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Fietsen op Zuid 
In Rotterdam hebben verschillende organisaties drie jaar lang geëxperimenteerd met een 
gebiedsgerichte aanpak om fietsgebruik in Rotterdam Zuid te stimuleren. In Rotterdam Zuid ligt 
het totale fietsgebruik met 45% zo’n 10% lager dan het Rotterdamse gemiddelde (OBI 2016). En 
dat terwijl fietsen veel voordelen met zich mee brengt. Het is een relatief goedkoop vervoersmiddel 
dat een positieve invloed heeft op de gezondheid, ruimtegebruik en uitstraling van de stad maar 
bovenal de verplaatsingsmogelijkheden vergroot. Daarmee is de fiets niet een doel op zich, maar 
een middel voor sociaaleconomische zelfontplooiing. Precies om deze redenen heeft Fietsen op 
Zuid zich gedurende 3 jaar gericht op het stimuleren van fietsen in Rotterdam Zuid.  
 
Fietsen op Zuid is een samenwerkingsverband tussen DRIFT, HugoCycling, HumanKind, Sezer, met 
en in opdracht van de Gemeente Rotterdam. Van 2016-2018 hebben zij verschillende pilots 
ontwikkeld en uitgevoerd, en is een breder netwerk opgebouwd met partijen en personen die zijn 
aangehaakt. DRIFT had daarbij als rol in het project om de verschillende partners samen te 
brengen, strategische verankering intern binnen de gemeente te bevorderen en een extern netwerk 
op te bouwen. HugoCycling hield zich bezig met het ontwikkelen van een aanpak op scholen. 
HumanKind was verantwoordelijk voor de communicatie en de marketing van de interventies die 
zijn ontwikkeld. Sezer heeft een methode ontwikkeld voor fietslessen voor vrouwen met een 
migratie-achtergrond. De gemeente Rotterdam was zowel opdrachtgever van Fietsen op Zuid als 
partner door mee te werken en mee te denken bij de activiteiten. 
 
Door een intensief proces van vallen en opstaan (‘al doende leren en al lerende doen’) zijn inzichten 
opgedaan over het ontwikkelen en uitvoeren van een gebiedsgericht fietsstimuleringsprogramma. 
Daarnaast zijn specifieke inzichten opgedaan over kansen en knelpunten om fietsgebruik te 
stimuleren. Dit rapport heeft als doel om te laten zien wat er geleerd is van 3 jaar gebiedsgericht 
experimenteren en de lessen te delen. Anderzijds is de reflectie gericht op wat potentie heeft om 
voort te zetten of uit te breiden in de toekomst, in Zuid, Rotterdam en de rest van Nederland.  
 
Dit document begint met een overzicht van behaalde resultaten, lessen en aanbevelingen. Daarna 
volgt een hoofdstuk met omschrijvingen van de pilots, het opgebouwde netwerk en toegepast 
onderzoek en tot slot een beschrijving van de werkwijze van Fietsen op Zuid (FoZ).  
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Lessen 
In het project Fietsen op Zuid zijn veel ervaringen en inzichten opgedaan die zich niet laten vatten 
in een opsomming van resultaten. Sterker nog, de resultaten van Fietsen op Zuid zijn pas relevant 
nadat er een reflectie heeft plaatsgevonden: wat leren we van de activiteiten en ervaring uit 
Fietsen op Zuid? Wat kunnen de inzichten van 3 jaar experimenteren betekenen voor toekomstige 
activiteiten op het gebied van fietsstimulering en netwerkvorming? Deze reflectie heeft geleid tot 
een aantal lessen over het uitvoeren van een fietsprogramma en fietsgebruik.  
 

Over fietsgebruik in Rotterdam Zuid 
1.   Fietsbezit, een positieve houding ten opzichte van de fiets, 

fietsveiligheid, verkeersvaardigheden en fiets parkeren/fietsendiefstal 
zijn cruciaal voor het fietsgedrag op Zuid. Middels studentonderzoeken, thema 
bijeenkomsten en contact met sleutelfiguren en sleutelorganisaties is een beeld gevormd 
over de prioriteiten in Rotterdam-Zuid. Hieruit blijkt ook dat de personen die niet (vaak) 
fietsen de fietsinfrastructuur als onveilig ervaren. 

2.   Naast infrastructuur is aandacht nodig voor sociale 
programmering. De samenhang tussen de hardware en software van fietsen is complex. 
Fietsstimulering is meer dan alleen veilige fietspaden aanleggen of fietsles organiseren. 
Vanuit het idee ervaren = geloven is het belangrijk te werken aan een positieve houding 
tegenover de fiets. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het beoefenen van 
verkeersvaardigheid in de praktijk als onderdeel van fietseducatie. Op het sociale vlak van 
fietsstimulering is het ook belangrijk dat niet-fietsers anderen waarmee ze zich 
identificeren zien fietsen. Dit kunnen fietsambassadeurs, rolmodellen, community leaders, 
etc. zijn. Doordat deze ‘peers’ fietsen en de fiets zichtbaar maken in de dagelijkse 
leefomgeving, kan geleidelijk een normverschuiving plaatsvinden.  
 

3.  Voor lange termijn impact is ouderbetrokkenheid een belangrijk 
onderdeel van een kindgerichte aanpak. Als kinderen over een fiets beschikken, 
dan is fietsen vaak geen issue. Het ervaren gevoel van onveiligheid is voor ouders echter 
vaak een reden om kinderen niet te laten fietsen. Daarom is betrokkenheid van ouders 
belangrijk bij het vergroten van fietsgebruik van kinderen.  
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Over de aanpak van een 
fietsprogramma: 
 

1. Om vervoersarmoede aan te pakken dient fietsen op de agenda van 
organisaties te staan die direct met de doelgroep in contact staat. De 
specifieke doelgroep van vervoersarmoede en breder de inwoners van Rotterdam Zuid zijn 
lastig te bereiken voor een organisatie of programma op afstand. Daarom is het aan te 
bevelen om met organisaties die direct in contact staan met de doelgroep samen te 
werken (zoals de Voedselbank, Rotterdampas, UWV, etc.) zodat zij de doelgroep kunnen 
doorverwijzen. Hiervoor dient fietsen allereerst bij deze organisaties geagendeerd te 
worden en dienen middelen (vooral mankracht en soms ook budget) beschikbaar te zijn 
voor die organisaties om met het onderwerp aan de slag te gaan. Een valkuil is namelijk 
dat externe organisaties het vaak zelf al druk genoeg hebben met hun eigen 
werkzaamheden en daarom niet graag andere projecten er bij doen of niet de urgentie 
delen. Het kost dan veel tijd om het verhaal over te brengen en een relatie op te bouwen 
om een goede samenwerking van de grond te krijgen. Vervolgens dient nagedacht te 
worden over een methodiek/samenwerking die het ophalen van data en inzichten mogelijk 
maakt zodat geleerd kan worden van de resultaten. 

2. De kracht van een stadsbrede alliantie is dat ‘het verhaal over 
fietsen’ op verschillende plekken door verschillende mensen verteld wordt. 
Dezelfde boodschap kan op verschillende manieren voor verschillende publieken verteld 
worden. Door te werken in een samenwerkingsverband met organisaties die elk een eigen 
‘publiek’ hebben is het mogelijk om het verhaal op verschillende plekken te laten landen. De 
gemeente en de partners in de stad kunnen elkaar op die manier strategisch inzetten. 
Partners uit de stad kunnen als ‘externen’ druk uitoefenen op de politiek en een achterban 
mobiliseren, terwijl ambtenaren kunnen helpen om intern draagvlak te vergroten en 
benodigde informatie te delen met de partners. Hiervoor is het van belang om elkaars 
kracht en toegevoegde te (er)kennen en die gericht in te zetten. 

3. Een innovatie programma zoals Fietsen op Zuid is gebaat bij 
beleidsdomein overstijgend denken en handelen van ambtenaren en 
externe organisaties. Daarvoor is ambitie en commitment, aangestuurd 
door een integraal aanjaagteam, noodzakelijk. Voor de gemeente is het nieuw 
om met integrale programma’s te werken die beleidsdomein overstijgend zijn. Dit is per 
definitie hoe Fietsen op Zuid is ingericht, een vervoersmiddel inzetten (de fiets, traditioneel 
toebehorend aan Verkeer&Vervoer) om sociale doelstellingen (empowerment,  
zelfontplooiing en gezonde leefstijl (traditioneel toebehorend aan Maatschappelijke 
Ontwikkeling) te bereiken. Dit vraagt om een andere werkwijze binnen de gemeente waarbij 
ambtenaren voorbij hun eigen beleidsdomein kunnen denken en te handelen. Een manier 
om dit te bereiken is middels een integraal aanjaagteam waarin ambtenaren uit de 
verschillende clusters/afdelingen deelnemen en dwars door de beleidsdomeinen heen 
samenwerken. Zij beschikken over verschillende competenties om zowel ambtelijk als 
bestuurlijk en extern de urgentie te agenderen en middelen (mankracht, netwerk, aandacht, 
activiteiten, geld, etc.) te mobiliseren. 
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4. Groots denken, wenkende ambities en doorzettingsvermogen zijn 
sleutels tot succes. Fietsen is nooit prioriteit #1 maar tegelijkertijd wel een hefboom 
voor stedelijke transities (zoals de mobiliteitstransitie) maar ook in het bereiken van 
gemeentelijke doelstellingen zoals vergroening en dagelijks bewegen. Genoeg mensen 
willen er wel mee aan de slag. Ambitie is cruciaal en vergt commitment door serieuze 
budgetten en leiderschap binnen de gemeente en andere organisaties. De ambitie zoals de 
gemeente die heeft geformuleerd om Fietsstad 2018 te worden, heeft fietsen op de agenda 
bij meerdere partijen gezet en heeft er voor gezorgd dat partijen in beweging zijn gekomen 
voor deze ambitie. De ambitie dient door een mobiliserende partij gesteld te worden, zoals 
een gemeente, landelijke overheid, een gebied of herkenbare organisatie.  

5. In de uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak is samenwerking 
met lokale organisaties en sleutelfiguren cruciaal. De doelgroep die Fietsen op 
Zuid heeft beoogd zijn mensen in armoede. Zij leven vaak geïsoleerd en zijn afhankelijk van 
hun lokale omgeving. Het is belangrijk dat fietsstimulering vanuit deze lokale omgeving en 
het lokale netwerk wordt aangeboden omdat dit het meest vertrouwelijk is voor de 
doelgroep. Een dergelijke aanpak is zowel tijdsintensief als belonend.  
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Aanbevelingen 
Ambities om centraal te stellen  

1.   Maak schoolomgevingen fietsvriendelijk en groen. Dit verandert niet 
alleen mobiliteitsgewoontes van kinderen en hun ouders, maar draagt ook bij aan een 
prettige en gezonde leefomgeving die bewoners uitnodigt tot bewegen. Deze interventie is 
tegelijkertijd kleinschalig en plekgericht als grootschalig en met impact voor heel de stad. 
Een afgestemde aanpak vanuit de domeinen onderwijs, mobiliteit en gezondheid is hiervoor 
nodig. 

2.   Zet vervoersarmoede hoog op de maatschappelijke, politieke en 
onderzoek agenda. Van vervoersarmoede is relatief weinig (empirisch materiaal) 
bekend. De nadruk in beleid ligt dan vaak op andere aspecten dan de 
vervoersmogelijkheden en bijbehorende sociale en maatschappelijke isolatie of beperkte 
ontplooiingsmogelijkheden. Verschillende aspecten van vervoersarmoede verdienen de 
aandacht: 

a. Bereikbaarheid/verbondenheid van gebieden en geografische uitsluiting 
b. De toegankelijkheid van vervoersmogelijkheden 
c. Inhoudelijke aandacht van overheden (I&W, gemeentes) en wetenschap  

3.  Maak deelfietsen ook toegankelijk voor mensen met lage inkomens. 
De beschikbaarheid over een fiets is een knelpunt voor fietsgebruik. De aanwezigheid van 
de vele deelfietsen in de stad zijn een kans, evenals de lokale initiatieven die ontstaan zoals 
de Fietsenbank.  

4. Maak fietsen een prioriteit in alle nieuwbouw en herstructurering 
projecten. Rotterdam staat voor een verdichtings- en verduurzamingsopgave. Door de 
fiets en actieve mobiliteit centraal te stellen is het mogelijk de verschillende ambities van 
de gezonde, inclusieve en groene stad aan elkaar te verbinden.  

5.  Zorg dat over 3 jaar alle kinderen van groep 7 succesvol 
fietsexamen afleggen en toegang tot een fiets hebben  

6. Ontwikkel ‘Fietsplekken’ om een fietscultuur in de leefwereld van 
mensen te brengen. Met ‘fietsplekken’ worden multifunctionele fietsenstallingen zoals 
BikePark of de op te richten Fietsenbank bedoeld waarin fietseducatie, fiets uitleen en 
andere fietsfaciliteiten zijn gecombineerd, maar ook fietsvriendelijke schoolomgevingen. 
Dit maakt fietsen zichtbaar in het fysieke weefsel van een wijk en zorgt voor fysieke 
nabijheid van de fiets. 

7.   Biedt voldoende stallingsmogelijkheden voor de fiets en pak 
fietsendiefstal aan. 
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Samenwerken aan mobiliteitsgeluk 

8. Verleg de afbakening Fietsen op Zuid naar mobiliteitsgeluk in 
Rotterdam. Het gaat immers niet alleen om Zuid, maar om heel Rotterdam (zonder Zuid 
te vergeten!). En fietsen is een middel, niet een doel op zich. Mobiliteitsgeluk is een mooie 
noemer die de verschillende positieve effecten die in FoZ centraal stonden bevat. Daarmee 
is het makkelijker te relateren aan wat mensen belangrijk vinden –fietsen levert een 
belangrijk bijdrage hieraan.  

9. Richt een multidisciplinair ambtelijk team in en verbind 
organisaties om samen aan fietsstimulering te werken. Hoewel het niet voor 
iedereen zo lijkt, is fietsen een beleid overstijgend onderwerp. Fietsen gaat over participatie 
in de samenleving, armoede, gezondheid/beweging, infrastructuur en leefomgeving. Om 
dubbelingen en gaten te voorkomen is een multidisciplinair en domein overstijgend team 
nodig. Daarnaast is het belangrijk het gat tussen beleid en praktijk te overbruggen. Hiervoor 
zijn strategische en verbindende gemeentelijke adviseurs nodig en samenwerkingen met 
partijen buiten de gemeente. Ook de relatie met en verbinding tussen organisaties buiten 
de gemeente is kansrijk. Aanvullende expertises en activiteiten leiden tot kruisbestuiving 
en versterking van elkaars werkzaamheden. Zo heeft de samenwerking in Fietsen op Zuid 
tussen Sezer (fietseducatie voor vrouwen met een migranten achtergrond) en HugoCycling 
(fietsvriendelijke schoolaanpak) tot een nieuw programma geleid gericht op fietseducatie 
en voorlichting voor ouders op scholen.  

10. Focus en massa. Zet in op een beperkt aantal specifieke doelen, en 
ga daar ook écht voor. De pilots in Fietsen op Zuid hebben weliswaar geleid tot 
inzichten en een sterk netwerk, maar de doorzettingskracht miste om impact op schaal te 
behalen. Door een specifieke focus kunnen gericht coalities gevormd worden, zoals rondom 
de Fietsvriendelijke scholen waar elke organisatie een eigen, duidelijke rol heeft.  
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Resultaten 
Fietsen op Zuid 
 

 

Resultaten in één overzicht 

 
2016  
Fietsvriendelijke scholen 2 klassen (groep 7 en 8) op het Open Venster hebben 3 lessen 

fietsvaardigheid gekregen van de BMX-school 
 2 klassen (groep 7 en 8) op de Theresiaschool hebben 3 

workshops gevolgd over een fietsvriendelijke schoolomgeving 
Kinderfietsenplan Samenwerking met ANWB en cluster maatschappelijke 

ontwikkeling (MO, publieke gezondheid) gestart 
 40 kinderen hebben een fiets gekregen 
Fiets Mee! Start evenement november 

- 90+ aanwezigen onder wie Marco Pastors, Funda 
Mujde, Leontien van Moorsel, Derk Loorbach en Saskia 
Kluit 

Bikepark Concept voor Bikepark uitgewerkt i.s.m. Magis010 
 Stalling Zuidplein is opengehouden mede dankzij FoZ 
Innovatiesessies Sessie over fietsparkeren 
 Sessie over fietsvriendelijke scholen 
 2 sessies over de sociale impact van wielreninitiatieven (in 

2018 heeft dit navolging gekregen met de oprichting van ‘De 
Rotterdamse Fietscoalitie’) 

Communicatie en 
doorwerking in media, 
beleid en publicatie 

Stadsmakerscongres Excursie door FoZ voor beleidsmakers 

 Filmpje over fietsvriendelijke scholen 
 Filmpje over Fietsen op Zuid op Open Rotterdam TV 
 Presentatie voor Europese beleidsmakers op POLIS-

conferentie 
 Tour de Force (december), presentatie voor nationale 

fietsexperts 
 NRC artikel over Tour de Force waarin aanpak in Rotterdam 

Zuid benoemd is (december) 
 Presentatie op fietscongres in Groningen 
 Presentatie op fietscongres in Tilburg; gekoppeld aan Tour de 

Force 

https://drift.eur.nl/fietsen-op-zuid-en-meer-op-het-stadsmakerscongres-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=E4s6NocaYM0
https://www.fietsenopzuid.nl/media/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/28/fietsers-overal-in-de-watten-gelegd-en-het-wordt-nog-beter-5945297-a1538695
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 Presentatie op fietscongres in Rotterdam samen met Sezer en 
Verkeersonderneming 

 Fietsen op Zuid genoemd in Beleidsnota Rotterdam Vitale 
stad 

 Een fietsimporteur heeft het idee bedacht voor Fietsfabriek op 
Zuid 

 Pluspunt heeft fietstrainer in Hillesluis voorzien van fietsen 
voor fietslessen 

Studentenonderzoek Masterscriptie Teun Kolner: Fietsen op Zuid: een 
afstudeeronderzoek naar het verschil in fietsgedrag tussen 
allochtonen en autochtonen in Rotterdam-Zuid  

 Stageonderzoek Bram van Vliet 
2017  
Fietsvriendelijke scholen 2 klassen (groep 7 en 8) op het Open Venster hebben 3 lessen 

fietsvaardigheid gekregen van de BMX-school 
 2 klassen (groep 7 en 8) op de Theresiaschool hebben 3 

workshops gevolgd over een fietsvriendelijke schoolomgeving 
 In de omgeving van de Theresiaschool zijn verkeerslichten 

anders afgesteld en zijn wegmarkeringen veranderd ten 
voordele van fietsende schoolgaande kinderen.  

Kinderfietsenplan Gemeente Rotterdam heeft een coördinator voor het 
Kinderfietsenplan aangesteld bij het cluster Maatschappelijke 
Ontwikkeling (publieke gezondheid)  

 350 kinderen een fiets gekregen 
 Theresiaschool heeft 20 fietsen ontvangen 
 Open Venster heeft 25 fietsen ontvangen 
 Praktijkschool Charlois heeft 25 opgeknapte fietsen 

ontvangen en 20 fietsen om in de werkplaats op te knappen. 
 20 fietsen op voorraad om gedoneerd te worden die nog 

controlebeurt nodig hebben 
Fiets Mee! 315 vrouwelijke cursisten geworven, 260 vrouwen hebben de 

fietscursus doorlopen 
 12 fietstrainers opgeleid 
 4 trainingen voor fietstrainers verzorgd en lesmateriaal voor 

trainers en cursisten ontwikkeld 
 13 groepen op diverse leslocaties: 

- Afrikaanderplein, dinsdagmiddag/-avond, 
donderdagmiddag/-avond  

- Delfshaven, maandagmiddag/-avond, zondagavond 
- Hillesluis, dinsdagochtend 
- Lombardijen/IJsselmonde, dinsdagmiddag en 

vrijdagochtend 
- Kralingen-Crooswijk, zaterdagmiddag 
- Tarwewijk, woensdagochtend (2 groepen) 

 Samenwerking met 9 locatiepartners aangegaan 
 59 fietsen verworven, plus 100 fietsen in bruikleen 
 Wervingsclinic 2 juli op Voorjaarsbraderie Beijerlandselaan 
 Startersclinic 17 september met aanwezigheid van wethouder 

mobiliteit Pex Langenberg en certificaatuitreiking fietstrainers 
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Pilot buurtfietsen Hillesluis 601 mensen hebben een fiets geleend, variërend van 1 dag tot 
4 maanden 

 Fietsnietjes geplaatst aan de Van Haeftenstraat 
 Op 4 locaties in Hillesluis zijn fietsen uitgeleend 

- Huiskamer van de Wijk Slaghekbuurt 
- Huis van de Wijk Het Ravennest 
- Fietsenwinkel Feijenoord 
- Essalam Moskee 

 10 studenten van de Hogeschool Rotterdam/EMI hebben 
praktijkonderzoek gedaan in Hillesluis 

 Tijdelijk meer mobiliteitsopties voor bewoners in Hillesluis 
Innovatiesessies Bijgedragen aan Cyclehack Rotterdam 
 FoZ als casus bij GovJam 
Communicatie en 
doorwerking in media, 
beleid en publicatie 

Item Rijnmond over het Kinderfietsenplan 

 Item Rijnmond over Fietsen op Zuid 
 Presentatie Mobility Matters 
 Presentatie en discussie met collega’s binnen Verkeer & 

Vervoer Rotterdam 
 Column op site Milieudefensie 
 Presentatie VeloCity 
 Presentatie Child Friendly City 
 Onderwerp van column NRC 
 Onderwerp van opinie Trouw 
  Item in De Havenloods over Fietsen op Zuid en Fiets Mee 
 Sessie op het Stadsmakerscongres 
 Fietstour bij internationale conferentie van Europees 

onderzoeksproject TRANSIT 
 Presentatie bij BikeBrussels 
 Presentatie bij International Cycling Conference 
 Item Rijnmond over Fiets Mee! 
 Item NOS Jeugdjournaal 
 Artikel Vers Beton 
 Mini-college Studio Erasmus 
 Vers beton over mini-college Studio Erasmus  
 Stadsmakerscongres, sessie georganiseerd over de pilot 

Mobiliteitsgeluk Hillesluis, Fiets Mee! en onderzoek 
vervoersarmoede met aanwezigheid van diverse ambtenaren 
en ‘stadsmakers’ 

 Column in de Havenloods waar Fiets Mee! en ‘Ieder kind een 
Fiets’ worden genoemd 

 Artikel AD aankondiging leenfietsen in Hillesluis 
Doorwerking CityLab010 on tour over fietsinnovaties met Jos Sluijsmans 

op uitnodiging van FoZ; met aansluitend een brainstorm over 
kansen voor fietsdistributie. 

                                                      
1 Dit is een schatting, zie pilot buurtfietsen Hillesluis 

https://www.youtube.com/watch?v=5wwq1iMtcGE
https://www.rijnmond.nl/nieuws/155317/Rotterdam-Zuid-laat-fiets-massaal-staan
https://milieudefensie.nl/duurzaamdoordestad/column-estafette/iedereen-fietst-toch-in-nederland
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/zelfs-fietsen-wordt-elitair-11074972-a1562907
https://www.trouw.nl/home/straks-zijn-we-geen-fietsland-meer%7Ea3451469/
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/245380/vrouwen-op-zuid-gaan-leren-fietsen
https://www.rijnmond.nl/nieuws/159385/Vrouwen-van-Rotterdam-Zuid-weer-op-de-fiets
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2197850-in-arme-wijken-fietsen-kinderen-te-weinig.html
https://versbeton.nl/2017/10/hoe-kan-het-dat-op-zuid-de-fietsenstalling-van-de-schoolpleinen-leeg-staan/
https://www.youtube.com/watch?v=Gs7wgVqhTd0
https://versbeton.nl/2017/10/minicollege-hoe-krijgen-we-rotterdam-zuid-op-de-fiets/
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/305544/column-peter-steenbergen-ga-toch-fietsen-
https://www.ad.nl/rotterdam/probeerfietsen-bij-huis-van-de-wijk-voor-bewoners-zuid%7Eab685d87/
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Studentenonderzoek Masterscriptie Morgan Geile: ‘Cycling as a viable response to 
transport poverty’ (bekroond met de New Mobility Foundation 
Thesis Award). 

 Onderzoeksproject studenten Hogeschool Rotterdam: 
‘Adviesrapport gedragsverandering Rotterdam Zuid’. 

 Onderzoeksproject EMI studenten Hogeschool Rotterdam over 
Leenfietsen Hillesluis 

 Onderzoeksproject studenten Rotterdam Business School, 
Rotterdam University of Applied Sciences: ‘Bike Economy for a 
Better World’ 

2018    
Fietsvriendelijke scholen 2 klassen (groep 7 en 8) op De Sleutel hebben 3 lessen 

fietsvaardigheid gekregen van de BMX-school 
 Parklet bij Theresiaschool in november-december  
 In 2018 hebben 3 klassen (44 kinderen in totaal) van 

Praktijkschool Charlois mee gedaan met het fiets-programma 
dat bestond uit: 

- Fietslessen van de BMX fietsschool 
- Lessen over verkeerssituaties van Lidija Poth 

 Praktijkschool Charlois gaat zelf  
- Een lessenpakket rond verkeer/verkeersveiligheid 

ontwikkelen afgestemd op hun leerlingen. 
- Een curriculum ontwikkelen voor leerlingen die zich 

verder willen ontwikkelen in fietstechniek. 
 De Stichting Praktijkschool Charlois heeft meerdere 

vestigingen en gaat kijken of de fietslessen en 
fietsenwerkplaats zoals ook op drie andere vestigen kan 
worden uitgerold. 

 Fietsnietjes geplaatst bij de Theresiaschool 
 In 2018 zijn 6 jongeren opgeleid tot fietsenmaker 
Kinderfietsenplan Bijgedragen aan evaluatie Kinderfietsenplan 
Fiets Mee! 300+ vrouwelijke cursisten geworven, 275 vrouwen hebben de 

fietscursus doorlopen 
 15 fietstrainers zijn opgeleid, 16 trainers zijn in totaal (inclusief 

opgeleide trainers 2017) actief 
 4 trainingen verzorgd voor fietstrainers 
 Voorjaars startbijeenkomst in maart met politiek debat en 

aanwezigheid van Leontien van Moorsel en 
certificaatuitreikingen voor fietstrainers 

 In 11 wijken is fietsles gegeven (Tarwewijk, Carnisse, 
Afrikaanderbuurt, Lombardijen, IJsselmonde, Beverwaard, 
Hillesluis, Kralingen, Crooswijk, Delfshaven, Oude Noorden) 

 1 fietsclinic georganiseerd 
Communicatie en 
doorwerking in media, 
beleid en publicatie 

Presentatie op Happy Mobility Congres 
 

 Bijdrage aan Nationaal Fietscongres 2018 
 FoZ in RIVM toolkit preventie in de wijk 
 Artikel AD over Fietsenbank 

https://newmobilityfoundation.org/2018/12/07/
https://newmobilityfoundation.org/2018/12/07/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Wijk/Preventie_in_de_wijk/toolkit
https://www.ad.nl/rotterdam/verkeersonderneming-komt-met-fietsenbank%7Eaee4104e/
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 Artikel Vers Beton over vervoersarmoede, als aftrap van een 
reeks van 3 

 Artikel in Fietsverkeer najaar 2018 
 Radio 1 rapportage over Fiets Mee!  
 Genoemd in Rotterdamlezing 2018 door Prof.dr. Derk Loorbach  
 Drukbezochte sessie op het stadsmakerscongres 2018, met 

aanwezigheid van wethouder Bokhove 
 Pre-stadsmakerscongres bijeenkomst 2018 van FoZ met 

POSAD en Verkeersonderneming 
40+ deelnemers 
Hiermee is basis gelegd voor de Coalitie Mobiliteitsgeluk dat 
opvolging krijgt in 2019 

 2 nieuwe Gazelle fietsen zijn gedoneerd aan Fietsen op Zuid 
door summerschool Amsterdam 

   Bijgedragen aan intentieverklaring Fietsenbank (scholen, 
ANWB, Verkeersonderneming) 

 FoZ genoemd in factsheet Cycling in the Netherlands van het 
KiM en RIVM 

 Bijdrage aan fondsenwerving voor de Fietsenbank: €50.000,- 
van New Mobility Foundation 

 

https://versbeton.nl/2018/06/vervoersarmoede-wat-is-het-en-wat-doet-rotterdam-eraan/
https://www.fietsberaad.nl/getattachment/0fdca880-b632-41f1-9309-2a586ceff009/Meerkinderenopdefiets_FV43.pdf.aspx?lang=nl-NL&ext=.pdf
http://www.sezer.nl/1/96/reportage-radio-1-over-fiets-mee/
http://www.sezer.nl/1/97/rotterdam-lezing-2018-armoede-uitgesloten/
https://fietsberaad.nl/getmedia/e798a581-6b7a-484c-b977-d48db9029d03/Factsheet-Cycling-in-the-Netherlands.pdf.aspx?ext=.pdf
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Activiteiten 
 

 

Pilots Fietsen op Zuid 
Binnen de 4 onderdelen van Fietsen op Zuid - Verbinding en ondersteuning, Toegepast onderzoek, 
Activiteiten en Marketing/communicatie - zijn verschillende pilots opgestart die in dit hoofdstuk 
worden toegelicht en wat daar de resultaten en lessen van zijn.  
 

 

Fietsvriendelijke scholen  

Wat  
Fietsvriendelijke scholen is een op maat gemaakt programma voor scholen, met fietseducatie en 
workshops over de fysieke inrichting van een fietsvriendelijke schoolomgeving. Ook heeft dit 
programma aandacht voor de techniek en het opknappen van een fiets.  
Op vier scholen (basisschool het Open Venster in 2016-2017, de Theresiaschool in 2016-2017, 
Praktijkschool Charlois 2017-2018, en De Sleutel 2018) zijn fietslessen, fietsvaardigheidstrainingen 
en workshops voor een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving georganiseerd. Daarnaast is bij 
Praktijkschool Charlois een fietsenwerkplaats opgericht waar de techniekdocent leerlingen leert 
om fietsen te onderhouden en op te knappen. Hier is een container voor aangeschaft om de fietsen 
in op te slaan. In 2019 gaan de Pantarijn, Oranjeschool, Bloemhofschool en Catamaran meedoen.  
 
Waarom 
In Rotterdam Zuid komen niet veel kinderen fietsend naar school. Dit heeft meerdere oorzaken, 
bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen fietsen, geen fiets hebben of de schoolomgeving volgens de 
ouders niet fietsvriendelijk/veilig genoeg is. Fietsvriendelijke Scholen richtte zich op de fysieke 
inrichting van het schoolgebied waar veilig en gemakkelijk fietsen en lopen centraal staat. Dit staat 
aan de basis van een gezonde leefomgeving en gezonde levensstijl voor kinderen.  
 
Hoe 
Van de scholen die in het netwerk van FoZ zaten of die niet mee deden aan het verkeersexamen 
van Halo Jobbing2 zijn de directeuren benaderd om fietseducatie in hun curriculum op te nemen. 
Al snel volgde het contact met vaak een gymdocent. In 2018 is een geografische keuze gemaakt 
voor Feijenoord omdat daar de scholen dicht bij elkaar zijn en zij gezamenlijk meer druk kunnen 
uitoefenen om de schoolomgeving te verbeteren.  
De organisatie van de lessen en workshops werd door FoZ georganiseerd en aangeboden door 
partijen uit het netwerk zoals de BMX fietsschool en architect Lijdia Poth. De financiering kwam 
vanuit FoZ/De Gemeente Rotterdam.  
In 2016 viel de aanpak Fietsvriendelijke scholen onder het project FoZ, in 2017 is het ‘formeel’ als 
los project verder gegaan.  

                                                      
2 Halo Jobbing ontwikkelt activiteiten voor een actieve en gezonde samenleving, in Rotterdam organiseert ze 
het verkeersexamen in opdracht van de gemeente Rotterdam. 
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Op de Praktijkschool Charlois zijn in maart en april 2017 fietslessen gegeven en 
fietsvaardigheidstrainingen. Daarnaast is er een fietsenwerkplaats opgericht waar de 
techniekdocent leerlingen leert om fietsen te onderhouden en op te knappen. Hier is een container 
voor aangeschaft om de fietsen in op te slaan. Begin 2018 zijn gesprekken om ook bij de Mare aan 
de slag te gaan, daar komt een samenwerking echter moeilijk van de grond.  
 
In 2018 was het lastig om scholen te vinden die bereid zijn mee te doen. De ambitie was om voor 
de zomer in ieder geval vijf scholen te hebben met een toezegging, dat is niet gelukt. Er zijn 
verschillende redenen waarom het lastig is om scholen mee te krijgen: allereerst is een goed 
gesprek nodig dat meestal begint bij een schooldirecteur die het vervolgens doorgeeft aan een 
docent (zoals een gymleraar), ten tweede zijn scholen soms overvraagd en sceptisch om aan weer 
een project mee te doen en het onderwijsprogramma is leidend in de activiteiten van scholen, ten 
derde is het niet duidelijk welke opvolging het programma kan krijgen als bepaalde onderdelen 
succesvol zijn. Om scholen enthousiaster te maken om deel te nemen, is eind 2018 verkend of het 
mogelijk is om in samenwerking met Sezer een ouderprogramma over veiligheid toe te voegen aan 
het aanbod. In 2019 zal een gecombineerde ouder-kind aanpak op enkele scholen worden 
uitgevoerd.  

 
Samengewerkt met: BMX school, POTH-PIEK Architecten, Deltacycling en afdeling MO gemeente 
Rotterdam, Halo Jobbing. 
 
 
Geleerd: 

• Kinderen op school leren fietsen is niet voldoende, leerlingen hebben oefening en tijd nodig 
om op de openbare weg te leren fietsen in het ‘echte’ verkeer. Schoolomgeving moet ook 
veiliger gemaakt worden. Voormalig wethouder Pex Langeberg heeft toegezegd dat 
schoolomgevingen 30 km moeten zijn.  

• Docenten die enthousiast zijn over het fietsproject, en met de fiets op excursie willen, 
hebben begeleiding nodig van een ervaren fietser/fietsdocent. De lokale Fietsersbond kan 
wellicht hier iets in betekenen. 

• De scholen zijn een goede plek om in contact te komen met de doelgroep: kinderen en hun 
ouders. Bij ouders is behoefte aan overzichtelijke informatie van de regelingen die de 
gemeente heeft voor mensen met een kleine beurs om een fiets aan te schaffen.  
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• Door recente publicaties (in het kader van de gezonde wijk zoals de ontwerpstudie van 
POSAD en de RIVM toolkit in de wijk) groeit de aandacht voor de relatie tussen verkeer en 
ruimte (en gezondheid).  

• Hoewel Fietsen op Zuid als één integraal project is opgezet, is het door de gemeentelijke 
organisatie opgeknipt zodat het past bij de ambtelijke logica van afzonderlijke afdelingen 
en beleidsdomeinen. Dit leidt soms tot onnodige discussies omdat voor het Fietsen op Zuid 
team alles één is en met elkaar samenhangt, terwijl de gemeentelijke organisatie dat 
anders beleeft.   

• Werken onder een ‘paraplu’ organisatie met regelmatige afstemming met zusterprojecten 
zoals Fiets Mee, vergroten de kans op kruisbestuiving. Door de expertise opgedaan in 
Fietsvriendelijke scholen en Fiets Mee is het idee ontstaan om een ouderprogramma te 
ontwikkelen naast de kind-programma’s. Dit was niet of minder snel gebeurd als de twee 
organisaties los van elkaar werkten. 
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Resultaten: 
• 160 kinderen hebben fietseducatie gehad en hebben meegedaan in de workshops over een 

fietsvriendelijke schoolomgeving 
• Op Theresiaschool zijn fietsnietjes geplaatst zodat meer kinderen op de fiets naar school 

kunnen.  
o Praktijkschool Charlois gaat zelf: 1) een lessenpakket rond 

verkeer/verkeersveiligheid ontwikkelen afgestemd op hun leerlingen en 2) een 
curriculum ontwikkelen voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in 
fietstechniek. 

• De Stichting Praktijkschool Charlois heeft meerdere vestigen en gaat kijken of de 
fietslessen en fietsenwerkplaats zoals ook op drie andere vestigen kan worden uitgerold. 

• In de omgeving van de Theresiaschool zijn verkeerslichten anders afgesteld en zijn 
wegmarkeringen veranderd ten voordele van fietsende schoolgaande kinderen.  

 
Vervolg/aanbevelingen: 

• De ervaringen worden meegenomen in de Fietsenbank die de Verkeersonderneming aan 
het opzetten is. Zo is het aan te bevelen om de Fietsenbank te koppelen aan wat oudere 
kinderen (12-16 jaar) op de praktijkschool zodat in de praktijk kunnen leren hoe ze een fiets 
kunnen onderhouden of maken en wellicht een opleiding tot fietsenmaker kunnen volgen. 
Hier kunnen vervolgens leervragen aan gekoppeld worden zoals: hoe zet je een werkplaats 
op, hoe kan een school daar aan bijdragen, hoe kan het naast een voorziening voor de 
school ook een buurtvoorziening zijn, hoe financier je dat? 

• Iemand aanstellen in de wijk die kan ingaan op de initiatieven/kansen die er liggen. Een 
voorbeeld: op de Theresiaschool is een conciërge die heel goed fietsen kan maken, maar 
dat vanuit zijn functie niet mag. Dit is zonde, want als hij de fietsen mag opknappen van de 
leerlingen op die school, dan zullen ze niet stoppen met fietsen als hun fiets kapot gaat. Er 
is iemand nodig die kansen kan oppakken en kan koppelen aan andere organisaties, 
activiteiten of lokale prioriteiten. Wellicht kan de gebiedsorganisatie of de 
gebiedscommissie hier iets in betekenen. 
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Kinderfietsenplan 

Wat 
Het Kinderfietsenplan is een bestaande inzamelingsactie door de ANWB van kinderfietsen voor 
kinderen die geen fiets hebben.  
 
Waarom 
In 2016 is deze landelijke actie van de ANWB naar Rotterdam gehaald met als doel om 
kinderfietsen in te zamelen en op te knappen voor kinderen die geen fiets hebben. 
 
Hoe 
In 2016 zijn 40 fietsen ingezameld nadat FoZ een medewerker van MO en de ANWB bij elkaar heeft 
gebracht om de actie in Rotterdam te organiseren. Scholen en hulpverleners konden een aanvraag 
doen voor een fiets, maar ook via de scholen waar FoZ mee samenwerkt zijn een aantal fietsen 
verdeeld. In 2017 is het project uitgebreid en is bij de Gemeente Rotterdam (MO) een coördinator 
aangesteld. In 2017 zijn 350 fietsen ingezameld. Vanuit FoZ is de koppeling gemaakt tussen het 
Kinderfietsenplan en het project Fietsvriendelijke scholen. Op de drie pilot scholen (Theresiaschool, 
Open Venster en de Praktijkschool Charlois) zijn 50 fietsen uit het Kinderfietsenplan beschikbaar 
gesteld. Activiteiten die zijn uitgevoerd: meedenken over koppelingen met andere fietsactiviteiten 
en lokale initiatieven, promotie kinderfietsenplan, aanwezig bij aftrap actieweek (17 mei 2017).  
 
Samen gewerkt met: Gemeente Rotterdam MO (publieke gezondheid)/GGD, de ANWB, 
Theresiaschool, Open Venster, Praktijkschool Charlois, 
 
Geleerd: 

• Voor scholen was dit een goede manier om aan fietsen te komen. 
• Om het idee te bestendigen heeft het potentie om vraag en aanbod te creëren via een 

fietsenwerkplaats of de fietsenbank die in oprichting is. De ANWB is geen partij die op 
wijkniveau dit soort projecten kan organiseren. De ervaringen die zijn opgedaan in 
Rotterdam kunnen opgeschaald worden naar andere gemeenten.  

 
Resultaten 

• In 2016 hebben 40 kinderen een fiets gekregen 
• In 2017 is vanuit de Gemeente Rotterdam bij MO een coördinator aangesteld  
• In 2017 hebben 350 kinderen een fiets gekregen 
• Theresiaschool: 20 fietsen ontvangen via ANWB-kinderfietsenplan 
• Open Venster: 25 fietsen ontvangen 
• Praktijkschool Charlois: 25 opgeknapte fietsen en 20 fietsen om in de werkplaats op te 

knappen. 
• 20 fietsen op voorraad die nog controlebeurt nodig hebben.  
• De resultaten uit 2018 zijn niet bekend, een externe evaluatie is gedaan in opdracht van 

MO. 
 
Vervolg/aanbevelingen 

• FoZ denkt mee met de gemeente hoe het KFP verder kan bestendigen in Rotterdam zodat 
elk jaar fietsen beschikbaar komen voor kinderen die om financiële redenen geen fiets 
bezitten.  

• Door interesse van meerdere partijen (zoals Pluspunt) om mee te werken aan het opzetten 
van werkplaatsen waar fietsen ingezameld opgeknapt en uitgeleend kunnen worden en 
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waar ook een opleiding en werkgelegenheid voor jongeren gecreëerd kan worden, ontstaan 
mogelijkheden om het KFP te bestendigen via dergelijke platforms. 

 

 

Pilot buurtfietsen Hillesluis 

Wat 
Het wijkexperiment mobiliteitsgeluk Hillesluis was een 4-maanden durende pilot waarin op 4 
plekken in Hillesluis (Het Ravennest, Huiskamer Slaghekbuurt, Fietsenplaza Feijenoord en de 
Essalam Moskee) 40 fietsen zijn uitgeleend. Bewoners van Hillesluis konden de fietsen voor een 
zelf gekozen tijdsduur (dag, week, maand of maanden) ‘lenen’ tegen een kleine vergoeding.  
 
Waarom 
Fietsbezit is een van de factoren die van invloed is op het fietsgedrag van mensen. Omdat in 
Rotterdam Zuid niet iedereen een fiets heeft, had dit project als doel om mensen die geen fiets 
bezitten, de mogelijkheid te geven om te ervaren hoe het is om wel een fiets tot beschikking te 
hebben.  
 
Hoe 
Na een aantal gesprekken met sleutelfiguren in de wijk zijn er 4 locaties geïdentificeerd waar de 
fietsen uitgeleend konden worden. Tijdens een startbijeenkomst zijn verschillende sleutelfiguren 
uit de wijk bijeen gekomen om gezamenlijk de doelstellingen en werkwijze van de pilot te bespreken 
zodat de pilot zo goed mogelijk bij de wijk zou aansluiten. Daarna zijn er 4 maanden lang op 4 
locaties fietsen uitgeleend. Voor de communicatie met de uitleenpunten en operationele zaken in 
de wijk is een wijk coördinator aangesteld (een medewerker van DANSH urban gym) die ook de 
promotie van de fietsen heeft verzorgd. Aan de gebruikers werd na het inleveren van de fiets 
gevraagd een papieren enquête in te vullen om inzichten over de pilot op te halen. Ook is een 
digitale enquête verstuurd naar gebruikers van wie het email adres bekend was en die de papieren 
enquête niet hadden ingevuld.  
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Samen gewerkt met: Huis van de wijk het Ravennest, Huiskamer van de Wijk Slaghekbuurt, 
Fietsenplaza Feijenoord, Essalam Moskee, Swapfiets, DANSH urban gym, Provincie Zuid Holland, 
Fiets Mee!/Sezer.  
 
Geleerd 

• De doelgroep die met deze pilot was beoogd, personen die nog niet bekend waren met de 
voordelen van de fiets, zijn met deze pilot niet bereikt. Het beschikbaar stellen van fietsen 
is niet voldoende om mensen te stimuleren om te fietsen. De pilot heeft voornamelijk 
personen bereikt die al bekend waren met fietsen en waarvan de fiets kapot of gestolen 
was. Dat de voornaamste gebruikers van de buurtfietsen personen waren waarvan de fiets 
kapot of gestolen was, kan ook een vertekend beeld zijn doordat de meest succesvolle 
uitleenlocatie van de buurtfietsen de fietsenwinkel was. 

• Fietsendiefstal en beperkte mogelijkheden voor fiets parkeren zijn de meest genoemde 
barrières die de leenfietsgebruikers hebben genoemd. Gezondheid en een goedkoop 
vervoersmiddel waren de belangrijkste motivaties van de gebruikers om de fiets te lenen.  

• De pilot heeft er voor gezorgd dat mensen die zich de aanschafkosten van een fiets niet 
kunnen veroorloven, tijdelijk meer mobiliteitsopties hadden. Zo vertelt één gebruiker dat hij 
normaliter met het openbaar vervoer naar het werk gaat, maar met deze leenfiets een 
goedkoper vervoersmiddel heeft en flexibeler is. In de enquête geeft iemand aan: “De 
leenfiets is ideaal voor mensen met een klein budget, jullie maken daarmee veel mogelijk 
voor ons we kunnen van a naar b zonder het dure openbaar vervoer”. 

• Een dergelijke gebiedsgerichte pilot is erg tijdsintensief. Daarom is een externe wijk 
coördinator aangesteld. Het was lastig om de uitleenlocaties goed aan te sturen en het 
project te promoten onder de bewoners van Hillesluis. Op de uitleenlocaties is de 
administratie niet altijd goed verlopen en zijn de enquêtes nagenoeg niet ingevuld 
waardoor weinig inzichten zijn opgedaan over de gebruikers van de deelfietsen.  

• Het bereiken van de directe doelgroep, personen in de categorie vervoersarmoede, en het 
genereren van inzichten over deze doelgroep en het mobiliteitsvraagstuk, vraagt om een 
toegankelijke, laagdrempelige en gebruiksvriendelijke methodiek. Allereerst is het goed 
instrueren van de uitleenlocaties belangrijk om de juiste boodschap over te brengen en de 
juiste verwachtingen te scheppen bij de gebruikers (in dit geval was er na afloop van de 
pilot teleurstelling dat het tijdelijk was). Daarnaast hebben heel weinig gebruikers de 
enquête ingevuld terwijl dit wel een voorwaarde was. Op de uitleenlocaties was niet het 
besef dat de enquête een cruciaal onderdeel van de pilot was. De communicatie naar de 
gebruikers toe moet helder en begrijpelijk zijn (ook de enquete- of interviewvragen). 
Actieonderzoek is hiervoor geschikt (dit is een onderzoeksmethode waarin de onderzoeker 
deel uitmaakt van de praktijk en op die manier maatschappelijk relevante en 
handelingsgerichte kennis kan ontwikkelen), mits daar genoeg tijd voor wordt uitgetrokken 
en de onderzoeker de sociale skills (zoals multi-culturele sensitiviteit en het opbouwen van 
vertrouwen) heeft om bij de wijk aansluiting te vinden. 
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Resultaten 
• Ongeveer 603 personen hebben een fiets geleend, variërend van 1 dag tot 4 maanden. 

Daarnaast zijn de fietsen ook gebruikt voor de fietslessen van Fiets Mee!. 
• Tijdelijk meer mobiliteitsopties voor bewoners in Hillesluis 
• 10 studenten hebben toegepast onderzoek gedaan in Hillesluis 
• Bij de Taekwondo school Abdel Kwan zijn fietsnietjes geplaatst aan de Van Haeftenstraat 

 
Aanbevelingen/vervolg: 
Als een vergelijkbare aanpak wordt uitgevoerd is een goed communicatieplan en regelmatige 
aanwezigheid in de wijk noodzakelijk voor de promotie en het vertellen van een overtuigend verhaal 
dat ook aansluit bij de leefwereld van de bewoners. Sleutelfiguren kunnen hier een belangrijke rol 
in spelen, mits ook met hun een vertrouwensband is opgebouwd en ze de urgentie of ambitie delen. 
Naar aanleiding van focus group sessies met vrouwen uit Zuid die zijn gehouden door Morgan Geile 
in het kader van haar scriptie over Fietsen op Zuid is het aan te bevelen bakfietsen aan te bieden 
in een wijkvoorziening. Een aantal vrouwen gaf aan de fiets niet te gebruiken omdat ze meerdere 
kinderen hebben of veel boodschappen moeten doen. Een bakfiets heeft deze potentie wel. 
Daarnaast is in deze pilot voor wijkcentra of belangrijke plekken in de wijk gekozen als 
uitleenlocatie. Het is niet duidelijk of dit een goede plek is om fietsen uit te lenen. Een andere 
mogelijkheid is om te verkennen hoe het MaaS principe in de bestaande gebouwde omgeving in 
Rotterdam Zuid vorm kan krijgen door op bouwblok niveau fietsen en bakfietsen te delen. Hiervoor 
is het interessant om een samenwerking met een woningcorporatie te verkennen.  

                                                      
3 Dit is een schatting omdat de administratie op de uitleenlocaties niet goed is bijgehouden en van één 
uitleenlocatie geen administratie is teruggekoppeld. Sommige personen hebben meerdere fietsen geleend en 
sommige personen hebben meermaals een fiets gebruikt. Daarnaast is een deel van de fietsen gebruikt voor 
de fietslessen. 
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Fiets Mee 

Wat 
Fiets Mee! is een zusterproject van Fietsen op Zuid waarin fietseducatie aan Rotterdamse vrouwen 
centraal staat evenals een train- de trainer opleiding tot Fiets Mee-trainer en een mobiliserend 
randprogramma dat politiek aanspreekt en meer vrouwen verleidt om te gaan fietsen.  
 
Waarom 
Vervoersarmoede raakt met name vrouwen omdat zij door gezins- en huishoudelijke taken weinig 
tijd overhouden om te reizen. De fiets kan een flexibel en snel vervoersmiddel zijn voor deze 
doelgroep, die echter vaak niet kan fietsen of niet het zelfvertrouwen heeft om te fietsen.  
 
Hoe 
2016 stond voor Fiets Mee in het teken van het verkennen van het vraagstuk en het ontwikkelen 
van een passende aanpak, het creëren van politiek commitment en het bij elkaar brengen van 
partijen om tot uitvoering te komen. In 2017 is het Fiets Mee programma verder ontwikkeld in de 
fietscurssussen, train-de trainer modules en verbredingsbijeenkomsten.  
De werving van cursisten vond plaats via ambassadeurs en door aanwezig te zijn in wijken en 
deelname aan evenementen zoals een Braderie op de Bijerlandselaan op 2 juli 2017.  
Daarnaast was activiteit gericht op de beschikbaarheid en het aanschaffen van fietsen. Een deel 
van de fietsen die zijn gebruikt voor de fietslessen zijn aangeschaft door FoZ, een deel was 
afkomstig uit de pilot Mobiliteitsgeluk Hillesluis en is een deel is via samenwerking met Obike 
beschikbaar gesteld.  
Andere activiteiten richtte zich op het organiseren van Fiets Mee Fietsevenementen. Fiets Mee 
heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd om meer inzicht te krijgen in potentiele 
vraagstukken (thematafels), de politiek te betrekken en om fietsen zichtbaar te maken (met 
bekende ambassadeurs zoals Leontien van Moorsel).  
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Deze aanpak is in 2018 verder uitgebreid naar meerdere wijken in Rotterdam, ook op de 
Noordoever. 
 
Samengewerkt met: Obike, Give a Bike, Nationaal programma Rotterdam Zuid, 
Verkeersonderneming, GGD Rotterdam, TOS, Pluspunt West, Zilt bikes aan de Maas, 
Gebiedscommssie Feijenoord, Stichting Rosarium, Stichting bewegen is Leven, Stichting Open 
Haard, Hildegardisschool Oude Noorden, VEC-Pier80, Basisschool De Hoeksteen Pendrecht, 
Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Huis van de Wijk Focus Beverwaard, Humanitas Carnisse, Overschie, 
Vereniging DSB Afrikaanderbuurt, Liskwartier Verbaan, Stichting Openhaard Spangen, Basisschool 
Catamaran Lombardijen, Pit 010 Huis van de Wijk IJsselmonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geleerd 

• De kracht van deze werkwijze is dat de trainers aanwezig zijn in de doelgroep en daarmee 
een belangrijke ingang/korte lijn zijn naar de doelgroep. 

• De werkwijze is gebaseerd op capacity building dat aanwezig blijft in de wijken: de 
trainers worden opgeleid en blijven binnen de gemeenschap. De fietseducatie is daarmee 
niet afhankelijk van gesubsidieerde organisaties die fietsles aanbieden en verdwijnen 
zodra de financiering stop. Dit is een belangrijk aspect voor het bestendigen van de 
voortgang.  
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• Beschikbaarheid van fietsen is belangrijk voor het geven van de fietseducatie maar ook 
voor het fietsgebruik van de cursisten daarna(ast). Het verdient aandacht om na te 
denken hoe het ‘deelfietsen-principe’ ingericht kan worden zodat het ook toegankelijk is 
voor hen met vervoersarmoede.  

• In de afweging om samen te werken met de locaties in de wijken was naast een gedeeld 
idee over maatschappelijk belang ook de ruimtelijke capaciteit (voor de opslag van de 
fietsen), veiligheid en verantwoordelijkheid doorslaggevend. Op elke locatie was minstens 
ruimte voor minimaal 15 fietsen, wat in ieder geval zo’n 3m2 aan veilige opslagruimte 
vereiste, nodig.  

 
Resultaten  

• In 2016 vond een start- en verbredingsbijeenkomst 
• In 2017  

o hebben 260 vrouwen de fietscursus doorlopen in 13 verschillende groepen. 
o zijn 12 fietstrainers opgeleid 
o zijn 4 fietstrainingen verzorgd met theorielessen, praktijklessen, sociale 

vaardigheden, interculturele communicatie, technisch onderhoud en teambuilding. 
Voor de lessen is cursusmateriaal ontwikkeld zoals lesboekjes voor trainers en 
cursisten, T-shirts voor fietstrainers (i.v.m. zichtbaarheid), fietsgereedschap en 
intervisie bijeenkomsten. 

o Is in 6 wijk les gegeven (Afrikaanderplein, Delfshaven, Hillesluis, 
Lombardijen/IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk en Tarwewijk) 

o Is samengewerkt met 9 locatiepartners 
o Zijn 59 fietsen verworven en 100 fietsen in bruikleen 
o Verscheidene bijeenkomsten en events georganiseerd zoals een najaars 

startersclinic met aanwezigheid van toenmalig wethouder mobiliteit Pex 
Langenberg en de uitreiking van de certificaten aan de fietstrainers. 

• In 2018 
o Vond op 11 maart een integraal fietsevenement plaats met een politiek debat met 

aanwezigheid van Roger Demkes (directeur verkeersonderneming), Derk Loorbach 
(professor sociaal-economische transities), Ellen Wesdorp (teamleider HPC), 
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Leontien van Moorsel en politici Barbara Kathmann (PvdA), Leo de Kleijn (SP), Said 
Kasmi (D66), Vincent Karremans (VVD), Nourdin El Ouali (NIDA Rotterdam) en 
Jeroen Postma (GroenLinks Rotterdam). 

o Hebben 275 vrouwen de fietscursus doorlopen 
o Zijn 15 trainers opgeleid 
o Is in 11 wijken fietsles gegeven (Tarwewijk, Carnisse, Afrikaanderbuurt, 

Lombardijen, IJsselmonde, Beverwaard, Hillesluis, Kralingen, Crooswijk, Delfshaven, 
Oude Noorden) 

o Intentieverklaring Fietsenbank (school, ANWB, Verkeersonderneming, Pluspunt) 
 
Aanbevelingen/vervolg: 

• Zorg dat de beschikbaarheid over een fiets voor iedereen toegankelijk is. Dit kan 
bijvoorbeeld door deelfietsen beschikbaar te maken voor mensen in armoede, zoals nu 
wordt beoogd met de Fietsenbank. 
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Bikepark op Zuid  

Wat 
BikePark richtte zich op het ontwikkelen van een alternatief fietsenstalling concept. Hiervoor is 
een plan ontwikkeld voor een Bikepark, voor een fietsenstalling bij Zuidplein en is een buurtschouw 
gedaan in Hillesluis. 
 
Waarom 
In Rotterdam Zuid is er beperkt ruimte om fietsen te stallen en fietsendiefstal is een veelgehoorde 
reden waarom mensen geen fiets hebben. Dit belemmert mensen om een fiets aan te schaffen en 
heeft dus invloed op het fietsbezit en gebruik. Met het project Bikepark is geprobeerd om een nieuw 
fietsenstalling concept te ontwikkelen. De gemeente heeft een subsidieregeling voor 
buurtstallingen, maar commercieel is het moeilijk om een sluitende business case te ontwikkelen. 
 
Hoe 
In 2016 is samen met Magis010 een concept voor een buurtfietsenstalling uitgewerkt en dit is 
gepresenteerd bij een overleg van Huizen van de Wijk. Het was de bedoeling dat Magis010 dit in 
2017 verder zou uitwerken met ondersteuning van FoZ, maar door onduidelijkheid over de toekomst 
van Magis010 is daar geen vervolg op geweest. Daarnaast is een plan ontwikkeld voor een centrale 
stalling naast in de herontwikkeling van Zuidplein. Dit plan is niet opgepakt vanwege 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid tussen de gemeente Rotterdam en de 
projectontwikkelaar voor de realisatie van fiets parkeren; en de lage prioriteit die aan dit onderdeel 
van de ontwikkeling werd gegeven.  
 
Samen gewerkt met: Magis010 (2016), de Fietsersbond (2017) 
 
Geleerd: 

• Fietsparkeren vraagt om serieuze budgetten en een duidelijke verantwoordelijkheid. Het 
gaat hier niet om een innovatie, maar om een infrastructuur die geld kost. De ideeën die 
voortkwamen uit het BikePark zijn voeding voor de op te richten Fietsenbank. 

 
Vervolg/aanbevelingen 

• Op specifieke plekken een uitvraag doen waarop partijen zich kunnen inschrijven en een 
maandelijkse vergoeding voor een rol als fietsenbewaarder. Zo kunnen bijvoorbeeld 
bloemisten of schoenmakers deze functie op zich nemen. 

• Fietsenstalling/Bikepark eerder opnemen in ruimtelijke planvorming. Ontwikkelaars evt 
tegemoet komen met lagere parkeernorm mits mobiliteitshub is opgenomen in de plannen. 

• In veel wijken is niet alleen gebrek aan veilige stallingsruimte binnen maar ook aan 
fietsnietjes buiten. Parklets bieden een goede en relatief goedkope oplossing, hoewel 
minder veilig dan binnen stallen. Uit het experiment Happy Hilledijk bleek een grote steun 
vanuit winkeliers hier voor.  

• Ideeën van een bikepark kunnen gekoppeld worden aan de fietsenbank die in 2018 wordt 
opgezet door de verkeeronderneming. Door een fietsenwerkplaats, een fietsenstalling en 
een goed ontwerp kan de Fietsenbank een iconische plek worden die laat zien dat fietsen 
een prioriteit is in de stad.  
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Innovatiesessies  

Wat 
Met behulp van denkkracht van binnen en buiten Zuid zoeken we oplossingen voor concrete lokale 
vraagstukken, met innovatiesessies in verschillende vormen. 
 
Waarom 
Doel van de sessies is het leggen van nieuwe connecties; het formuleren van oplossingen voor 
lokale fietsvraagstukken; en het creëren van betrokkenheid hierbij. 
 
Hoe 
Om ideeën te ontwikkelen en samenwerkingen te vormen zijn binnen Fietsen op Zuid een aantal 
innovatiesessies georganiseerd: rond fietsparkeren, fietsvriendelijke scholen en Sociale impact 
wielreninitiatieven (sessies met ca. 15 experts van verschillende achtergronden) en rond stimuleren 
van fietsgebruik (met ca. 90 deelnemers, zowel experts als bewoners). Daarnaast hebben we 
inhoudelijke bijgedragen aan events die door anderen zijn georganiseerd: CityLab010, GovJam en 
Cyclehack.  
 
Samen gewerkt met: DeltaCycling, Citylab010 en GovJam  
 
Geleerd 
Inspirerende ideeën die ontstaan zijn maar na de sessie niet verder zijn opgepakt: 

- Jongeren van Zuid als gidsen voor fietstours (ism Dit is Zuid) 
- Modulair fietspark (onderdeel van GovJam sessie) 
- Bike B&B (ism architect David Dooghe) 
- Fietsparade: Wednesday Night Bike / Zomercarnaval op de fiets 
- Ontwerpen voor fietsparkeren (door studenten) 
 

Kansrijke ideeën die na de innovatiesessies zijn opgepakt, maar zijn stukgelopen op praktische 
zaken (en wellicht later weer een kans krijgen?): 

- Fietsdistributie van 010-producten (ism Voedselbank en Rotterdamse Confituur) 
- Fietsfabriek op Zuid. (ism  BuyCycle).Het bedrijf heeft de business case uitgewerkt en 

geprobeerd met UWV en W&I tot een financieringsmodel te komen; wat niet gelukt is. 
 
 
Ideeën die tijdens de innovatiesessies zijn ontstaan / een boost hebben gekregen; en op eigen 
kracht of via andere kanalen verder zijn uitgewerkt:  

- Het programma Fiets mee!  
- De Rotterdamse Fietscoalitie  
- Fietslessen in Hillesluis door een lokale ondernemer, met dank aan Pluspunt 
- Pimp my Bike / BikePark (ism Magis010 en Pluspunt); vindt nu doorwerking in betrokkenheid 

Pluspunt bij de Fietsenbank 
- Uitleenfietsen op wijkniveau (in 2015 idee ontstaan, in 2016 opgepakt door Fietsen op Zuid 

zelf) 
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Aanbevelingen/vervolg: 
Een les is dat meer tijdsinzet nodig is vanuit de organisatie om de ideeën verder te brengen ná de 
innovatiesessie (dit is ook de ervaring in andere projecten) en in de voorbereiding zoeken naar een 
‘probleemeigenaar’ die continuïteit biedt.  
 
Een meer algemene les is dat er een grote kloof is tussen ‘beleid’ en ‘praktijk’. Om deze te dichten 
zou enerzijds veel meer gericht moeten worden uitgedaagd tot innovatie (dat kan onderdeel zijn 
van Citylab010, of van een Fietslab010 – zie Stadslab2050 als voorbeeld); en anderzijds een 
sterkere betrokkenheid moeten zijn van beleidsmakers (mobiliteit, maar ook bijv. gezondheid en 
RO) bij innovatieve projecten.  
 

 



30 
 

 

Netwerkopbouw  
Voor de verschillende activiteiten die in het kader van Fietsen op Zuid zijn uitgevoerd, is lokaal 
samenwerking gezocht met verschillende partijen. Op afbeelding 1 is een overzicht te zien van 
verschillende activiteiten en evenementen die georganiseerd zijn en partijen die daarbij betrokken 
waren. 
 
Het eerste jaar van Fietsen op Zuid, 2016, stond veelal in het teken van verkenning en opstarten. 
FoZ heeft een netwerkborrel, een aantal innovatiesessies en een aantal concrete projecten 
uitgevoerd waarmee zowel lokaal maatschappelijke organisaties, fietsenmakers en Rotterdamse 
stichtingen zijn betrokken. Sezer heeft eind november 2016 een grote startbijeenkomst 
georganiseerd. Meer dan 90 aanwezigen kwamen samen met het doel om meer vrouwen op Zuid 
te laten fietsen. Dit evenement werd georganiseerd samen met Cemile Sezer en had als sprekers 
o.a. Marco Pastors, Funda Müjde, Leontien van Moorsel, Derk Loorbach en Saskia Kluit. De 
aanwezige vrouwen – en ook enkele mannen – zijn actief bij wijkorganisaties, oudercomités, 
gebiedscommissies, maatschappelijke organisaties, scholen, etc. en hebben meegedacht over 
strategieën om meer vrouwen op Zuid te laten fietsen. Dit heeft de basis gelegd voor het Fiets 
mee! plan dat momenteel door Sezer verder wordt uitgewerkt. Deze activiteiten in 2016 zijn een 
belangrijke basis geweest voor de verbreding die FoZ in 2017 heeft gemaakt.  
 
In 2017 kon met behulp van het opgebouwde netwerk een aantal activiteiten uitgevoerd in 
samenwerking met partners. Om nieuwe samenwerkingen op te zetten, kon FoZ de resultaten uit 
2016 (foto’s en opgebouwd netwerk) laten zien. Dit vergrootte de wil voor nieuwe partners om mee 
te werken aan projecten. 
 
2018 staat in het teken van het bestendigen van opgestarte activiteiten binnen het opgebouwde 
netwerk zodat FoZ door kan gaan zonder een ‘organisatie’ die daar achter hangt.  
 

 

Activiteiten uitgevoerd in het kader van Netwerken 

2016 
• Netwerkborrel Fietsen op Zuid 
• Startbijeenkomst Fiets Mee! 
• 1 op 1 gesprekken 

 
2017 

• Bijdrage aan CityLab 010 on tour, 18 mei > Jos Sluismans/International Cargo Bike 
Festival met ca. 100 ondernemende Rotterdammers 
http://www.fietsenopzuid.nl/2017/05/10/fietsinnovatie-bij-citylab010-on-tour/  

• GovJam (17 mei). Ambtenaren en studenten hebben een mobiel en modulair fietspark 
ontworpen. 

• Cyclehack (september) 
• Stadsmakerscongres (november) 
• Fiets Mee! Politiek debat 

 
  

http://www.fietsenopzuid.nl/2017/05/10/fietsinnovatie-bij-citylab010-on-tour/
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2018 
• Fietsinnovatie Meet up. Vervolg van Cyclehack september 2017 

https://drift.eur.nl/agenda/fietsinnovatie-meetup/  
• Bijdrage aan Happy Mobility congres (maart) http://happymobility.nl/nederland/happy-

mobility-congres-2018/  
• Pre-stadsmakerscongres 8 november bijeenkomst in Kantine Walhalla met sessies over  

o De Fietsenbank: samen met lokale partijen werken aan fietscultuur in de wijk 
o Fiets mee: Fietseducatie, het kunnen én willen 
o Hoe kan de wielersport aanzetten tot meer actieve mobiliteit in Rotterdam 
o Schoolomgevingen fietsvriendelijk, veilig en groen  
o Projectontwikkeling met mobiliteit op mensenmaat 

• Stadsmakerscongres 9 november met aanwezigheid van wethouder mobiliteit Judith 
Bokhove.  

 

 

Geleerd 

FoZ was aanwezig op verschillende lokale en nationale evenementen gedurende 2016, 2017 en 
2018 (zoals het Stadsmakerscongres, het Nationaal Fiets Congres (2018) en Fietscongressen in 
Groningen, Tilburg en Rotterdam in 2016) die voor meer bekendheid van Fietsen op Zuid hebben 
gezorgd, en die ook hebben bijgedragen aan het netwerk dat FoZ heeft opgebouwd.  
Op verschillende momenten in tijd heeft het netwerk een bijdrage geleverd door middel van extra 
financiering (Provincie Zuid Holland), ‘mankracht’ en kennis (bijv. De Fietserbond, Deltacycling, de 
Hogescholen en masterstudenten).  
 

 
(Onderzoek) platforms gericht op fietsen waar contact mee is/geweest 

• TU Delft + Ams / Allegro http://www.allegro-erc.nl/ (Europees project):   
• Smart Cycling Futures http://smartcyclingfutures.nl/ (SURF project):   
• KIM https://www.kimnet.nl/:   
• Slimme en Gezonde stad https://www.slimmeengezondestad.nl/default.aspx 
• Al het fietsonderzoek wordt in principe gecoördineerd vanuit het 

Fietsberaad: http://www.fietsberaad.nl/.  

  

https://drift.eur.nl/agenda/fietsinnovatie-meetup/
http://happymobility.nl/nederland/happy-mobility-congres-2018/
http://happymobility.nl/nederland/happy-mobility-congres-2018/
http://www.allegro-erc.nl/
http://smartcyclingfutures.nl/
https://www.kimnet.nl/
https://www.slimmeengezondestad.nl/default.aspx
http://www.fietsberaad.nl/
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  Afbeelding 1, netwerkkaart FoZ 

(eigen afbeelding) 
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Doorwerking Fietsen op Zuid in media, 
beleid en publicaties 
Om de twee maanden vond een projectoverleg plaats waarbij (in wisselende samenstelling) een 
aantal medewerkers van V&V, Sezer, de Verkeersonderneming, DRIFT, Hugo Cycling en Because 
aanwezig waren. De overleggen werden soms verbreed met de aanwezigheid van de BMX 
fietsschool, Delta Cycling en de Fietsersbond. Tijdens deze overleggen werd de voortgang en de 
activiteiten van FoZ besproken, maar ook ontwikkelingen die in de stad gaande waren. Zo kwamen 
in 2017 de eerste deelfietsen naar Rotterdam en zijn in de overleggen ideeën hierover gedeeld. Op 
deze manier hebben de project overleggen ook als een soort denktank over fietsen gefungeerd en 
konden de aanwezigen bij het overleg in zekere zin interne doorwerking (bij de gemeente) 
aanwakkeren door specifieke onderwerpen te agenderen en door te vragen naar het beleid of de 
verantwoordelijke medewerkers.  
 
Daarnaast kon FoZ door het opgebouwde netwerk en ook het netwerk van de afzonderlijke partijen 
en personen die bij FoZ betrokken waren, het onderwerp fietsen/actieve mobiliteit of specifieke 
Fietsen op Zuid als gebiedsgerichte aanpak agenderen in media en zelfs nationale beleidsnotities 
zoals het RIVM toolkit preventie in de wijk (2018) en de recent uitgekomen factsheet Cycling in 
the Netherlands van het KiM en RIVM (2018).  
 

 

Ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan Fietsen op Zuid 

- Ambities Rotterdam Fietsstad 2018  
- Rotterdamse Mobiliteitsagenda 
- Integrale fietsplan Rotterdam 
- Sluiting Maastunnel/verkeersdrukte noord-zuid 

 

 

Geleerd 

• Er is meer media aandacht geweest voor Fietsen op Zuid dan van te voren voorzien. Dit 
komt doordat het onderwerp fietsen snel wordt opgepakt in de media. 

• Fietsen op Zuid heeft meerdere functies gehad die succesvol waren: 
o Agenderend en mobiliserend: het onderwerp fietsen en vervoersarmoede op de 

agenda van organisaties krijgen en de media opzoeken om aandacht voor het 
onderwerp te vragen 

o ‘Denktank’ voor Verkeer & Vervoer: tijdens de overleg momenten heeft Fietsen op 
Zuid mee kunnen denken op onderwerpen die voor de opdrachtgever speelden, 
zoals de vele deelfietsaanbieders in de stad.  

• Om meer aandacht voor fietsen – als middel voor gezondheid & beweging, 
armoedevraagstukken, participatie en werkgelegenheid – op de beleidsdomeinen te 
krijgen die hier over gaan, is vanuit de gemeente meer capaciteit nodig.  

• Samenwerking zit op personen 
• Tijdelijkheid van mensen in de wijken en in de gemeente > hoe waarborg je continuïteit? 

 
 
 

https://fietsberaad.nl/getmedia/e798a581-6b7a-484c-b977-d48db9029d03/Factsheet-Cycling-in-the-Netherlands.pdf.aspx?ext=.pdf
https://fietsberaad.nl/getmedia/e798a581-6b7a-484c-b977-d48db9029d03/Factsheet-Cycling-in-the-Netherlands.pdf.aspx?ext=.pdf
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Verantwoording 
 

Methode reflectie 

Een reflectie is het ontwikkelen van inzichten op basis van de uitgevoerde activiteiten in relatie 
tot de (on)veranderde context. De vraag die daar onder ligt is ‘in hoeverre de activiteiten van 
Fietsen op Zuid hebben bijgedragen aan het anders denken en doen op het gebied van fietsen en 
mobiliteit in bredere zin?’. De reflectie richt zich met name op het bijsturen en aanvullen van de 
aannames en activiteiten van de betrokkenen bij FoZ op basis van de behaalde resultaten.  
 
De manier waarop deze reflectie tot stand is gekomen, is door enerzijds desk-study te doen van 
documenten die de afgelopen drie jaar zijn uitgekomen over Fietsen op Zuid en fietsbeleid in 
Rotterdam. Hieronder vallen ook de jaarrapportages van Fietsen op Zuid en de offertes waarop de 
activiteiten van Fietsen op Zuid zijn gebaseerd. Daarnaast is per Fietsen op Zuid activiteit in kaart 
gebracht wie daarbij betrokken zijn geweest. Zo is inzicht verkregen in het opgebouwde netwerk 
en de verbreding van het netwerk gedurende de drie jaar.  
 

 

Doelstelling Fietsen op Zuid 

In 2015 heeft De Fietsersbond in opdracht van de Gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar 
de kansen van de fiets voor Rotterdam Zuid en heeft daar een visie bij ontwikkeld. Dat onderzoek 
vormde de aanleiding voor een driejarig gebiedsgericht project gericht op het stimuleren van 
fietsgebruik in Rotterdam Zuid: Fietsen op Zuid. Het doel van Fietsen op Zuid (FoZ) was niet zozeer 
om meer mensen aan het fietsen te krijgen, maar om de fiets als middel te zien om de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en sociale mobiliteit op Zuid te vergroten. Volgens FoZ heeft de fiets de belofte in 
zich om de actieradius van mensen te vergroten en daarmee voorzieningen en werkgelegenheid 
op een betaalbare manier dichter bij te brengen. “Fietsen op Zuid wordt het innovatieprogramma 
op het gebied van de fiets en sociale mobiliteit voor Rotterdam” (p.36). 
 
Gezien de complexiteit waarom er in Rotterdam-Zuid minder wordt gefietst dan elders, richt FoZ 
zich op drie pijlers: oplossen vervoersarmoede, aanjagen economie en een veilige, gezonde en 
inclusieve publieke ruimte. Hoofddoel: “Het vergroten van fietsgebruik op Zuid door het bouwen 
aan een nieuwe fietscultuur”. 
 
Middels de activiteiten en samenwerkingen die FoZ heeft ontplooid, had het project als functie om 
fietsen op de agenda te krijgen bij meerdere partijen in de stad en hen zo te mobiliseren om 
fietsgebruik te stimuleren. 
 

 

Werkwijze Fietsen op Zuid 

De werkwijze van Fietsen op Zuid was het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak met een 
wisselwerking tussen kleinschalige, betaalbare en gerichte ruimtelijke ingrepen en sociale 
programmering. De activiteiten die zijn uitgevoerd waren gericht op verbinding en ondersteuning 
bij het ontwikkelen van een netwerk, toegepast onderzoek, uitvoerbare activiteiten en pilots, 
slimme marketing/communicatie en externe fondsenwerving.   
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