
‘Schaalsprong Fiets’

1e etappe: 
Krachten bundelen

Nu doorpakken in de 2e etappe: 
Schaalsprong Fiets!

Tour de Force Fietsambities

Tour de Force is een krachtige samenwerking 
tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstituten en platforms die zich 
inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De 
doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer 
fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Na het 
succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda 
Fiets, schakelen we nu een tandje bij.  Het is nu tijd 
voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets! Dit pamflet 
is de aankondiging voor die 2e etappe en tevens een 
oproep om mee te doen. De uitwerking wordt op 27 
mei 2019 gepresenteerd.

Urgentie: 
Zonder de fiets wordt het niets!

Onze ambitie is 20% meer fietskilometers in tien jaar. 
Partners dragen op hun eigen manier bij aan deze 
ambitie, gericht op meer:

 fietsforensen

 recreatieve fietsers 

 sportieve fietsers  

 scholieren en studenten op de fiets

 fietsvakanties

Vanaf 2015 jaagt de Tour de Force de groei van het 
fietsgebruik aan met inzet op negen doelen in de 
Agenda Fiets. Op de achterzijde van dit pamflet staan 
de eerste resultaten. De samenwerking in de Tour de 
Force heeft het Rijk, de provincies, vervoerregio’s en 
gemeenten geïnspireerd om extra middelen vrij te 
maken voor fietsinvesteringen. In het regeerakkoord 
is voor het eerst sinds lange tijd expliciet aandacht en 
geld voor de fiets. De staatssecretaris heeft voor deze 
regeerperiode een concrete doelstelling: 200.000 
extra forensen op de fiets. Alle provincies realiseren 
vlotte en veilige regionale routes. In de nieuwe 
gemeentelijke coalitieakkoorden is prominent 
aandacht voor de fiets. En het netwerk van F10 
gemeenten groeit: 17 steden gaan voor een 10 op 
fietsbeleid. De fiets staat eveneens in het Nationaal 
Preventieakkoord en het Klimaatakkoord. Kortom, 
we maken van Nederland een nog sterker fietsland. 
Er manifesteert zich een nieuw fietsélan. Dit is de 
kans om door te schakelen!

De fiets heeft de wind in de rug. Steeds meer mensen 
kiezen voor de fiets, steden en dorpen investeren 
volop in een betere positie voor de fiets en de fiets 
staat nadrukkelijk op de politieke agenda. En toch 
is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig voor 
de fiets. De fiets als de vanzelfsprekende keuze voor 
verplaatsingen tot ± 15 kilometer, zowel financieel, 
ruimtelijk als organisatorisch. Eerst ruimte maken 
voor lopen en fietsen, dan OV en dan de auto (zie 
figuur). Dat vraagt om radicale keuzes in denken en 
doen. Denk hierbij aan fiets een stevige plek geven 
in het mobiliteitsfonds en regionale verstedelijkings- 
en bereikbaarheidsafspraken. Herinrichten van 
straten om ruimte te geven aan het groeiende 
fietsgebruik en de diversiteit aan fietsen en fietsers. 
Het bereiken van meer nieuwe fietsers, onder andere 
door samenwerking met werkgevers, verzekeraars, 
zorgaanbieders en onderwijsinstellingen. Een 
integrale opgave!

Samen werken aan de ‘Schaalsprong Fiets’!

De kracht van de Tour de Force is de samenwerking tussen partijen: zo verbinden we doelen en belangen. Met elkaar 

maken we een nog groter succes van Nederland fietsland. Ziet u kansen, doelen, acties of nieuwe samenwerkingen om de 

‘Schaalsprong Fiets’ waar te maken? Of wilt u zich bij ons aansluiten? 

Wij horen dan graag van u via etappe2@tourdeforce.nl 

De fiets kan het verschil maken in vijf actuele maatschappelijke ontwikkelingen:

Denkt u mee over onze nieuwe Agenda Fiets?
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Sleutelrol voor 
de fiets bij de 

verstedelijkings-
opgave

Fietsen voor een 
vitaal landelijk 

gebied

Fietsen voor een 
beter klimaat 

en gezonde lucht

Meer fietsen maakt 
mensen gezonder

Fietsen biedt 
mensen kansen

1 7 15km



Resultaten 1e etappe

De negen doelen van de Agenda Fiets staan als een 
huis. In de 1e etappe zijn al veel  resultaten bereikt. 
Een greep uit de resultaten van de 1e etappe: De 
gerealiseerde en op stapel staande regionale fietsroutes 
(inclusief ambitie) zijn in kaart gebracht. Het whitepaper 
‘Lopen en fietsen goud in handen’ helpt gemeenten 
en provincies om actieve vervoerswijze slim mee te 
nemen in omgevingsvisies. Voor gemeenten biedt de 
leidraad deelfietsbeleid handvatten om het aanbod van 
deelfietsen voor de first- en last mile vorm te geven. En 
met de nieuwe regeling voor de leasefiets, wordt het 
voor werkgevers en werknemers fiscaal aantrekkelijk 
om op de fiets naar het werk te reizen. Bovendien is 
fietsen ook nog eens veel gezonder voor werknemers. 
Dat laten de pilots met de preventiecoalitie in Zwolle en 
Rotterdam zien. 

Daarnaast heeft de Tour de Force een datadeal tot stand 
gebracht, zodat innovatieve diensten het fietsgebruik 
kunnen vergemakkelijken en verzakelijken. Inmiddels 
staan  fietsveiligheidsmaatregelen op het platform 
‘Veilig Fietsen’, en maakt het  programma ‘Doortrappen’ 
senioren meer bewust van veilig fietsen. In de publiek 
private samenwerking nemen private partijen nu het 
voortouw om fietsdiefstal terug te dringen. Tot slot heeft 
inzet vanuit de Tour de Force ervoor gezorgd dat we de 
fiets als exportproduct nog beter kunnen positioneren 
met de Dutch Cycling Vision.

Het Rijk heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor 
meer stallingen en routes voor fietsers, provincies, 
vervoerregio’s en gemeenten hebben nog eens €250 
miljoen geïnvesteerd om een groot aantal concrete 
projecten te realiseren.

Bovenop deze resultaten en ambities, zullen we in de 2e 
etappe gezamenlijk een aantal prioriteiten gaan stellen.

‘Schaalsprong Fiets’
Denkt u mee over onze nieuwe Agenda Fiets?
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