsverandering, maar besteden
we uiteraard wel aandacht aan de andere fietsonderdelen.
Samenhang tussen en aandacht voor alle fietsonderdelen
is immers essentieel om de fiets in beweging te krijgen en
een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. En dat
begint met een samenhangende fietsvisie.
Denk bij het formuleren van een fietsvisie na over jullie
motivatie (‘waarom’) om met fietsstimulering aan de slag
te gaan. Is dit vanwege klimaatdoelstellingen? Een gezonde
leefomgeving? Druk op de openbare ruimte? Dit beïnvloedt je
plan van aanpak (‘hoe’) en de vraag welke activiteiten je gaat
ondernemen (‘wat’).
Een fietsvisie staat niet alleen, maar is vaak onderdeel van een
veel bredere omgevingsvisie.

Fietsen en lopen: goud in handen.
Hoe kansen benutten in omgevingsvisies
en plannen? Tour de Force.

Inspirerende fietsvisies
Diverse gemeenten hebben hun fietsvisie inmiddels vastgelegd, met name de grote steden.
Maar ook kleinere gemeentes -zoals Krimpenerwaard- zijn bezig met het opstellen van
een fietsagenda. Van de provincies scoren Utrecht en Drenthe het hoogst qua uitgewerkte
fietsambitie. Hieronder een paar voorbeelden ter inspiratie.

Fietsambities van de provinciebesturen 2019 – 2023
Fietsersbond

Rotterdam

Amsterdam

Prov. Utrecht

Groningen

Fietskoers 2025
Fiets 2019-2023
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Meerjarenplan Fiets 2017-2022
Groningen fietsstad strategie 2015-2025

03.

Het framewerk:
ruimtelijke
inrichting
Jullie fietsvisie ligt er, tijd om deze te vertalen naar
een integrale aanpak. Zo’n gesmeerd lopende
fiets is nog steeds geen dagelijkse praktijk. De
ruimtelijke inrichting vormt het frame oftewel de
basis voor succesvolle fietsstimulering. Denk aan de
fietsinfrastructuur zoals goede fietspaden, snelle en
veilige fietsroutes en duidelijke bewegwijzering.
Het frame moet stevig zijn en draagkracht hebben.
Hoe beter dit voor elkaar is, des te kansrijker is
het sleutelen aan de andere fietsonderdelen.
Veel informatie en inspiratie over wat er
mogelijk is op het gebied van onder
andere infrastructuur en fietsparkeren
vind je in de Fietsberaad Kennisbank.
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Versterken en verzwakken
Andere mobiliteitsaspecten van jullie ruimtelijke inrichting
zijn uiteraard ook van invloed: de aanwezigheid van veel
autoparkeerplekken in de buurt zwakken je inspanningen
af om automobilisten te verleiden om meer te gaan fietsen.
Zeker als parkeren gratis of relatief goedkoop is. Terwijl het
aanleggen of inrichten van fietsstraten, een groene golf voor
fietsers of zelfs het afsluiten van gebieden voor autoverkeer
juist versterkend werkt.

P

Werkgevers laten aansluiten
Vergeet niet lokale werkgevers te betrekken
bij je ruimtelijke (fiets)inrichting, zeker als
het gaat om stimuleren dat hun medewerkers
deze infrastructuur ook gebruiken. Zo creëerde
gemeente Zoetermeer het Nachtnet Fiets: een
netwerk van sociaal veilige fietsroutes die het
aantrekkelijker maakt om ook in het donker
op de fiets te stappen. De gemeente zette
mobiliteitsmakelaars in om bedrijventerreinen
aan te laten sluiten bij het Nachtnet.

8

Een ander voorbeeld is het inzetten
van snelfietsroute-makelaars. Een
nieuwe snelfietsroute zorgt voor een
betere bereikbaarheid van bedrijven en
bedrijventerreinen. Snelfietsroute-makelaars
van het werkgeversplatform Ons Brabant Fietst
informeren de bedrijven over de te realiseren
routes en helpen hen hun medewerkers te
stimuleren om van de routes gebruik te maken.

04.

Beleidsketting
smeren
Is naast het frame ook je ketting gesmeerd? De
schakels van je fietsbeleidsketting grijpen allemaal
in elkaar. Denk aan gemeentelijk mobiliteitsbeleid
dat stimuleert en ontmoedigt; zoals het plaatsen van
gratis bewaakte fietsenstallingen, terwijl tegelijkertijd
betaald parkeren of hogere parkeertarieven voor de
auto worden ingevoerd.
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Prikkels
Uiteraard is ook landelijk beleid van invloed.
De overheid stelt zich ten doel om deze
regeerperiode 200.000 extra forenzen op
de fiets te krijgen. Zij zet daartoe met name
extra geld in voor fietsinfra zoals de aanleg
en/ of aanpassingen van snelfietsroutes en
fietsenstallingen. Daarnaast kijkt de overheid
naar meer samenwerking (Tour de Force) en
naar het aanpassen van regels zoals met de
nieuwe leasefietsregeling.
Een sturend en vaak provinciaal
beleidsinstrument is een subsidieregeling voor
de aanschaf van een e-bike. Dit is bijvoorbeeld
onderdeel van de campagne ‘Ik fiets’, waarmee
de provincie Utrecht binnen twee jaar minstens
10.000 inwoners vaker wil laten fietsen en
vooral op de fiets wil houden.

Verlagen van
de CO2-uitstoot
Meer vitalere
medewerkers

Rentevrije lening voor
de aanschaf van een
fiets

Reiskostenvergoeding
per fietskilometer

Werkgevers trappen door met beleid
Niet alleen overheden zijn bezig met fietsstimulering, ook steeds meer werkgevers geven de fiets
ruim baan in hun mobiliteitsbeleid. Belangrijke motivaties om voor de fiets te kiezen, zijn ook bij
hen verlagen van de CO2-uitstoot en meer vitalere medewerkers. In de uitgave ‘Kies de fiets’ van
het Ministerie van I&W leest u wat de vijftien nationale fietsambassadeurs binnen hun organisatie
doen aan fietsstimulering en hoe dit vorm krijgt in hun mobiliteitsbeleid. Zo heeft financiële
dienstverlener MN diverse regelingen zoals een rentevrije lening voor de aanschaf van een fiets en een
reiskostenvergoeding per fietskilometer.
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05.

Voorzieningen
als vliegwiel
Fietsvoorzieningen kunnen fungeren als vliegwiel
als het gaat om fietsstimulering. Ze nemen drempels
weg die inwoners kunnen tegenhouden om vaker
op de fiets te stappen. Het aanwezig zijn van goede
stallingsmogelijkheden spreekt hierbij voor zich. Zijn
er voldoende bewaakte, gratis en overdekte stallingen?
Voldoende fietsparkeerplekken bij OV-punten,
winkelcentra en andere utilitaire- en recreatiepunten?
En zijn er verspreid over de gemeente genoeg
openbare laadpalen voor e-bikes en
fietspompen te vinden?
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Kwetsbare groepen
Schenk daarnaast ook aandacht aan fietsvoorzieningen voor kwetsbare groepen inwoners zoals
kinderen (verkeerslessen, veilige schoolomgeving), nieuwe Nederlanders (fietsvaardigheidslessen),
inwoners van krachtwijken (fietsbezit) en senioren (fietsveiligheidstraining).

Deelfietsen voor forenzen

Het aanbieden van P+Fiets mogelijkheden kan helpen
om inwoners uit de auto te krijgen voor het laatste
gedeelte van hun reis en zo de binnenstad te ontlasten.
Een andere optie voor de ‘last mile’ (of de ‘first mile’) is
het aanbieden van deelfietsen (zie dossier deelfiets)
op OV-knooppunten en andere overstappunten. De vele
openbare deelfietsaanbieders in de grote steden zijn
bekend. Daarnaast werken veel lokale overheden samen
met werkgeversnetwerken aan het gericht aanbieden van
deelfietsen op bedrijventerreinen. Zoals het geval is bij de
deelfietspilot die Amsterdam Zuidoost Bereikbaar opzette
in samenwerking met HvA en ROCvA.

P

MaaS
Het aanbieden van deelfietsen kun je
ook combineren met andere vormen van
deelmobiliteit in een MaaS-oplossing zoals
in het Paleiskwartier in Den Bosch gebeurt.
Daar zochten provincie en gemeente samen
met Brabant mobiliteitsnetwerk naar een
manier om dit populaire woonwerkgebied
bereikbaar te houden. Als uitkomst van de
MaaS-pilot kunnen bewoners, bezoekers,
studenten en forenzen daar sinds een half jaar
via de Beamrz-app gebruik maken van diverse
vormen van deelmobiliteit zoals deelfietsen en
deelauto’s.
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06.

Gedragsverandering
versnellen
Het fietsinfraframe is stevig, de beleidsketting loopt
gesmeerd en de voorzieningswielen zijn opgepompt.
Tijd om aandacht te besteden aan de vraag hoe we
fietsgebruik kunnen versnellen oftewel: hoe zorg je
dat inwoners daadwerkelijk vaker de fiets pakken nu
er zo’n mooi exemplaar voor ze klaarstaat? Gedrag
beïnvloeden is immers niet zo simpel als het klinkt
want de manier waarop we ons gedragen is complex
en niet erg rationeel. Toch zien we landelijk een
aantal succesvolle aanpakken binnen de
fietsstimuleringscampagnes.
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6.1 Gedraag je

Grip op gedrag

Gedrag hangt samen met allerlei
psychologische processen. We houden er
bijvoorbeeld niet van dat mensen ons vertellen
wat we moeten doen. Dan zetten we de hakken
in het zand: ‘dat bepaal ik zelf wel!’ Ook zijn we
vaak sceptisch over vernieuwingen. Veranderen
levert onzekerheid op, terwijl we van nature
een sterke behoefte aan zekerheid hebben.
En zelfs als we wél willen veranderen, blijkt
dat flink lastig voor ons. Denk maar aan meer
bewegen. We willen wel, soms zelfs heel graag,
maar toch doen we het niet zomaar.

95%

Wat werkt dan wel? Voor het rapport ‘grip op
gedrag’ analyseerden we in opdracht van het
ministerie een groot aantal ‘Beter Benutten’
projecten. Daaruit kwamen een aantal
effectieve gedragsprincipes die –verwerkt in
een campagne- goede resultaten opleveren als
het erom gaat inwoners te verleiden tot ander
reisgedrag. Bijvoorbeeld het aangrijpen van
verandermomenten zoals wegwerkzaamheden,
het wegnemen van drempels met e-bike
probeerpools en sociale beïnvloeding via
challenges.

Gewoontegedrag

Een van de redenen is dat 95% van ons gedrag
gewoontegedrag is. We denken er vaak niet
over na of we vandaag de auto zullen nemen of
de fiets, maar doen wat we elke dag doen.

6.2 Fietscampagnes

Regionale overheden maken gebruik van een
breed palet aan steeds wisselende campagnes
die fietsgebruik belonen en/of stimuleren.
Veel campagnes combineren probeerpools
met gedragsveranderingselementen, zoals het
gebruik van een fietsapp, fietsambassadeurs
enzovoorts.
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Draagvlak
Waar het fietsframe, de ruimtelijke inrichting,
zorgt voor draagkracht, zorgt de samenwerking
met lokale fietscommunities en met regionale
werkgeversnetwerken gericht op mobiliteit
voor een sterker draagvlak voor fietsstimulering
in je gemeente.
We pretenderen zeker niet volledig te zijn met
onderstaand overzicht, maar geven je graag
wat highlights van actuele fietscampagnes met
hun onderlinge verschillen.

Regionaal

Veel fietscampagnes zijn alleen regionaal actief. Ze komen vaak voort uit
samenwerking tussen lokale overheden en publieke en private partijen binnen
regionale werkgeversnetwerken.
•
•
•

Landelijk

Er zijn maar een paar landelijk actieve fietsstimuleringscampagnes met
een langere looptijd die overheden in kunnen zetten. Wat ook opvalt, is dat
zowel landelijke als regionale campagnes meestal gericht zijn op forenzen/
werkgevers en zelden op alle inwoners. Naast de langer lopende campagnes
zijn er ook landelijke initiatieven die jaarlijks kunnen terugkeren en een korte
looptijd hebben.
•
•
•
•

Probeerpools

rij2op5 - Forenzen/werkgevers/bedrijventerreinen
Go Velo - Forenzen/werkgevers, inwoners kan ook
Ring-Ring - Forenzen/werkgevers, inwoners
Love to Ride | Fiets naar je Werk-maand
Forenzen/werkgevers, inwoners, korte looptijd

Campagnes zijn verder in te delen in gedragscampagnes die fietsgebruik
belonen en in fietsacties die het aanschaffen van een (elektrische) fiets
stimuleren. Dat laatste gebeurt via de bekende e-bike probeerpools, al
dan niet gekoppeld aan korting op het kopen van een e-bike na afloop van
de probeerperiode. De meeste hiervoor genoemde campagnes bieden
allemaal probeerpools aan, alleen Ring-Ring en de Love to Ride | Fiets naar
je Werk-maand niet. Voorbeelden van campagnes die echt gericht zijn op
probeerpools, al dan niet met een kortingsaanbod, zijn:
•
•
•

Communities

Sjees Gangmakers in Brabant - Forenzen/werkgevers
Burn Fat not Fuel in Maastricht - Forenzen/werkgevers
Ik fiets in Utrecht - Alle inwoners

Groningen Bereikbaar - Forenzen/ werkgevers
Zuid-Limburg - Forenzen/ werkgevers
Haaglanden - Forenzen/ werkgevers

Een speciale en succesvolle rol is weggelegd voor de plaatselijke
fietscommunities. Campagnes kun je deze communities eigenlijk niet noemen,
maar ze hebben wel degelijk een stimulerend effect. Fietscommunities zetten
zich (al dan niet met lokale overheidssteun) in om fietsen te stimuleren door
lokale fietsinitiatieven van inwoners en organisaties te ondersteunen en met
elkaar te verbinden. Zij vormen tevens de schakel tussen die lokale initiatieven
en netwerken en de regionale en landelijke fietscampagnes, -subsidies en
-regelingen. Een groot voordeel van de inzet van een fietscommunity is dat deze
veel verschillende doelgroepen aanspreekt en betrekt, niet alleen forenzen
maar ook senioren en scholieren bijvoorbeeld.
•
•
•

Nieuwegein fietst!
033opdefiets
Tilburg fietst
15

Wat werkt?
We zien dat veel organisaties die hun medewerkers laten deelnemen aan een fietscampagne,
gaan nadenken over een duurzamere manier van reizen. Zij willen graag het resultaat van zo’n
vaak kortdurende fietscampagne bestendigen en gaan aan de slag met verduurzaming van hun
mobiliteitsbeleid.

Belonen / proberen?

Hoeveel geld is er
beschikbaar?

Op welke
doelgroep richt
je je?
Lange of korte
termijn?

Welke campagne je kiest, hangt af van je wensen
en je doelen: wil je aansluiten bij een landelijk
bewezen initiatief? Ga je voor belonen en/of
proberen? Hoeveel geld is er beschikbaar? Op welke
doelgroepen richt je je? Ga je voor de langere termijn
of laat je het bij een kortdurende impuls? Laat je
goed voorlichten om erachter te komen welke soort
campagne het beste bij jullie wensen past.

Resultaten Fietsmaatjes
Overijssel 2019
Resultaten Fiets naar
je Werk-maand 2019
Resultaten rij2op5
2010-2020

Ruim baan? Lange adem!
Wat we keer op keer merken in de praktijk, is
dat gedragsverandering tijd kost. Pas na drie
maanden is nieuw gedrag -zoals wat vaker de
fiets pakken- ingesleten en tot gewoontegedrag
geworden. Wil je fietsgebruik versnellen, dan
vergt dat dus uithoudingsvermogen. Vanwege
die lange adem werkt een combinatie van
maatregelen het beste: eerst een e-bike
uitproberen, gevolgd door een aanbod om een
e-bike met korting te kopen, werkt beter dan
een losse testweek. En dit combineren met
bijvoorbeeld punten sparen per fietskilometer
en een fietsmaatje ter aanmoediging, werkt nog
beter om mensen op de fiets te krijgen én te
houden. Net zolang tot fietsen gewoontegedrag
is geworden.
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Over &Morgen
Het begint allemaal bij durven. Durven te zien, durven te begrijpen en durven te investeren. &Morgen
helpt overheden om de meerwaarde en voordelen van actieve mobiliteit in te zien en hier een serieuze
business case van te maken. Hierin investeren levert ruimte en geld op. Niet met gisteren of vandaag,
maar met morgen als uitgangspunt.
&Morgen focust zich op ‘re-thinking mobility’. Wij denken vanuit de toekomst en de kansen die er
liggen, en redeneren dan terug naar het heden. Mens en ruimte staan centraal in onze visies en
oplossingen. Technologie, data, asfalt en apps zijn belangrijk, maar dienend. Het gaat ons om de
werkelijke impact op straat en op de persoonlijke reis.
Actieve mobiliteit bestaat natuurlijk niet alleen uit fietsstimulering, maar ook uit het stimuleren van
lopen. Investeren in lopen als actieve mobiliteitsvorm is vooralsnog onderbelicht maar biedt veel
kansen. Bijvoorbeeld in combinatie met reizen per openbaar vervoer. Onze volgende whitepaper gaat
dan ook over actieve mobiliteit en de kansen die de business case lopen aan overheden biedt.

Marion Patist
•
•
•
•
•
•
•
•

Expert fietsstimulering &Morgen
Fietsstimulering Leeuwarden Vrij baan
Park en Bike Leeuwarden
Fietsstimulering Groningen Bereikbaar
Fietsstimulering Lelystad Airport
Nachtnet Fiets Zoetermeer
Snelfietsroutemakelaar bmn
Adviseur fiets diverse bedrijven w.o. Efteling, Danone,
Hart van Brabant gemeenten

Tim van Wershoven
•
•
•
•
•

Adviseur actieve mobiliteit &Morgen
Medewerker Rij2op5
Projectmedewerker Amsterdam Zuidoost Bereikbaar
Kennisontwikkeling actieve mobiliteit (afstudeerbegeleider
onderzoek actieve mobiliteit)
Visievorming parkeren en actieve mobiliteit nieuwbouwwijk
Kan Palen (Zaandam)

Linda Blankenstein
•
•
•
•
•

Communicatieadviseur &Morgen
Aanjager Nieuwegein fietst! iov. Gemeente Nieuwegein
Communicatie Alliantie Werken in Beweging iov. Fietsersbond
Uitvoer Love to Ride | Fiets naar je Werk maand in
2019 iov. Fietsersbond
Coördinator Ik fiets in 2019 iov. Fietsersbond
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