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THEMA: ZOEK DE GRENS OP
Het Nationaal Fietscongres zocht de grens op in 2022. 
Letterlijk, want we gingen naar Enschede, dus dan is 
de grens dichtbij. Maar ook figuurlijk verleggen we 
grenzen. Enschede is altijd in ontwikkeling en nooit 
klaar. Dat maakt de stad boeiend en bruisend. Ook 
met de fiets zijn we nog lang niet klaar. De fietswereld 
innoveert in rap tempo, het fietspad is niet meer 
gevuld met eenvormige stadsfietsen, maar met een 
diversiteit aan (elektrische) fietsen in alle soorten en 
maten. 

TIENJARIG JUBILEUM
Het Nationaal Fietscongres is er om te leren, te 
ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken 
maar vooral elkaar te inspireren. Al tien jaar lang 
komen fietsprofessionals uit Nederland en België 
samen om in een goede mix van kennis, netwerken 
en ontspanning de laatste actuele vraagstukken 
van vandaag en morgen rondom het thema fiets te 
bespreken. Dit jaar vond het Nationaal Fietscongres 
plaats op 2 juni, met op 1 juni het precongres. 
Gemeente Enschede was gastheer. 



PRECONGRES WOENSDAG 1 JUNI 2022
De gastgemeente voor het Nationaal Fietscongres 2022 
was Enschede. De stad werd in 2020 uitgeroepen tot beste 
fietsstad in de categorie ‘grote gemeenten’. Toch is er nog 
genoeg te doen in de Twentse stad, weet ook beleidsadviseur 
mobiliteit Benjamin Groenewolt (beleidsmedewerker 
Mobiliteit bij de gemeente Enschede).

FIETS VERANKERD IN BELEID
In Enschede heeft de fiets al jarenlang een verankerde plaats 
in het mobiliteitsbeleid. Door actief in te zetten op de positie 
van de fietser lukt het Enschede leefbaar, aantrekkelijk en 
bereikbaar te houden, vertelt Smuling. Net als in veel andere 
Nederlandse steden heeft ook Enschede te maken met 
een toenemende druk op de stedelijke leefomgeving. De 
gemeente Enschede ziet de fiets als één van de belangrijkste 
oplossingen om die druk te verlichten. “Bij het maken van 
onze plannen houden we altijd vanaf het begin rekening met 
de positie van de fietser”, vertelt Groenewolt. “De gemeente 
Enschede beschikt over een weldoordacht fietsnetwerk en er 
is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in stallingsplaatsen en 
fietsinfrastructuur. Die investeringen betalen zich uiteindelijk 
terug in het fietsgenot van onze bewoners en bezoekers”, vult 
Hugo Smuling aan (Opdrachtgever Mobiliteit bij de gemeente 
Enschede). “Over het algemeen beoordelen fietsers Enschede 
als een prettige Fietsstad.”

LEES HET HELE INTERVIEW

Op woensdagmiddag konden de bezoekers een activiteit 
kiezen die de gemeente Enschede voor hen had 
georganiseerd. Zij konden kiezen uit een tocht op de speed 
pedelec, een belevingsfietstocht, projectenfietstocht of 
wielrennen. Na een mooie fietstocht was het tijd voor lekker 
eten, een borrel, quiz en muziek. 

https://www.nationaalfietscongres.nl/nieuws/20220425-fietsstad-enschede-heeft-enorm-veel-te-bieden-2


SPEED PEDELEC RIJDEN
Op de tocht van 40 kilometer tussen Nijverdal en Enschede stopten 
deze groep bij enkele Enschedese bezienswaardigheden. Tijdens 
de rit werd door Rik Goossens (gemeente Enschede) en Mario Boot 
(Universiteit Twente) de beleving gemeten. Tussendoor was er tijd voor 
een pauze en een brainstorm gerelateerd aan deze tocht.

BELEVINGSFIETSTOCHT
Tijdens deze tocht draaide het om de interactie met de omgeving. De 
fietsers waren het onderwerp van onderzoek! We fietsten een mooie 
route en ondertussen werd er door de ‘aanvoerders’ Liesbeth Stam en 
Ilse Galama van Goudappel gemeten wat de fietsers beleefden.



PROJECTENFIETSTOCHT 
We fietsten deze middag een interessante route langs 
Enschedese fietshighlights, geleid door Kees Lems van de 
gemeente Enschede. Je kon tijdens deze tocht zien wat er in 
Enschede Fietsstad de laatste jaren in de praktijk veranderd 
is. We bezochten diverse toonaangevende fietsprojecten 
waaronder de fietssnelweg F35. Onderweg maakten we een 
langere tussenstop bij Saxion Hogeschool waar studenten 
een fiets van papier hebben ontwikkeld. 

UNIEKE SAMENWERKING
Het Cardboard Bike-project verbindt verschillende opleidingen 
én onderwijsinstellingen. De studenten werkten gezamenlijk 
aan één en hetzelfde doel. Iedere student had binnen het 
project ook een eigen rol. De één hield zich bezig met de 
planning, de ander deed onderzoek en weer een ander droeg 
de verantwoordelijkheid van de marketing. Het Nationaal 
Fietscongres in Enschede is aangepakt als kans om het 
Cardboard Bike project idee onder de aandacht te brengen 
én om de eerste versie van de kartonnen fiets te presenteren. 
Tijdens het précongres op 1 juni hebben de studenten het 
project gepresenteerd op de Hogeschool. De bezoekers waren 
onder de indruk van de professionele aanpak van de studenten.  

Op donderdag 2 juli heeft Enschedese wethouder Jurgen 
van Houdt de kartonnen fiets aangeboden aan wethouder 
Gea Hofstede van gemeente Rheden. Met de overhandiging 
werd het gastheerschap van het Nationaal Fietscongres 
officieel overgedragen. Hofstede is blij met de fiets: “Onze 
gemeente heeft de Sustainable Development Goals hoog 
in het vaandel staan. Hoe mooi is dan een kartonnen fiets.” 
Koninklijke Gazelle, mede-gastheer van het congres in 2023, 
juicht ook de samenwerking met het onderwijs toe.  

LEES MEER OVER DIT PROJECT 

https://www.nationaalfietscongres.nl/nieuws/20220525-carboard-bike-enschede-zet-aan-tot-creatieve-samenwerking


WIELRENNEN 

Wie gek is op zeemleer en houdt van een 

sportieve uitdaging kon meedoen aan de 

wielrentocht, onder leiding van Erik Klok. Op 

eigen racefiets werd er een tocht gefietst van 

zo’n 56 kilometer waarbij uiteraard de grens 

is opgezocht. De route voerde over de Duitse 

grens en bevatte een aantal klimmetjes.



AVONDPROGRAMMA 
Rond 16:30 uur verzamelden iedereen bij de Twentsche Foodhallen in de Performance Factory. Hier stond een hapje en 
een drankje klaar en werden de ervaringen van de fietstochten gedeeld. Vervolgens was het tijd voor een heerlijk diner 
waarbij gekozen kon worden uit hapjes van diverse keukens. Tijdens de pubquiz ging Team 1 er met de prijs, een fles 
Cava, vandoor. De band GUN BABY GUN uit Enschede sloot de avond af met heerlijke country klassiekers van toen én 
van nu. Er werd geborreld, gekletst én gedanst.

DE BAND GUN BABY GUN

https://www.facebook.com/GunBabyGunmusic/


DONDERDAG 2 JUNI 2022 
Fris en fruitig begonnen we 2 juni aan het congres. Na een 
spetterende openingsfilm trapte Dagvoorzitter Bram Douwes de 
dag samen met wethouder Jurgen van Houdt af. Vervolgens ging 
Anouk Vos (cyber security/innovation lead bij Revnext) tijdens 
haar keynote in op data, cybersecurity en etisch hacken. Ethisch 
hacken heeft iets weg van burgerlijke ongehoorzaamheid en 
soms is dat nou juist heel erg nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 
autoluwe binnenstad, een utopie voor veel fietsers. Meer groen, 
minder lawaai en vooral meer ruimte, maar, totdat deze autoluwte 
gerealiseerd, vooral veel strijd. Of het nou gaat om het afsluiten 
van wegen, het verwijderen van parkeerplekken, het tegengaan 
van stikstof en roetdeeltjes, iedere ingreep stuit op weerstand 
en tegenargumenten. Juist hierdoor strandden veel ambitieuze 
plannen al voordat er überhaupt een pilot heeft plaatsgevonden. 

LEES DE BLOG VAN ANOUK 

https://www.nationaalfietscongres.nl/nieuws/20220323-moet-je-het-echt-weten


KENNISMAKEN EN -DELENWat was het heerlijk om weer 
bij te praten en nieuwe mensen te ontmoeten! 



SESSIERONDES
Er waren drie rondes met sessies, workshops én een walkshop. Men 
kon per ronde zelf kiezen welk onderdeel zij bij wilden wonen. Het ging 
tijdens deze sessies, workshops en de walkshop onder andere over: 
drukte op de weg, veiligheid, fietsen voor jong en oud, fietsparkeren, 
data, shared mobility, 30 km per uur en innovaties.



FIETSSTAD FIETSGEMEENTE 2022
De gemeente Schiermonnikoog is door fietsers uitgeroepen tot fietsvriendelijkste 
gemeente van Nederland. Om te vieren dat de kleinste gemeente van Nederland 
nu ook de ranglijst aanvoert, is de verkiezing vanaf nu door de Fietsersbond 
omgedoopt van Fietsstad naar Fietsgemeente 2022. Burgemeester Ineke van Gent 
van Schiermonnikoog: “Als kleinste gemeente van Nederland zijn wij heel trots op 
deze grote prijs. Fietsen zit in de genen van onze autoluwe gemeente. Samen 
met Natuurmonumenten zorgen wij heel goed voor onze fietspaden. De mooie 
natuur en de prachtige omgeving doen de rest om (ook) op de fiets te genieten 
van Schiermonnikoog.” Schiermonnikoog wist uiteindelijk alle concurrentie achter 
zich te houden in de ranglijst. De rapportcijfers worden bepaald aan de hand 
van een enquête die door 48.000 fietsers is ingevuld, aangevuld met objectieve 
criteria die worden bepaald door de Fietsersbond. 

LEES HET HELE VERSLAG

NIET ALLEEN AUTOLUW
Volgens Fietsersbond-directeur Esther van Garderen verdient Schiermonnikoog de titel Fietsgemeente dubbel en dwars. 
“In 2020 wist Schiermonnikoog al hoog te scoren als beste Waddeneiland, maar deze keer pakken ze echt het goud, en het 
is verdiend. Natuurlijk helpt het dat Schiermonnikoog een autoluw eiland is, maar ook zaken als onderhoud en kwaliteit van 
de infrastructuur scoorden bovengemiddeld in de enquête. Schiermonnikoog is een kleine gemeente met grote fietsdaden.” 

https://www.nationaalfietscongres.nl/nieuws/20220607-schiermonnikoog-wint-titel-fietsgemeente-2022


‘’HET BEGIN VAN LEREN FIETSEN’’ WINT DE TOUR DE 
FORCE INNOVATIEPRIJS
“We zijn enorm blij met deze prijs, dit is een mooi podium 
om ons initiatief te mogen presenteren”, met die woorden 
nam Remko Pijnaker De zevende editie van de Tour de Force 
Innovatieprijs in ontvangst. Pijnakker verdiende de prijs met 
‘Het begin van leren fietsen’, een initiatief om kinderen op 
jonge leeftijd kennis te laten maken met de fiets. 

OVER DIT INITIATIEF
‘Jong geleerd is oud gedaan’ Dat is het motto van “Het begin 
van leren fietsen”. Nederland is een echt fietsland, toch leren 
kinderen op steeds latere leeftijd fietsen. Een zorgelijke trend 
vindt Pijnakker. Het initiatief richt zich op peuters en kleuters. 
Op peuterspeelzalen worden loopfietsjes en lesmateriaal 
uitgedeeld. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs 
kennismaken met de fiets. Leuk voor de kinderen en goed 
voor hun motorische ontwikkeling. Het project is uitgetest in 
Haarlem. De resultaten mochten er zijn. Na vier weken kon 
25 procent van de kinderen daadwerkelijk fietsen op een 
fiets zonder zijwieltjes. “We willen deze pilot opschalen tot 
een project dat we door heel Nederland kunnen uitrollen. 
De Tour de Force Innovatieprijs gaat ons daarbij helpen”, 
zegt Pijnakker. 

LEES MEER

https://www.nationaalfietscongres.nl/nieuws/20220603-het-begin-van-leren-fietsen-gaat-ervandoor-met-de-tour-de-force-innovatieprijs


SAVE THE DATE
IN 2023 ZIJN GEMEENTE RHEDEN EN KONINKLIJKE GAZELLE 

GASTHEER VAN HET NATIONAAL FIETSCONGRES. 
WE ONTMOETEN JE GRAAG OP 21 EN 22 JUNI 2023. 

ZET DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA! 


