
In 4 jaar tijd heeft de Metropool Amsterdam een 

ongekende groei van 100.000 nieuwe fietsers, 

zowel fietsforensen als kinderen & jongeren van 

2 tot 20 jaar. Steden met veel fietsers scoren 

hoog op ranglijsten voor innovatie, gezondheid, 

geluk, welzijn en welvaart. De Metropool 

Amsterdam is de meest duurzame metropool 

ter wereld volgens de C40.

100.000 extra fietsers 
in de regio

Metropool Amsterdam Nieuws

LEES VERDER →



Metropool Amsterdam Nieuws

Bedrijven hebben massaal een fietsleaseplan in hun arbeids-

voorwaarden. Een kwart van alle medewerkers pakt mini-
maal 2 keer per week de fiets of e-bike i.p.v. de auto. Goed 
voor de handel in (lease)fietsen, stallingen, oplaadpunten 
en fiets-gear. En bovenal goed nieuws voor werkgevers en 
werknemers zelf; het ziekteverzuim en de vervoerskosten 
nemen zienderogen af en de fysieke en mentale gezondheid 
nemen sterk toe. 

Lease a Bike/PON doet mee met de Green Deal Fiets omdat 

we met elkaar heel werkend Nederland op de fiets willen 

krijgen. Dat is de toekomst waarin wij willen investeren! 

Jennifer Woltjer, Commercieel projectmanager bij PON | 
Lease a Bike en teamcaptain Arbeidsvoorwaarden Green 
Deal Fiets

Steeds meer medewerkers kunnen op hun route gebruik 
maken van fietsservicepunten. Voor een gezonde snack, 
om te schuilen, de e-bike of telefoon op te laden en kleine 
reparaties. Talentvolle leerlingen van lokale technologie- 
en service-opleidingen onder leiding van de lokale horeca 
maken dat mogelijk.

Ook is het aantal kinderen en jongeren dat fietst naar 
school en sport met 10% gestegen. Een recordaantal scholen, 
kinderdagverblijven en BSO's heeft samen met gemeenten en 
met landelijke steun binnen een straal van 1 kilometer rond de 
scholen een prettige en veilige omgeving gecreëerd.

Shocking dat steeds minder kinderen leren fietsen! Hoe willen 

we ze dan later op de fiets krijgen voor woon-werkverkeer? 

Marja Ruigrok, Wethouder Verkeer & Vervoer Haarlemmer-
meer, vice-voorzitter Vervoerregio Amsterdam en bestuurlijk 
trekker Green Deal Fiets

Via een dashboard is de actuele impact van meer fietsers 
inzichtelijk als sturingsinstrument voor (overheids)beslis-
singen, duurzame businesscases, stimulering van actieve 
mobiliteit en ter inspiratie voor andere regio’s en internatio-
naal. De kennis van fietsimpact wordt door onderzoek 
continu aangevuld met nieuwe inzichten.



Green Deal Fiets activeert 100.000 
mensen extra om vaker de fiets te 
pakken. Inzet is op 4 thema's:

Foto Brenda de Vries

Het openen van schaalbare 
fietsservicepunten langs 
regionale doorfietsroutes;  

Stimuleren van fietsgebruik via 
arbeidsvoorwaarden bij 
werkgevers;

Ontsluiten van fietskennis en 
data bij onderzoek, opleidingen, 
overheden en bedrijven;

Meer kinderen op de fiets 
tussen 2 en 20 jaar.

Doe mee
Tientallen bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten hebben hun handtekening gezet 
onder de Green Deal Fiets. Met als doel innovaties te ontwikkelen voor meer fietsgebruik 
en drempels die fietsers ervaren te verkleinen of weg te halen.

Hoe? 
     Als klimmer of sprinter trekker zijn in de 4 thema-pilots, of een nieuw thema starten.
     In het peloton met de grote groep mee optrekken naar de finish.
     Als financieel supporter van de Green Deal Fiets.
     Of als investeerder in één van de thema-pilots.

Wat?
     Praktijkpilots voor versnellen en opschalen van innovaties.
     Krachtiger lobby richting rijk en EU voor effectievere fiscale en andere prikkels.
     Toegang tot (inter)nationale en regionale fondsen en support bij business innovatie. 
     Bundeling en deling van data en kennis voor maatwerk-opleiding, -business en -beleid. 

Wil je doorpraten over jouw rol in de Green Deal Fiets? En benieuwd naar de voorwaarden? 

www.amsterdameconomicboard.com/initiatief/green-deal-fiets 

Sluit aan bij de Green Deal Fiets 
Metropool Amsterdam
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Scan de QR-code voor meer informatie over Green Deal Fiets.


