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300+ banen in fietsgerelateerde 
activiteiten met een 
geschatte omzet van 
meer dan 34 miljoen 
euro per jaar. 
Rotterdam, Nederland
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Fietsen
 heeft grote voordelen voor 
individuen, bedrijven, 
economische sectoren en 
de samenleving als 
geheel.

Bikenomics
bestudeert en beoordeelt de 
monetaire waarde die aan 
deze voordelen verbonden is.

20 miljard euro levert 
investeren in fietsen voor het 
woon-werkverkeer op na de 
Covid-19-pandemie. Italië

De faciliteiten die de 
universiteit Pontificia Catolica 
in Lima, Peru aan haar fietsende 
medewerkers aanbiedt, kostten 
slechts een zesde van de kosten 
van parkeerplaatsen. 

WAARVOOR 
DIENT HET?

Om investeringen in mobiliteit te 
prioriteren

Om te laten zien wie profiteren en 
nadeel hebben van projecten en 
daarmee de kosten te verdelen

Om de voordelen eenvoudig te 
kunnen communiceren en draagvlak 
te vergroten bij stakeholders

Om mensen fietsen niet alleen als 
recreatie, maar ook de mogelijkheden 
als vervoerwijze te laten zien

Een financiële businesscase 
toont de impact van fietsen 

voor particulieren of bedrijven

Een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse laat de effecten 
van fietsen op de hele samenleving en 

ons gezamenlijke welzijn zien.

£
scan klik

klikscan

scan klik Een economische 
impactanalyse onderzoekt de 

impact van fietsen op de 
werkgelegenheid en het BBP.

Een gezamenlijk project van

net technische 
ondersteuning van

https://www.youtube.com/watch?v=54XQp7sslBc
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-much-companies-gain-if-employees-commute-by-bike
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/how-to-get-cycling-on-the-agenda-bikenomics
https://www.dutchcycling.nl/en/news/blog/bikenomics-and-post-covid-mobility-scenarios-in-italy-a-way-to-rethink-the-problem
https://www.wri.org
https://www.dutchcycling.nl/en/
https://decisio.nl/en/


              Fietsen is Milieubeleid: 
         De milieubelasting van fietsen is 
93% lager dan die van autorijden in 
termen van CO2 per afgelegde kilometer.
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             Fietsen is Economisch beleid:                        
            Congestie beperkt de economische 
ontwikkeling, omdat elk uur dat in het 
verkeer wordt doorgebracht onpro-
ductief is. Fietsen naar het werk verhoogt 
de productiviteit en vermindert het 
ziekteverzuim onder werknemers.
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              Fietsen is Veiligheidsbeleid: 
               Elk jaar komen 1,35 miljoen mensen 
om het leven bij verkeersongevallen, die 
de belangrijkste doodsoorzaak zijn 
onder kinderen en jonge volwassenen 
(5-29 jaar).
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 Fietsen is Ruimtelijk beleid:
                   Auto's gebruiken de ruimte inef-
ficiënt, want één parkeerplaats neemt 
ongeveer 20 m2 in beslag - tegenover 2 
m2 voor een fiets - en staat ongeveer 22 
uur per dag stil.
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 Fietsen is Covid-19 Beleid: 
                Als betaa bare mobiliteitsoplossing in 
de buitenlucht die anderen op voldoende 
afstand kan houden tijdens de covid-19-crisis, 
hebben steden over de hele wereld pop-up 
fietsinfrastructuur geïmplementeerd en 
ruimte teruggegeven van auto's naar mensen.
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              Fietsen is mobiliteitsbeleid:  
                Investeren in fietsen veel goedkoper dan 
de andere mobiliteitsopties. Bovendien gene-
reert elke gefietste kilometer belangrijke 
maatschappelijke voordelen, terwijl elke 
autokilometer een extra kostenpost is voor de 
samenleving

6

 Fietsen is onderwijsbeleid: 
Leerlingen en tieners die naar school 
fietsen of lopen, concentreren zich beter 
en hebben gemiddeld hogere studiere-
sultaten.
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 Fietsen is sociaal beleid: 
                 Fietsen vergroot ook voor armere 
mensen de toegang tot sociaal-econo-
mische mogelijkheden. Als het wegon-
twerp veilig is en voelt, fietsen ook meer 
vrouwen, kinderen en ouderen.
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     Fietsen is sociaal beleid: 
                   Fietsen is Volksgezondheidsbeleid: Mini-
maal 30 minuten per dag fietsen (of een andere 
activiteit) wordt door de WHO aanbevolen. Dit 
vermindert het risico op diabetes, obesitas, 
depressie en vele andere ernstige ziekten.
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    Fietsen is leefbaarheidsbeleid: 
          Fiets- en wandelvriendelijke wijken zijn 
leefbaarder, mensgerichter, vergroten de 
aantrekkelijkheid van winkels en dragen bij aan 
het creëren van levendige steden.
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https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_EN.pdf

