
Gezonde 
mobiliteit



Gezonde mobiliteit zoals fietsen of 
lopen heeft een positief effect op de 
gezondheid en op de milieukwaliteit. 
Vervanging van korte autoritten door 
fietsen of wandelen houdt je fit en 
verbetert de bereikbaarheid en 
luchtkwaliteit.

Hoe krijgen we (nog) meer mensen uit 
de auto en op de fiets of aan de wandel? 

Deze uitgave bevat ter inspiratie recent 
nieuws, inzichten uit de praktijk en 
onderzoek. Dit overzicht is niet volledig. 
Ga voor meer informatie naar Gezonde 
mobiliteit op  
www.gezondontwerpwijzer.nl.  

Inleiding

http://www.gezondontwerpwijzer.nl


Waarom gezonde mobiliteit?
Regelmatig fietsen en lopen is goed voor je conditie. 
Mensen die regelmatig fietsen hebben minder kans op 
hart- en vaatziekten, borstkanker, diabetes en overge-
wicht. Bovendien is fietsen en wandelen ontspannend, 
leidt het tot minder ziekteverzuim en bespaart het 
werkgevers dus geld. Elke extra kilometer op de fiets in 
plaats van met de auto of bus bespaart namelijk brandstof 
en uitstoot van CO2. Vooral woon-werkkilometers tellen 
aan, omdat die ook nog eens voor minder files zorgen. Dit 
betekent dat de lucht schoner wordt als meer mensen 
zouden fietsen. 

Wat is er nodig?
Veilige, snelle en goed onderhouden fietsroutes zijn nodig 
om mensen te stimuleren meer of vaker de fiets te nemen. 
Andere maatregelen zijn gericht op het aanmoedigen van 
het gebruiken van de fiets of de benenwagen, via bewust-
wording of financiële prikkels. Om een ‘Gezond Mobiel’-
project te laten slagen zijn er veel dingen waar rekening 
mee gehouden moet worden. 
Op www.gezondontwerpwijzer.nl vindt u een overzicht van 
aanbevelingen en instrumenten om gezonde mobiliteit te 
stimuleren, met onderscheid naar jeugd, ouderen of 
werknemers.

http://www.gezondontwerpwijzer.nl


Nieuws  
gezonde mobiliteit in 
de praktijk 



Niet meer fietsen in de regen
Fietsers in de stad Groningen hoeven straks niet langer 
meer in de stromende regen te wachten op het stoplicht. 
Een deel van de stoplichten in de stad krijgt regensenso-
ren: als het dan regent of sneeuwt springt het fietslicht 
sneller op groen. www.utrechtanders.nl/?p=3399

Promotie fietsvriendelijke steden
Om fietsvriendelijke steden te promoten, is er een tool in 
ontwikkeling die de Nederlandse fietsroutes toont in de 
vorm van kaarten met videoclips. Dit is een makkelijke 
tool om steden of gebieden te promoten en mensen op de 
fiets te krijgen. 
http://cyclodeo.com/Cyclodeo.jsp & www.eltis.org > news 
> zoek op cyclodeo

Stimulatie gebruik elektrische fiets
Vanaf half april 2012 heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen 
de aanschaf van 650 e-bikes gesubsidieerd. Daarmee is de 
‘Stimuleringsregeling elektrische fiets’, waarmee werkne-
mers met 30% korting een elektrische fiets konden 
aanschaffen, een groot succes gebleken. Er werden 
namelijk 62% minder autokilometers gereden! 
www.destadsregio.nl > nieuwsberichten > zoek op 
stimuleringsregeling-e-bike-

Verwarmd fietspad
Het ziet er naar uit dat forensen die regelmatig gebruik 
maken van de fietsroute Tilburg-Waalwijk en vice versa 
dat op stevige winterse dagen op een sneeuw- en ijsvrij 
fietspad kunnen doen. Een meerderheid van de gemeen-
teraad in Tilburg is voorstander van het uitvoeren van een 
pilot met een zogeheten WKO-fietspad. WKO (warmte-
koude-opslag) is een nieuwe techniek, ontwikkeld om 
fietspaden te verwarmen. Een fietspad met vloerverwar-
ming zogezegd.
www.deweekkrant.nl/artikel/2013/maart/08/fietspad_
met_vloerverwarming

http://www.utrechtanders.nl/?p=3399
http://cyclodeo.com/Cyclodeo.jsp
http://www.destadsregio.nl/nieuwsberichten/stimuleringsregeling-e-bike-haalt-werknemers-uit-de-auto
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/maart/08/fietspad_met_vloerverwarming
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/maart/08/fietspad_met_vloerverwarming


Nieuwe inzichten  
in gezonde mobiliteit



Gezonder om de auto te laten staan en met de 
fiets te gaan
Gezondheidsvoordelen van fietsen door de stad zijn groter 
dan de risico’s. Deze conclusie was al min of meer bekend, 
maar is nu andermaal vastgesteld door wetenschappers 
van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de 
Leefomgeving. De risico’s van het fietsen door blootstelling 
aan luchtverontreiniging en verkeersongelukken vallen weg 
tegen de gezondheidswinst als gevolg van het meer 
bewegen. www.vervoerswetenschap.nl (Hartog et al, 2013)
 
AVENUE
Wat zijn de gezondheidseffecten van het vervangen van 
autoritten tot en met 7,5 km door fiets- en wandelritten? 
Dat is de hoofdvraag van het AVENUE project, uitgevoerd 
door het RIVM. Andere vragen zijn bijvoorbeeld: wie 
neemt nu eigenlijk de auto voor een rit tot en met 7,5 km? 
En wie pakt hiervoor de fiets of gaat lopen? In welke typen 
woonomgevingen worden ritten tot en met 7,5 km  met de 
auto gemaakt? Hoe haalbaar is het eigenlijk om voor deze 
afstanden te switchen van de auto naar fietsen en/of 
wandelen? De kracht van dit onderzoek ligt in de veelzij-
digheid van de vragen die het beantwoord en in de vele 
invalshoeken (bewegen/gezondheid, geluid, luchtveront-
reiniging, verkeersveiligheid en stedenbouw/architectuur). 
www.gezondontwerpwijzer.nl

Fietsen als medicijn
In dit boek vertellen mensen hoe fietsen hen weer 
gezonder maakte. Ook leggen deskundigen de medische 
waarde van het fietsen uit.
www.fietsersbond.nl

Fietsen is groen, gezond en voordelig.
In dit rapport zet TNO tien argumenten op een rij om de 
fiets te gebruiken. Deze argumenten worden onderbouwd, 
waarbij resultaten gebruikt zijn uit (literatuur)onderzoek. 
De uitkomst is aangevuld met berekeningen. TNO heeft dit 
samen met de BOVAG, het consortium duurzaam op weg , 
het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), de 
Fietsersbond, het NISB en Heel Nederland Fietst 
ontwikkeld.
www.fietsberaad.nl (Hendriksen & Gijlswijk, 2010)

http://www.vervoerswetenschap.nl/
http://www.gezondontwerpwijzer.nl
http://www.fietsersbond.nl
http://www.fietsberaad.nl


Fietscalculator
Met de fietscalculator voor bedrijven kunt u uitrekenen 
hoeveel kosten u bespaart als medewerkers met de fiets  
in plaats van de auto naar het werk gaan: minder ziekte-
verzuim, minder parkeerplaatsen en minder CO2-uitstoot. 
U kunt ook uitrekenen hoeveel uzelf bespaart als u de auto 
laat staan.
www.fietsersbond.nl

Instrumenten  
voor de ontwikkeling 
van gezonde 
mobiliteit

http://www.fietsersbond.nl


Gezondheidswinstcalculator
Instrument van de Wereldgezondheidsorganisatie om te 
berekenen welke economische besparing het oplevert als 
meer mensen gaan fietsen of wandelen en daardoor 
minder mensen sterven. Een voorbeeldvraag is: als x 
mensen een y afstand fietsen op de meeste dagen, wat is 
dan de gezondheidswinst in Euro’s?
http://heatco.ier.uni_stuttgart.de & www.heatwalkingcy-
cling.org

Evaluatie van projecten 
Evalueer je maatregel en ontsluit deze informatie, zodat 
anderen ervan kunnen leren.
Doe dit voor alle betrokken sectoren: zijn er elders geen 
verkeersknelpunten ontstaan?
Zijn er meer mensen gaan fietsen? Nodigt de omgeving 
daadwerkelijk uit tot meer bewegen (fietsen en lopen)? 
Voor evaluatie van maatregelen gericht op gedrag brengt 
het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de 
SUMO-methode onder de aandacht.
www.kpvv.nl > tools > zoek op handreiking

Handreiking klimaatbeleid en duurzame 
mobiliteit voor gemeenten
Maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe zij via mobiliteits-
beleid een bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie. 
Duurzame mobiliteit is nodig om de ambities te halen die 
veel gemeenten hebben om energie- of CO2-neutraal te 
worden. 
www.kpvv.nl > tools > zoek op handreiking

Wijken voor de fiets
In het project Wijken voor de Fiets werkt de Fietsersbond 
aan een fietsvriendelijke inrichting van de Nederlandse 
krachtwijken. Hoe richt je een wijk zo in dat kinderen er 
graag buitenspelen, zelfstandig naar school kunnen en dat 
de bewoners de fiets pakken naar bestemmingen binnen 
en buiten de wijk? Omdat voor elke wijk een andere mix 
aan maatregelen het beste resultaat oplevert, heeft de 
Fietsersbond een brochure geschreven met een aantal 
praktische oplossingen die het fietsklimaat in de (kracht)
wijk kunnen verbeteren.
www.fietsersbond.nl > in de buurt > wijken voor de fiets

http://heatco.ier.uni_stuttgart.de/
http://www.heatwalkingcycling.org/
http://www.heatwalkingcycling.org/
http://www.kpvv.nl/templates/mercury.asp?page_id=2047&id=682&onderwerp_sub=25
http://www
http://www.fietsersbond.nl/fiets_verkeer/wijken_voor_fiets


Agentschap NL
Agentschap NL voert programma’s en subsidieregelingen 
uit voor de overheid op het
gebied van verkeer & vervoer en ruimtelijke ordening. 
Voor subsidieregelingen voor fietspaden en fietsvoorzie-
ningen zie:  http://www.agentschapnl.nl/
programmas-regelingen

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Het KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) heeft 
kennis, beleid en oplossingen voor duurzame mobiliteit 
gerangschikt onder duurzaam beleid.
www.kpvv.nl/duurzaam

Organisaties

http://www.kpvv.nl/duurzaam


Fietsberaad
Het Fietsberaad maakt deel uit van het KpVV en is een 
praktijkgericht kenniscentrum voor fietsbeleid. In de 
Voorbeeldenbank zijn praktijkoplossingen opgenomen, 
geïllustreerd met foto’s en video’s en voorzien van een 
gedetailleerde toelichting. www.fietsberaad.nl

THE PEP Toolbox
THE PEP (Transport, Health and Environment Pan-
European Programme) Toolbox helpt beleidsmakers en 
lokale professionals met mobiliteitsproblemen die het 
milieu en de gezondheid aantasten. In de toolbox zijn 
interventies opgenomen die geëvalueerd zijn op hun 
(positieve) gezondheidseffecten. 
www.healthytransport.com & http://www.unece.org/
the-pep/ 

ELTIS
De European Local Transport Information Service (ELTIS) 
ontsluit praktijkvoorbeelden die zijn toegepast in Europese 
steden en regio’s via een uitgebreide doorzoekbare database.
www.eltis.org 

Fietsersbond
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
www.fietsersbond.nl

RIVM
Het Kennis en Informatie Punt Milieu en Gezondheid van 
het RIVM verzamelt en ontsluit wetenschappelijk informa-
tie over o.a. Gezonde mobiliteit voor beleid. RIVM 
onderzoekt de mogelijkheden voor het vervangen van 
korte autoritten door fietsen (zie AVENUE)
www.rivm.nl > onderwerp gezonde mobiliteit

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV)
SWOV draagt bij aan de verbetering van de verkeersveilig-
heid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. De 
kennisbank bevat uitgebreide informatie over bijvoor-
beeld infrastructurele maatregelen en de 
verkeersveiligheid.
www.swov.nl

Wandelplatform
Het Wandelplatform werkt met promotie en belangenbe-
hartiging aan behoud en waar mogelijk uitbreiding van de 
wandelmogelijkheden in Nederland. Projecten gaan over 
het overbruggen van infrastructurele barrières en het 
maken van ommetjes. De Wandelbond, ANWB en Veilig 
Verkeer Nederland zijn aangesloten bij het 
Wandelplatform.
www.wandelnet.nl 

http://www.fietsberaad.nl
http://www.healthytransport.com
http://www.unece.org/the-pep/
http://www.unece.org/the-pep/
http://www.eltis.org
http://www.fietsersbond.nl
http://www.swov.nl
http://www.wandelnet.nl
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Deze uitgave is een initiatief van het Kennis- en 
InformatiePunt Milieu en Gezondheid (KIP) van het 
RIVM. Deze uitgave is ook digitaal beschikbaar op 
www.rivm.nl.

Wilt u meedenken en meedoen over dit thema? Laat 
het ons weten via kip-mg@rivm.nl! 
Via dit mailadres kunt u uzelf ook abonneren op de 
maandelijkse nieuwsbrief gezonde mobiliteit.  

mailto:kip-mg@rivm.nl

