
Amsterdam wil auto nog meer weren en komt 
met gratis ov voor kinderen  
Om Amsterdam bereikbaar te houden presenteert het college van B en W 27 
maatregelen om het autoverkeer in de stad te verminderen. Het maatregelenpakket 
'Agenda Autoluw' bevat vooral investeringen in het openbaar vervoer en in betere 
fiets- en voetgangersverbindingen. 

Een van de opvallendste maatregelen is dat kinderen tot 12 jaar vanaf 2021 op 
woensdagmiddag en in het weekend gratis met het ov kunnen reizen. Ook komt er 
een proef met een nachtmetro en wordt het aantal P+R's uitgebreid. Verder zal het 
aantal parkeervergunningen worden verminderd en verdwijnen er zo'n 10.000 
parkeerplaatsen in de stad. Bij metrostations komen deelfietsen te staan, zoals nu al 
bij NS-stations het geval is. Deze plannen moeten uiterlijk in 2025 gerealiseerd zijn. 

 

 

Autoluwe stad 

Volgens wethouder Sharon Dijksma van Verkeer & Vervoer is het belangrijk om 
mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor de auto als de stad het 
autoverkeer wil verminderen. "Door kinderen in weekenden en op woensdagmiddag 
gratis met het ov te laten reizen, hopen we nog veel meer mensen te kunnen 
verleiden gebruik te maken van het hoogwaardige ov-netwerk dat de stad heeft." 

De plannen moeten Amsterdam bereikbaar houden, maar wat ook meespeelt is dat 
de stad de ambitie heeft om in 2030 uitstoot vrij te zijn. Een autoluwe stad draagt 
daaraan bij. De plannen zullen naar verwachting 500 tot 700 miljoen euro kosten. De 
maatregelen worden volgend jaar in de gemeenteraad besproken. 
 
  



Na 2030 geen vervuilende vuilniswagens 
meer op straat 
Gebliceerd op 03-10-2019 om 10:29 

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna álle 
vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Die afspraak maken het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, diverse gemeenten en een aantal partijen uit de 
reinigingsbranche deze week op een grote bijeenkomst over duurzaam vervoer.  

“De woorden ‘schoon’ en ‘vuilniswagen’ klinken misschien niet meteen als een logische combinatie”, 
zegt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). “Maar als 
je bedenkt dat er zo’n 6.000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. 
Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen meer uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de 
schone lucht in onze dorpen en steden.” 

Gemeenten hebben volgens haar een belangrijke rol 
bij het verduurzamen van 
reinigingsvoertuigen en vuilniswagens. Zij 
zijn immers verantwoordelijk voor de inzameling van 
huisvuil, en kunnen daarom eisen stellen aan de 
voertuigen die vuilverwerkers en – ophalers 
gebruiken. 

STAPSGEWIJS  

Onder andere de gemeenten Leiden, 
Groningen, Den Haag en Breda maakten de 
afspraak dinsdag. Gemeenten als Amsterdam, 
Rotterdam en Tilburg tekenden al eerder. 

De gemaakte afspraken liggen vast in het convenant ‘duurzame brandstoffen en voertuigen in de 
reinigingsbranche’. Partijen die actief zijn in de reinigingsbranche verplichten zich hiermee om 
emissieloze voertuigen te bouwen en te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar 
een emissieloos wagenpark te gaan. 

OVERGANG 

En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tenslotte verplicht zich om de overgang naar het 
gebruik van schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. Denk aan de beschikbaarheid van goede 
financiële regelingen en fondsen, kennisuitwisseling en het ondersteunen van partijen bij de opzet van 
concrete projecten. 

Het verduurzamen van voertuigen in de reinigingsbranche is een afspraak uit het Klimaatakkoord, dat 
afgelopen juni is gepresenteerd. In het klimaatakkoord staan afspraken met als doel in 2030 49 
procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, om zo klimaatverandering tegen te gaan. 



Wie veel loopt of fietst is gezonder dan wie 
vaak met auto rijdt 
Gepublierd op 26-09-2019 om 09:17 

Mensen met een gezond gewicht fietsen vaker en laten de auto vaker staan dan zwaardere 
mensen. Vergelijk je de groep die onderweg een of meerdere actieve vervoersmiddelen 
gebruikt met de groep die voornamelijk met de auto reist, dan valt op dat in die eerste 
groep meer mensen zitten met een goede subjectieve gezondheid en een gezond BMI. Hoe 
mensen reizen blijkt een belangrijke factor in het wel of niet halen van de aanbevolen 
dagelijkse 150 minuten beweging. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid. 

Uit analyses blijkt dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de gezondheid van mensen en 
hun reisgedrag in Nederland. Zo komt naar voren dat mensen met een gezond gewicht vaker 
fietsen en minder de auto gebruiken dan zwaardere mensen. Daarnaast gebruiken mensen met 
obesitas vaker de e-fiets en lopen zij minder vaak in vergelijking met mensen met een gezond 
gewicht. 

De onderzoekers keken ook of en hoe de panelleden het beweegadvies van de 
Gezondheidsraad halen. Volwassenen zouden minimaal 150 minuten per week fysieke 
activiteiten moeten uitvoeren luidt die aanbeveling. Hieraan voldoet ongeveer 54 procent van de 
volwassen Nederlands. Analyse van het reisgedrag van mensen laat zien dat ongeveer één op 
de drie mensen deze 150 minuten al haalt door te reizen met de fiets, e-fiets of te voet. De 
dagelijkse mobiliteit blijkt dus een belangrijke factor in het wel of niet halen van deze richtlijn. 

BMI IS BEPALENDER 

Van de mensen die een reispatroon hebben waarbij bijna alleen maar de auto wordt gebruikt, 
haalt maar 7 procent de beweegnorm. Van mensen die voornamelijk fietsen is dit 80 procent. 
Ook openbaar vervoer-gebruikers halen in relatief hoge mate de beweegrichtlijn omdat zij vaak 
lopen of fietsen van of naar een halte of station. 

Volgens de onderzoekers wekken de onderzoeksresultaten de indruk dat de BMI bepalender is 
voor het reisgedrag dan andersom. Zo gebruiken mensen met een hogere BMI vaker de auto, 
minder vaak de fiets en lopen zij minder vaak in een volgend jaar. Maar om daadwerkelijk 
uitspraken te kunnen doen over causaliteit is er volgens hen minimaal drie jaar aan data nodig, 
terwijl er ten tijde van dit onderzoek slechts twee jaar beschikbaar was. 

  



Fietskoerier heeft vooral een heel schoon en 
sympathiek imago 

STADSLOGISTIEK 

Met de groei van de webwinkels neemt ook het aantal pakketbezorgingen toe. In 
Nederland worden nu al per jaar zo’n 2,5 miljard pakketjes bij de consument 
thuisbezorgd. Het aantal fietskoeriers groeit mee met deze trend. 

 

Het beeld van de stationair draaiende bestelbus in de straten is inmiddels niet meer 
weg te denken. Een ander beeld wordt echter ook sterker: dat van de fietskoerier, die 
met een CO2-uitstoot van nul procent vooral ook een heel sympathiek en schoon 
imago creëert. Steeds meer steden hebben dan ook een fietskoeriersdienst. Het 
verschil zit hem ook hier weer in de bundeling van krachten om de geringe marges 
die de branche kenmerkt toch rendabel te maken. 

Pakketten bezorgen 

Een voorbeeld hiervan is Fietskoeriers.nl, een platform en initiatief van Cycloon. 
Fietskoeriers.nl werkt samen met 19 fietskoerierpartners en biedt daarmee landelijke 
dekking. In meer dan 30 steden worden pakketten door hen op de fiets bezorgd; 
daarbuiten door een autokoerierpartner. Hierdoor vermindert de verkeersdrukte en 
wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. In totaal werken er zo’n 650 
fietskoeriers bij Fietskoeriers.nl. Dagelijks vervoeren de koeriers van Fietskoeriers.nl 
meer dan 10.000 pakketten. Vergeleken met de grote spelers als PostNL (dagelijks 
zo’n 600.000 pakketjes) en DHL (dagelijks zo’n 200.000 pakketjes) zijn zij nog zeer 
klein, maar de groei is dermate groot dat het huidige centrale sorteermagazijn in 
Amersfoort nu al te krap is. Operationeel directeur Nick Vreeswijk: ‘We zoeken 
momenteel naar een locatie die al vijf keer zo groot is als de huidige.’ 

Daarnaast maakt Fietskoeriers.nl gebruik van een vloot eigen bestelbusjes en 
scooters, en is er samenwerking met een andere vervoerder. Vreeswijk: ‘Moet een 
pakket een grote afstand afleggen, dan gebruiken we bestelbusjes op groengas. 
Gaat een pakket bijvoorbeeld van Groningen naar Nijmegen, dan haalt de 
fietskoerier het op bij de klanten en brengt het naar de hub aan de rand van 
Groningen. Vervolgens gaat het met een groengasauto naar onze hub in Nijmegen 
en van daaruit weer verder met de fiets naar de klant. Dit gaat altijd via ons 



sorteercentrum in Amersfoort. Pakketten voor buitengebieden worden niet met de 
fiets gedaan omdat je daar teveel tijd mee kwijt bent, maar die worden gecombineerd 
met een andere vervoerder zodat hun bestelbusjes voller zitten en de uitstoot 
beperkt kan worden. 

Het eigen wagenpark wordt steeds duurzamer. Vreeswijk: ‘We hebben als 
Fietskoeriers.nl twaalf groengasauto’s en we zijn aan het testen met elektrische 
bestelauto’s. Ons doel is om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn.’ Het verdienmodel 
van de fietskoerier is eenvoudig, legt Vreeswijk uit. ‘Eén pakketje kost, en dan rond ik 
even af, vijf euro. Een kleine drie euro daarvan is voor de fietskoerier. De rest is voor 
de overhead. Voor de magazijnen, de bestelbusjes, maar ook voor de geavanceerde 
ict-omgeving die we hebben gebouwd. Daar zit onze verdiencapaciteit. Omdat we nu 
met hele grote aantallen werken, draaien we een bescheiden winst.” Het bedrijf won 
in 2017 de Shopping Award Game Changer voor het meest innovatieve initiatief dat 
de e-commerce in Nederland heeft verrijkt. 

Talenten en kansen 

Cycloon, waar Fietskoeriers.nl onderdeel van is, is een sociale onderneming. In de 
posttak heeft 85% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Vreeswijk: 
‘Wij noemen dat geen afstand, maar een bepaald talent waarmee ze zich hier 
kunnen ontwikkelen en waarmee ze een toegevoegde waarde kunnen betekenen 
voor het bedrijf. Wij letten niet op tekortkomingen, maar op talenten en kansen. Wij 
denken niet alleen in termen van financiële winst, maar ook in winst op het sociale 
vlak.’ 

Door deze aanpak lukt het Fietskoeriers.nl ook steeds vaker om aanbestedingen te 
winnen. Veel gemeentes passen de social returnfilosofie toe en hechten veel waarde 
aan duurzaamheid en gunnen het de organisatie om als hun pakketbezorger te 
werken. Daarnaast gaan steeds meer commerciële dienstverleners – denk aan 
advocatenkantoren – over tot de fietskoerier om die snel een pakketje te laten 
bezorgen waar het de bestelauto in de drukke stad teveel tijd zou kosten. Voorts zijn 
er de zogenaamde apothekersrondjes, legt Vreeswijk uit. 

Detailhandel 

‘Elke maand hebben we nu al 2500 terugkerende klanten die met grote regelmaat 
pakketten laten bezorgen en ons daarvoor inschakelen. Apothekers, maar ook veel 
ondernemers in de detailhandel. Je kunt ook online bestellen bij een lokale winkel en 
het door ons bij jou thuis laten bezorgen. Zo kunnen lokale winkels concurreren met 
de grote online winkels, want ze zijn snel, duurzaam en de lokale ondernemer kan zo 
online én offline zijn producten aanbieden. En het scheelt jou een hoop gesjouw als 
je aan het shoppen bent. Dat bezorgen doen ze trouwens ’s avonds, waardoor 98% 
van hun pakketten al bij de eerste poging bezorgd wordt.’ De pakketjes die 
Fietskoeriers.nl bezorgt, moeten wel aan maximale afmetingen voldoen: 60 bij 40 bij 
40 centimeter. Het maximale gewicht dat een fietskoerier in zijn bak kan meenemen 
is 150 kilo. De groene gedachte is ver doorgetrokken binnen Cycloon. Iedere 
werknemer, de directie dus ook, fietst minstens vier keer per jaar een bezorgroute. 



Op personeelsbijeenkomsten wordt er puur biologisch en vegetarisch gegeten. 
Vreeswijk: ‘We nemen ook deel aan de warmetruiendag, we zetten de thermostaat 
een graadje lager en we spreken elkaar en relaties aan als die hun auto bijvoorbeeld 
onnodig stationair laten draaien. We willen een duurzaamheidsbewustzijn creëren.’ 

Schonere bezorging 

Een uitbreiding van het netwerk van Fietskoeriers.nl ligt voor de hand, schetst 
Vreeswijk tot slot. ‘Steden met 75.000 inwoners zijn al rendabel voor ons. We hebben 
nu zo’n 40% van deze potentie in handen; ons streven is om dat op te hogen naar 50 
tot 60%. Daarnaast geldt dat de groei van de webshops aanhoudt, en de behoefte 
aan steeds schonere bezorging in de steden ook toeneemt. Denk aan de 
milieuzones die steeds meer steden gaan instellen. Juist met een fietskoerier kun je 
die laatste kilometers zonder CO2-uitstoot realiseren. Onze fietskoeriers rijden op 
een bruine boterham en stoten nul CO2 uit.’ 

  



Vooral buiten de spits toename van 
files 
Gepubliceerd op 01-07-2019 om 10:19 

De filezwaarte, de lengte maal de duur van een file, is in de afgelopen zes maanden met 5 
procent gegroeid in vergelijking met het eerste halfjaar van 2018. Vooral overdag 
ondervond het verkeer veel meer oponthoud dan vorig jaar. De filezwaarte overdag nam 
toe met 18 procent. Tijdens de ochtend- en avondspits bleef de groei beperkt tot 
respectievelijk 5 en 3 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ANWB. 

De filecijfers over alle A- en N-wegen laten zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s 
voordoet. Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in 
vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad. 

Filezwaarte 
eerste kwartaal 2019. De eerste drie van de top-10 


