
Juryrapport Fietsstad 2014 
Als jury zijn wij in vijf echte fietsgemeenten op bezoek geweest. We 
werden hierbij hartelijk ontvangen door de gemeenten en de lokale 
afdelingen van de Fietsersbond. Wat bij al deze bezoeken opgevallen is, is 
het enthousiasme dat naar voren kwam als er gesproken werd over het 
fietsbeleid en bij het tonen van de praktijk in de gemeente. Hierin deden 
de gemeenten zeker niet voor elkaar onder. 

De jury was degene die tussen deze vijf gemeenten een keuze mocht maken. Vijf gemeenten die 
allen ambitieus fietsbeleid voeren en hele mooie dingen hebben gedaan en bereikt. Vijf 
gemeenten die letterlijk en figuurlijk zorgen dat 
mensen kunnen fietsen zonder hindernissen. Deze 
vijf waren eerder door het onderzoeksteam 
van de Fietsersbond gekozen uit 19 
gemeenten die zich ingeschreven hadden 
om toe te treden tot de eregalerij van de 
Fietssteden. 

Voor ons als jury is het belangrijk dat 
een gemeente uitstraalt er te zijn voor 
de bewoners die willen fietsen. Een 
gemeente waar de fiets een belangrijke 
rol speelt binnen het gehele 
vervoerssysteem. Wij zijn op zoek 
gegaan naar een combinatie van visie, 
ambitie, maar ook traditie. En natuurlijk 
speelt ook het thema van deze 
fietsstadverkiezing “Fietsen zonder 
hindernissen” een duidelijke rol. 

Vanuit deze punten hebben wij de gemeenten 
beoordeeld. We hebben ze van A tot Z doorgenomen. 
En we geven graag een welgemeend advies. 

Almere is een nieuwe stad, waarin de fiets vanaf het begin een eigen netwerk heeft gekregen. 
Dit is heel bijzonder en maakt dat het fietsen zelf werkelijk zeer weinig hindernissen kent.  Dit 
blijkt ook uit de uitstekende cijfers die Almere scoort op verkeersveiligheidsgebied. In Almere 
zien wij volop kansen om het fietsgebruik te stimuleren en de beleving te vergroten. Als jury 
dragen we graag de gemeente uit om deze ambitie op te pakken, de voorwaarden zijn zeker 
aanwezig. 

Eindhoven is een stad die duidelijk aan het transformeren is van een autostad naar een 
fietsstad. Een stad die dat doet met veel plezier en het ook snel en flink aanpakt. Dit alles vanuit 
een duidelijke visie op mobiliteit waarin alle modaliteiten hun eigen belang kennen.  Projecten 
met veel uitstraling als de hovenring en de slowlane worden gecombineerd met een goed oog 
voor detail en durf om de prioriteiten op oude stadsradialen radicaal om te draaien. De living 
labs bieden veel kansen tot mooie en duurzame vernieuwing.  Ook hier kan de jury bovenal 
aanbevelen om op de ingeslagen weg door te gaan, er is nog veel om aan te pakken, maar wij 
zien heel veel potentie. 



Enschede is een gemeente met grote ambities en een duidelijke fietstraditie. Een gemeente met 
een hoog basisniveau voor het fietsnetwerk en nog hogere ambities, zoals verdere ontvlechting 
van het hoofdfietsnetwerk en het hoofdautonetwerk. Deze ambities worden ook op een goede 
manier gekoppeld aan de stedelijke opgaven. We zien deze ambitie de komende tijd graag 
verder doorzetten richting de praktijk. 

Velsen heeft bij de jury veel warme gevoelens opgeroepen. In een omgeving waar de fiets niet 
vanzelfsprekend is, is een kleine groep ambtenaren heel actief geworden en heeft het fietsen 
een flinke impuls gegeven. Met veel lef wordt er een betere plaats voor de fiets gecreëerd, 
bijvoorbeeld op de Pontweg, wellicht Nederlands breedste fietspad. Wij zijn onder de indruk van 
de gedrevenheid en het talent waarmee dit opgepakt is. Wij adviseren de gemeente om dit te 
koesteren en door te zetten. 

Zwolle is een gemeente waar het fietsen binnen de stad al sinds 1971 als belangrijk 
vervoersmiddel wordt gezien en hier consequent hoogwaardig beleid op voert. Dit merk je in de 
over de gehele stad hoge kwaliteit van de voorzieningen. Met 50% intern fietsgebruik is Zwolle 
een voorbeeld voor andere steden. Een stad die niet bang is om te blijven vernieuwen. Zo is de 
fietsrotonde hier bedacht en uitgevoerd. De evaluatie wordt uitgevoerd, maar het concept wordt 
al gekopieerd. De stad heeft ook infrastructurele kunstwerken die gezien mogen worden, zoals 
de Hanzeboog en het fietsviaduct naar Stadshagen. Als het gaat om deze parels is Zwolle nog te 
bescheiden, durf hier meer mee te pronken. Jullie doen het bijzonder goed. 

Zoals zojuist benoemd hebben alle gemeenten hun eigen bijzondere sterke kanten. Toch kon er 
maar één stad winnen. Het was voor ons uiteindelijk vooral een discussie over snelle 
veranderingen en fietstraditie, gevoel en cijfers. De winnende gemeente heeft het allemaal, ze 
heeft een lange traditie als het gaat om fietsbeleid, maar durft zeker ook te vernieuwen, een 
stad waar de fietser zich zeer welkom voelt en dit ook uit de cijfers spreekt. De titel Fietsstad 
2014 kennen wij met veel plezier toe aan de gemeente Zwolle. 

De jury bestond uit: 

• Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat, voorzitter) 
• Dorien de Wit (De Beuk organisatieadvies) 
• Hillie Talens (CROW) 
• Koen van Waes (gemeente ’s-Hertogenbosch) 
• Marc van Woudenberg (Amsterdamize.com)  

	  

	   	  
	  


