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1. Introductie 
 
Veel Europese steden lijden aan verkeersproblemen of ongemakken sterk 
gerelateerd aan het verkeer: files, lawaai, milieuvervuiling en ga zo maar door. Dat is 
de reden waarom meer en meer steden zijn de fiets als dagelijks vervoermiddel en 
als antwoord op de verkeersproblemen herontdekken. Research laten zien, dat in de 
stad de fiets is de snelste wijze van vervoer tot 10 kilometer en het is daarom een 
belangrijk alternatief voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsen zijn flexibel, snel, 
ecologische en economische. Ze zijn stil, ze maken geen gebruik van energie en niet 
vervuilen. De fiets is gezond transportmiddel en voorkomt  ziekten veroorzaakt door 
het gebrek aan beweging.  
 
De verbetering en de bevordering van de fiets mobiliteit wordt nu beschouwd als een 
goed alternatief voor het meest voorkomende vervoermiddel, maar het succes van 
de initiatieven op dit gebied is afhankelijk van verschillende factoren.  
 
Het eerste argument in het voordeel van het gebruik van de fiets in een stedelijke 
context is tijdbesparing. De hoogste prioriteit voor fietsers is snelheid, die komt zelfs 
voor "veiligheid" en "comfort". Enquêtes onder fietsers hebben aangetoond dat zij 
directe verbindingen de voorkeur, zelfs als ze zijn des te gevaarlijker, respect voor 
veiliger, maar langer manieren.  
 
Het is echter zeer belangrijk om de veiligheid te vergroten voor fietsers en de meest 
efficiënte methode om dit resultaat te krijgen is om de snelheidsbeperkingen van het 
gemotoriseerd verkeer te verminderen: een 30 kmh snelheid garandeert de veiligheid 
van fietsers in gemengde verkeerssituaties (dat wil zeggen zonder afzonderlijke 
fietspaden). Fietsers hebben geen crush zone en ze worden direct getroffen i.g.v. 
een ongeval. Aparte fietspaden zorgen voor een optimale veiligheid, vooral in de 
buurt kruispunten en gateways, waar de meeste ongelukken gebeuren. Een andere 
factor die helpt bij het verminderen van het risico voor fietsers, is de hoge 
zichtbaarheid op lange afstand. Last but not least, een "veiligheidszone" voor 
verandering manoeuvres moet worden voorzien.  
 
Fietsen wordt onaantrekkelijk in het geval van frequente vertragen, versnellingen, 
gaten, boomwortels en oneffenheden van de weg. Bovendien moet de bestrating 
schoon worden gehouden en in goede conditie, zelfs in de winter. Een fietspad in 
slechte omstandigheden communiceert een negatief beeld van de fiets. De 
aantrekkelijkheid van fietspaden is ook gerelateerd aan stedelijke en architectonische 
omgeving en een gevoel van veiligheid (met name voor vrouwen in de nacht). 
Daarom moet de planners rekening mee houden dat drukbezochte gebieden een 
gevoel van "sociale" veiligheid te bieden. De meer makkelijker en herkenbaar de hele 
fiets netwerk is, des te gemakkelijker is de oriëntatie binnen de agglomeratie en des 
te hoger is de acceptatie naar het gebruik van de fiets. 
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2. Fietsmobiliteit in Bolzano, Italie: het project door het Ökoinstitut 
Südtirol 

 

In het specifieke geval van Bolzano, is er fietsmobiliteit op basis van verschillende 
hierarchien. Het Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige heeft een samenhangend netwerk 
van fietsvoorzieningen ontworpen aan de hand van de vraag naar mobiliteit van de 
burgers. Tijdens het planproces zijn de bestaande infrastructuren gehouden en 
gecombineerd met de nieuwe op een optimale manier. Naast "snelheid, kwaliteit, 
directe manier", werd ervan uitgegaan dat de fiets ook amusant en aangenaam moet 
worden. Daarom moet, waar mogelijk, fietspaden worden aangelegd langs 
recreatieve en aantrekkelijke gebieden, zoals rivieren, groene zones, parken, en ga 
zo maar door.  
 
De hiërarchische structuur van het samenhangend netwerk van fiets in Bolzano 
bestaat uit drie elementen, de zogenaamde "hoofdas", "secundaire as" en "straten 
met gemengd verkeer".  
De hoofdassen komen de belangrijkste punten van de aantrekkingskracht in de stad. 
De Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige heeft 8 hoofdassen in Bolzano geïdentificeerd. 
Steken ze de hele stad en soepel komen verschillende extra stedelijke fietspaden en 
voorstedelijke gebieden. De kwaliteitsnormen zijn uiteraard hoger dan die van andere 
fietspaden: ze moeten groter zijn en hebben een zeer veilige kruispunten. Bovendien 
moet oriëntatie langs de as altijd worden gegeven dmv borden. Ook knooppunten 
zijn erg belangrijk. De hoofdas maakt oriëntatie binnen de fiets-netwerk ook mogelijk.  
 
De secundaire as verbindt een of meer hoofdassen. In Bolzano zijn er veel 
secundaire fietspaden. Ze zijn meestal niet zo lang als de primaire as en sluit op de 
hoofdas grote bebouwde gebieden, sportcentra, recreatiegebieden, parken en ga zo 
maar door. Secundaire assen ook twee of meer primaire fietspaden 
(dwarsverbindingen).  
 
In het algemeen, binnen de stad, moet het mogelijk zijn om elke plaats op de fiets te 
bereiken. Auto's, motorfietsen en fietsen kunnen in veiligheid naast elkaar bestaan 
zonder bijzondere infrastructurele maatregelen: In alle woonwijken in Bolzano moet 
de mogelijkheid van de zogenaamde gemengd verkeer worden. De eenvoudigste 
manier om dit doel te bereiken is het verminderen van de snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer. In de internationale vakliteratuur 30 kmh worden beschouwd 
als de juiste snelheid te beperken voor gemengd verkeer. Andere instrumenten zijn 
snelheidsregeling en structurele maatregelen.  
 
Door het ontwikkelen van een fiets-netwerk, is het nodig om te voorzien in adequate 
parkeerplaatsen voor fietsen: hoge kwaliteit parkeerplaatsen zullen er toe leiden dat 
mensen een fiets kopen en daarmee bevorderen ze de fietsmobiliteit. Het Ökoinstitut 
Südtirol / Alto Adige heeft een "Fiets Parkeerplan" voor Bolzano gemaakt dvm 
analyseren waar en hoeveel fietsenstallingen nodig zijn; lokaliseren concrete 
gebieden, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en waarin de aard van de 
parkeerplaats, alsmede de relevante kwaliteitseisen normen.  
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Informatie-en communicatietechnologie  
 

Informatie-en communicatietechnologie moeten helpen bij het maken van de burgers 
bewust van de voordelen van de fietsmobiliteit. Het doel is om te informeren over de 
bestaande fietsmobiliteit, alsmede de fiets-diensten, helpen bij het creëren van een 
fietsvriendelijke sfeer. Last but not least, informatie en communicatie kan een 
politieke en marketing strategie zijn voor het verbeteren van het imago van een stad. 
De fietsmobiliteitkaart moet worden uitgevoerd wanneer de juiste infrastructuur 
hebben opgebouwd. De structuur van de kaart moet eenvoudig en gemakkelijk te 
lezen.  
 
Het formaat en de afhandeling van de kaart is erg belangrijk. De Ökoinstitut Südtirol / 
Alto Adige beveelt de zogenaamde Z-Card systeem. De kaart, samen gevouwen, 
heeft de afmeting van een creditcard. Eenmaal geopend, de kaart heeft bijna een A3-
formaat. De fiets kaart kan worden verspreid via de post of in openbare ruimtes, 
fietsverhuurstations, sportfaciliteiten en ga zo maar door. Een continue update van 
de kaart is erg belangrijk.  
 
Horizontale bewegwijzering worden uitgewerkt voor alle fietsers en pendelaars, maar 
ook voor toeristen die niet vertrouwd zijn met een plaats. Infopoints bevinden zich in 
strategische plaatsen over de hele stad en bieden een zeer gedetailleerd plan van de 
omgeving, de aansluitingen op andere fietspaden of de toegankelijkheid van grote 
mobiliteit van attractoren. Infopoints kan ook worden beschouwd als een soort van 
"marketing tool" omdat ze de aandacht van de passagiers, automobilisten, fietsers, 
enz. op de fietsmobiliteit richt.  
 
 

3. Corporate Cycling System 
 
In principe bestaat het corporate Cycling systeem uit vier cruciale elementen: 
 
- Samenhangend fietsnetwerk  
 
- Fietsparkeerplaatsen 
 
- Informatie en communicatie 
 
- Marketing 
 
Alvorens te beginnen met de planning en realisatie van deze elementen is het van 
fundamenteel belang de oorspronkelijke situatie te bestuderen en om het 
verplaatsingsgedrag van de burgers te begrijpen. Een van de belangrijkste gegevens 
is de zogenaamde "modal split". Deze indicator is een transport / verkeer term die het 
aandeel van reizigers met een bepaald type vervoer beschrijft. Bijvoorbeeld, als 60% 
van alle reizigers gebruik van auto's om van A naar B, terwijl 30% van de trein 
gebruik maakt en 10% gebruik maakt van de bus, dan is het openbaar vervoer 
modale aandeel zou 40% (bus + trein), terwijl de motorvoertuig modale aandeel zou 
70% (auto + bus) zijn. De modal split geeft u een "foto" van de verkeerssituatie en 
kan helpen om de situatie te beoordelen en doelstellingen te definiëren. De modal 
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split biedt ook de mogelijkheid om de eigen stad te vergelijken met andere, best 
practice voorbeelden van over de hele wereld. 
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Ten aanzien van de fiets mobiliteit is het ook van cruciaal belang om de vraag naar 
(fiets) mobiliteit en het aanbod van (fiets) mobiliteit te vergelijken. Het aanbod omvat 
alle harde feiten, zoals fiets-infrastructuur, fietspaden, parkeerplaatsen, kruispunten, 
enz., maar ook fiets-diensten, zoals bewegwijzering, marketing, bewustmaking 
maatregelen, verhuur systemen, repareren van diensten, evenementen, etc. 
 
De volgende stap in de analyse fase is te begrijpen of vraag en aanbod 
overeenstemmen. Daarom is het heel belangrijk om te weten, waar de grote verkeer 
attractoren zijn, waar de grote woonwijken zijn en hoe de doel-bron verkeer is 
samengesteld. Zo kan het zijn, dat grote nieuwe fiets-infrastructuur niet overeenkomt 
met de dagelijkse verkeersstromen en alleen bedoeld zijn voor vrijetijdsgebruik en 
dus niet helpen om de modal split ten gunste van de fiets te verschuiven. 
 
De analyse fase moet worden afgesloten met een zogenaamde SWOT-analyse. Het 
is een strategisch planningsinstrument dat wordt gebruikt om de sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen die betrokken zijn bij een project te evalueren. Deze analyse 
helpt ook om aan te geven van de doelstellingen van het project en het identificeren 
van de interne en externe factoren die gunstig zijn en nadelig zijn voor het bereiken 
van dat doel. 
 
De toekomstplannen van fiets-infrastructuur en diensten moeten overeenstemmen 
met de vraag, anders zal het niet worden geaccepteerd door de fietsers. Bijvoorbeeld 
fietsers gebruiken altijd de kortste weg van het punt A naar een ander punt B. Een 
nieuw fietspad niet zal worden geaccepteerd en gebruikt worden als ze geen 
verbinding deze twee punten met behulp van de kortste en meest directe manier. 
 
3.1 Samenhangende fiets-netwerk 
Zoals reeds verteld in het vorige hoofdstuk, een van de cruciale elementen van een 
goed aanvaard fiets mobiliteit is een samenhangend netwerk van fietspaden. Het 
type en de structuur van deze fietspaden kan zeer verschillend zijn en afhankelijk zijn 
van de omgeving, de verkeerssituatie, het bewustzijn over de fietsmobiliteit, 
veiligheid aspecten, enz. Bijvoorbeeld in landen als België, Nederland of delen van 
Duitsland het aantal en de de bewustmaking van alle verkeersdeelnemers in het 
voordeel van fietser zijn zo sterk ontwikkeld, dat er geen structurele gescheiden 
fietspaden noodzakelijk zijn. In andere werkelijkheden waar de fiets mobiliteit is nog 
niet zo verfijnd, het bewustzijn voor fiets mobiliteit is niet zo ver ontwikkeld en de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer is zeer hoog, zodat in dit geval gescheiden 
fiets-infrastructuur zijn nodig om de fiets veiligheid te garanderen. 
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In het concrete geval van Bolzano, is het fietsnetwerk gebaseerd op verschillende 
hiërarchische lagen. Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige heeft het samenhangend 
fietsnetwerk gepland op basis van de mobiliteitsvraag van de bevolking. Tijdens het 
planningsproces was het natuurlijk rekening gehouden met de reeds bestaande 
infrastructuren en hen te combineren in een optimale manier met de nieuwe fiets-
infrastructuur. Een ander belangrijk aspect, na de eerder genoemde principes 
"snelheid, kwaliteit, directe manier", was in gedachten te houden dat de fietsen ook 
leuk en aangenaam moet worden. Daarom, waar het mogelijk was, de fietspaden te 
volgen recreatie en aantrekkelijke gebieden, zoals rivieren, groene zones, parken, 
verkeer beperkte zones, enz. 
 
De hiërarchische structuur van het samenhangend netwerk van fiets in Bolzano 
bestaat uit drie elementen, de zogenaamde "hoofdas", "secundaire as" en "straten 
met gemengd verkeer". 
 
De belangrijkste as zijn de "snelwegen voor fietsen". Deze as verzamelt de 
belangrijkste punten van de stad. Voor de stad Bolzano Ökoinstitut Südtirol / Alto 
Adige heeft geïdentificeerd 8 hoofdassen. Deze assen kruizen de hele stad en 
sluiten meerdere buiten de stad gelegen fietspaden aan (vrije tijd fiets-infrastructuur) 
en de suburbane gemeenten op een soepele manier. Het is zeer belangrijk dat de 
belangrijkste fietsroutes aan hoge kwaliteitseisen voldoen en permanent hetzelfde 
karakter hebben. De fietsers moeten zien dat ze op een hoofdas rijden. De 
kwaliteitsnormen zijn uiteraard hoger dan langs andere fietspaden. Vanwege het 
grote aantal fietsers gebruik van deze hoofdas, moeten ze groter zijn, zijn 
knooppunten ontworpen zeer de veiligheid en de oriëntatie langs de as moet altijd 
worden gegeven (zie ook hoofdstuk informatie en communicatie). Heel belangrijk zijn 
ook nodes / knooppunten waar twee of meer hoofdas kruis en de fietsers de 
mogelijkheid om van richting te veranderen binnen het stadsgebied. De hoofdas ook 
vervullen een belangrijke functie oriëntatie en zijn een zeer belangrijk onderdeel van 
de mentale kaart van de hele fiets-netwerk. 
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Secundaire assen voldoen aan de functie om een of meer hoofdassen te verbinden. 
In Bolzano bestaan nog veel meer secundaire fietspaden die niet van het belang zijn 
voor de primaire assen. Zij zouden van dezelfde kwaliteit en continuïteit als de "fiets 
snelwegen" moeten zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Dit soort fietspaden zijn 
meestal niet zo lang als de primaire assen en ontsluit grote woonwijken, sport-en 
recreatiegebieden, parken, enz. van de hoofdassen. Secundaire assen hebben ook 
de functie om verbindingen tussen twee of meer primaire fietspaden (cross-
verbindingen). 
 
In het algemeen moet het mogelijk zijn om elke plaats te bereiken binnen de stad 
met de fiets. In alle woonstraten in Bolzano moet het mogelijk zijn om een 
zogenaamd gemengd verkeer, waar auto's, motorfietsen en fietsen naast elkaar 
kunnen bestaan te garanderen op een veilige manier zonder speciale infrastructurele 
maatregelen. De eenvoudigste manier om dit doel te bereiken is het verminderen van 
de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. In de internationale vakliteratuur 30 kmh 
straten worden beschouwd als geschikt voor gemengd verkeer. Een maatregel zijn 
snelheidscontroles. Een andere mogelijkheid om permanent te verminderen verkeer 
snelheid zijn structurele maatregelen. 
 
  



 
  page 13 

 



 
  page 14 

3.2 Fietsparkeerplaatsen 
 
Er zijn een heleboel goede redenen om te investeren in fietsparkeerplaatsen. De 
gemeenschappelijke noemer is: hoge kwaliteit van parkeerplaatsen te bevorderen 
fiets eigendom en dus de fietsmobiliteit. 
 
In veel gevallen wordt met de fiets parkeerplaatsen beschouwd als niet belangrijk of 
wordt onderschat door de overheid. In feite zijn fietsenstalling gebieden van cruciaal 
belang: 
 
De belangrijkste doelstelling van elke parkeerplaats is om de fiets te parkeren aan 
het einde van elke rit, te weten: 
 
 zo dicht mogelijk bij de bestemming 
 beschermd tegen diefstal  
 in sommige gevallen beschermd tegen het weer 
 
Daarnaast moeten fietsenstallingen voorkomen dat onregelmatig fietsen geparkeerd 
staan door de hele stad en blokkeren voetpaden, voetgangersgebieden of pleinen. 
Parkeerplaatsen maken deel uit van de 'stedelijke meubilair "en goed ontworpen fiets 
parkeerplaatsen kunnenn bijdragen aan het stadsbeeld te herwaarderen. 
 
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige heeft ontwikkeld voor de stad Bolzano een 
zogenaamde "fietsenstalling Plan". Dit plan heeft waar geanalyseerd en waarin de 
hoeveelheden fietsen parkeerplaatsen nodig zijn, het plan lokaliseert concrete 
gebieden, ontwikkelt haalbaarheidsstudies, definieert de aard van de parkeerplaats 
en kwaliteitsnormen voor bepaalde soorten van parkeerplaatsen. 
 
Lang parkeren (bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer) moet aan verschillende 
eisen zoals parkeerplaatsen in het centrum. Forenzen parkeren hun fietsen meestal 
tijdens de dag-of nacht tijd. Het is zeer belangrijk te zorgen voor een veilig 
fietsparkeersysteem. Parkeerplaatsen moet daarom zeer veilig zijn, verlicht, bewaakt 
(door camera's) en overkapt / weer beschermend. Om fietsinbraak te voorkomen is 
het heel belangrijk om te voorzien in de mogelijkheid om niet alleen de wielen te 
blokkeren, maar ook het fietsframe. 
 
Aan de andere kant zijn de veiligheid argumenten niet zo belangrijk in de 
stadscentra, want er is een veel hogere sociale controle, vooral tijdens de dag. 
Design en het uiterlijk van de parkeerplaatsen en fietsenrekken zijn veel belangrijker. 
Voor de stadscentra is het ook belangrijk om veel (kleine) parkeerplaatsen bieden in 
verschillende locaties, zodat fietsers heel makkelijk een plek waar ze hun fiets 
kunnen parkeren vinden. 
 
Hoe hoger de veiligheid op een fietsparkeerplek is, des te hoger is de bereidheid om 
te investeren in een hoogwaardige fiets. Hoe beter de fiets is, des te hoger is het 
comfort en dus de motivatie om het te gebruiken voor de dagelijkse reizen. Hoge 
kwaliteit fietsen verbeteren ook de erkenning van deze vorm van transport. De 
waardering van de fietsen te verhogen en ze zijn niet meer gezien als een middel 
van vervoer voor arme mensen. 
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3.3 Informatie en Communicatie 
 
Om de bereidheid van de overheid om de fietsmobiliteit te bevorderen aan te 
kondigen en om de interventies zichtbaar te maken, is een brede en goed 
gestructureerde informatie-en communicatiecampagne van essentieel belang. 
Informatie en communicatie moet bijdragen aan de burgers te sensibiliseren en hen 
meer bewust over de fiets mobiliteit en alle bijbehorende voordelen te maken. Het is 
ook erg belangrijk dat de informatie en communicatie proces is continu en niet een 
eenmalige gebeurtenis. Welke hulp het beste maatregelen en infrastructurele 
ingrepen, als ze niet krijgen gecommuniceerd en mensen zich niet bewust is over het 
aanbod? Zodra de fiets wordt getest door de burgers, zullen ze onmiddellijk alle 
voordelen van deze gezonde en milieuvriendelijke manier van transport herkennen. 
Het gevolg kan een duurzame verandering in het transport gedrag zijn. Om deze 
ambitieuze doelstelling te bereiken moeten mensen geïnformeerd worden en de 
communicatie is dan ook een belangrijk aspect van dit proces. 
 
Informatie en communicatie wordt verwezen naar: 
 
 Informatie gaat over de bestaande fietsmobiliteit inclusief fietsdiensten: Welke 
fietspaden bestaan al? Waar zijn ze? Welke zijn de beste en snelste verbindingen 
van punt A naar punt B? Waar kan ik mijn fiets veilig parkeren? En waar kan ik een 
fiets huren als ik het nodig heb? Vooral in de beginfase van de bevordering van de 
fietsmobiliteit, informatie en communicatie campagnes kunnen worden gebruikt om 
de burgers over de administratie plannen, nieuwe infrastructuur, diensten te 
informeren, etc. Politici kunnen profiteren vorm deze campagnes om te onderstrepen 
hoe belangrijk de fiets mobiliteit is voor hen, hoe fiets mobiliteit kan verbeteren van 
het leven kwaliteit van en bijdragen aan het verkeer te verminderen in de stad. Alle 
informatie is over nieuwe fietspaden, nieuwsdiensten, nieuwe parkeerplaatsen, etc. 
moet continu circuleren aan de burgers. 

 
 Het creëren van een fietsvriendelijk klimaat: Informatie en communicatie 
strategieën kunnen ook bijdragen aan een fietsvriendelijke klimaat te creëren binnen 
de stad. Daarom is het belangrijk om te onderstrepen en om te betogen alle 



 
  page 17 

voordelen van de fiets. De grootste voordelen kunnen worden gemarkeerd als volgt: 
economische voordelen (lage aanschaf kosten, lage onderhoudskosten, geen 
brandstof kosten, geen uitgaven voor verzekeringen, belastingen, enz.), praktische 
voordelen (het is bewezen dat fietsen de snelste gemiddelde van het vervoer in 
steden binnen 5 kilometer, vervelende files vermeden kunnen worden, bijna alle 
bestemmingen rechtstreeks bereikbaar met de fiets), gezonde en sociale voordelen 
(fysieke activiteiten je blijft in vorm en voorkomen van veel ziekten, fietsen is een 
sociale component: het ontmoeten van mensen, "verkennen" van de stad), 
bescherming van het milieu (fietsen is een actieve methode voor de bescherming 
van het milieu, fietsen produceert geen uitstoot of lawaai, gebruiken ze minder plaats 
in dan auto's). In principe moeten alle marketing-en communicatiestrategieën te 
fietsen de mobiliteit te bevorderen zijn gericht op deze voordelen 

 
 Wederzijds respect en waardering tussen alle verkeersdeelnemers, zoals 
automobilisten, motorrijders, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar 
vervoer. Informatie-en communicatie-campagnes zijn perfect geschikt om de 
wederzijdse vooroordelen af te schaffen en het verbeteren van samen te leven. 
Informatie-en communicatietechnologie kan ook bijdragen aan de veiligheid te 
verhogen op wegen en openbare ruimten 

 
 City Marketing: Vooral in tijden van opwarming van de aarde, de 
klimaatverandering en de toenemende aandacht voor milieu vervuiling, het 
bevorderen van fiets mobiliteit kan een bijdrage leveren aan veranderingen op een 
duurzame manier het beeld van een stad. Daarom is informatie en communicatie van 
de fiets mobiliteit kan een politieke en marketing strategie voor het opheffen van het 
imago van een stad. 
 
In de stad Bolzano, heeft Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige een beproefde 
voorlichtings-en communicatiestrategie ontwikkeld om fietsmobiliteit te bevorderen. 
Zeer sterk element van deze strategie is de Corporate Identity (CI) van de 
fietsmobiliteit (zie het volgende hoofdstuk "Marketing"). De resultaten in Bolzano zijn 
de moeite waard! 

 
De volgende elementen maken deel uit van de voorlichtings- en 
communicatiestrategie in Bolzano: 
 
3.3.1 Fietsmobiliteitkaart: 
Het wordt aanbevolen om een fiets mobiliteit kaart te ontwikkelen niet tot een 
bepaalde aanbod van fiets-infrastructuur, verklaarde de fiets weg en fietspaden 
worden ontwikkeld. De inspanning om een fietskaart te ontwikkelen, moeten niet 
worden onderschat. Het is belangrijk om na te denken over welke informatie's zijn 
nodig in de kaart, waar de grote mobiliteit attracties zijn, hoe de oriëntatie kan 
worden gezorgd, enz. De structuur van de kaart moet eenvoudig en gemakkelijk te 
lezen. Om garant voor een goede oriëntatie, is het samenhangend netwerk van fiets 
in Bolzano grafisch onderscheiden. Net als de ondergrondse kaart in de grote 
steden, de belangrijkste fietspaden in Bolzano hebben verschillende kleuren en 
namen. In totaal bestaan er op dit moment acht voornaamste fietspad. 
Houdt u er rekening mee dat de fiets kaart, net als alle andere producten met 
betrekking tot de fiets mobiliteit in Bolzano, is ontworpen in de gestandaardiseerde 
huisstijl (logo, kleuren, stijl, etc.) 
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Fietsmobiliteitkaart Bolzano (voorkant) 

 

Aan de achterzijde van de kaart, alle belangrijke wegen met de belangrijkste 
bezienswaardigheden, zijn de mogelijkheden van uitwisseling tussen de afzonderlijke 
fietspaden evenals alle service faciliteiten afzonderlijk vermeld in een eenvoudige 
gestructureerde manier. 

 

 

Fietsmobiliteitkaart Bolzano (achterkant) 
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Het formaat en de behandeling van de 
kaart is ook erg belangrijk. De kaart 
moet praktisch zijn en het formaat mag 
niet te groot. Ökoinstitut Südtirol / Alto 
Adige raden de zogenaamde Z-Card 
systeem. De kaart, vouwen samen, 
heeft de afmeting van een creditcard. 
Eenmaal open, de kaart heeft bijna het 
formaat van A3. De Z-Card-systeem 
garant voor een zeer eenvoudige 
bediening, dat wil zeggen het openen en 
sluiten. 

 
De fiets kaart kan worden gedistribueerd via de post naar alle huishoudens of 
gegeven op de belangrijkste punten van de attracties (openbare diensten, 
fietsverhuur stations, sportfaciliteiten, etc.) 

 
Een continue update van de kaart is erg belangrijk. 

 

3.3.2 Verticale bewegwijzering: 
Een horizontale bewegwijzering vervullen vele functies. In de eerste plaats is het een 
informatie-instrument dat helpt bij de burgers te oriënteren in de stad. Het is 
ontwikkeld voor alle fietsers en pendelaars, maar ook voor toeristen die niet bekend 
zijn op een plaats. De inhoud en informatie van de wegwijzer kunnen verschillend 
zijn. In Bolzano bijvoorbeeld wanneer ontwikkeld, veel verschillende soorten 
bewegwijzering. Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige, in sterke samenwerking met het 
stadsbestuur, besloten waar wat voor soort bewegwijzering met welke informatie 
moet worden geïnstalleerd. Naast de richting tekenen, ook informatie is over de 
naam (kleur) van het fietspad, kunnen punten van belangen, attracties, sport 
plaatsen, openbaar vervoer, enz. deel uitmaken van de bewegwijzering. Natuurlijk is 
het corporate design van de fiets mobiliteit moet goed herkenbaar op elk bord. 
Bovendien het bestaan van deze bewegwijzering overal in de stad draagt bij aan 
verhoging van de perceptie en het bewustzijn voor de fiets mobiliteit voor alle 
weggebruikers. 
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3.3.3 Infopunten: 
Zogenaamde Infopunten vervullen een zeer vergelijkbare informatieve doel als de 
verticale bewegwijzering. Op strategisch zeer belangrijke plaatsen verspreid over de 
hele stad gebied (bv. grote kruispunten, fietsverhuur, multimodale interfaces, 
stations, P & R, historische centrum, etc.) deze twee-dimensionale elementen 
kunnen worden geïnstalleerd. Aanvullend op de kaart van het samenhangend 
netwerk van fiets in Bolzano, de Infopunten biedt een zeer gedetailleerd plan van de 
omgeving, aansluitingen op andere fietspaden of de toegankelijkheid van grote 
mobiliteit attractoren.  

 

Er zijn verschillende types van Infopunten. Naast de "klassieke" tweezijdig Infopoint 
bestaan ook triple-zijdig Infopunten. Deze Infopunten hebben het voordeel dat een 
extra gebied kan worden gebruikt voor alle vormen van reclame voor de fiets 
mobiliteit (evenementen, nieuws, etc.). Infopunten kan ook worden gezien als een 
soort van "marketing instrumenten", omdat ze de aandacht van de reizigers, 
automobilisten, fietsers, etc. te vestigen op de fiets mobiliteit. Gewoon via hun 
bestaande in het stadsbeeld ze maar onthouden om de fiets mobiliteit en 
herwaarderen het beeld van dit gemiddelde van transport. Natuurlijk ook de 
Infopunten moet worden ontworpen in de huisstijl van de fiets mobiliteit (zie ook 
hoofdstuk "Marketing"). Het ontwerp en de inhoud van de Infopunten evenals de 
selectie van de strategische gebieden (goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar) 
zijn van cruciaal belang voor het succes van dit instrument. 
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3.4 Marketing 
 

3.4.1 Corporate Identity 
De eerste stap voor een succesvolle en effectieve marketing campagne is de 
ontwikkeling van een Corporate Identity (CI). De CI moet uniek zijn en catchy en 
vertegenwoordiging van het product, in ons geval de fiets mobiliteit. Het logo, als een 
soort van zelf-uitleg symbool, moet aanwezig zijn op alle fiets relevante elementen in 
de stad (bewegwijzering, Infopoints, poster, reclame, internet, etc.). Net als elk ander 
product, ook de fiets mobiliteit wordt een identiteit door het logo en de hele CI. 
Belangrijk is het ontwerp. Bij alle informatie-en marketing elementen die het 
esthetische aspect als schoonheid moet sterk worden beoordeeld. De fiets moet een 
positieve perceptie en imago. Het logo bijvoorbeeld moet communiceren: 
 Eenvoudige identificatie "fiets" of "bike mobiliteit" 
 Eenvoudige herkenning 
 Het idee van "velocity" 
 Een emotionele afwachtende 
 Site specifieke aspecten (kleur, shortcuts, etc.) 
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(Zie pagina 23) 

 

In aanvulling op het logo, ook een pakkende en makkelijk te onthouden handtekening 
moeten worden ontwikkeld. Het schrijven als de kleuren moeten in overeenstemming 
zijn met het logo. Onder de handtekening, moet de fiets mobiliteit van elke stad 
worden voorgesteld en iedereen moet onmiddellijk vaststellen wat de handtekening 
probeert te communiceren. 
In Bolzano, de (tweetalige) slogan was eenvoudig: 
 
(Zie pagina 24) 
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Logo: Bici Bolzano 

Makkelijke 
identificatie met 
fiets 

Officiele 
kleuren van de 

stad  

“bz” is kort 
Bolzano/Bo

Emotionel
e binding 

Geeft idee 
van 

snelheid 
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Handtekening 

kort en krachtig 

Goede herkenbaarheid 

sterke relatie met 
het onderwerp 
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Het merk (logo + handtekening) moet bijdragen aan een uniek product van de fiets 
mobiliteit in een stad te maken. Dit product moet gemakkelijk te onderscheiden van 
de andere middelen van vervoer, en dit kan alleen gebeuren op een zeer emotioneel 
niveau. 
 
3.4.2 achtergronden en Big prints 
Net als elk ander product, ook de fiets mobiliteit moet gebruik maken van een van de 
meest "klassieke" reclame mediums, het bordje. 
 

Borden kunnen ophangen in de hele stad gebied en de kosten zijn relatief laag, 
vergeleken met het bedrag van de doelgroepen bereikt. Natuurlijk is de plakkaten 
moet zo zijn ontworpen in de huisstijl en het logo, handtekening, kleuren, enz. van de 
fiets mobiliteit vertegenwoordigd moeten zijn op de sticker. Nogmaals: het 
esthetische aspect en het design door de plakkaat is van essentieel belang om het 
imago van de fiets mobiliteit te verbeteren. 
 

Plakkaten kan ook worden vastgesteld op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld op 
bussen of trams. 

 
Een andere mogelijkheid is het produceren van zogenaamde "big prints". Grote prints 
zijn duurder dan de "standaard" plakkaten. Maar het promotionele effect is veel 
hoger. Grote prints kan worden geïnstalleerd op groot huis-wanden of gebruikt als 
omhulsels voor grote bouwwerken. 

 
Enkele voorbeelden uit Bolzano en Trento: 
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3.4.3 Fietsbarometer 
Bolzano was een van de eerste steden in heel Europa, die is geïnstalleerd, een 
zogenaamde "fietsbarometer". Deze machine kan worden gezien als een instrument 
voor bewustmaking en sensibilisering van alle fietsers in Bolzano. De barometer 
werkt met een specifieke sensor en tel alle fietsen in beide richtingen langs een van 
de meest gebruikte fietsen rijstroken. Het display toont de totale dagelijkse fiets 
nummer en de totale voorbijganger aantal sinds de installatie van de barometer. De 
fiets barometer was een groot succes in Bolzano en in minder dan een jaar de een 
miljoenste fietser kon worden gevierd. Voor deze happening een groot evenement 
met politici, pers, sponsors, enz. werd georganiseerd. 
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3.4.4 Gratis kaarten 
Zeer vaak bij jonge mensen zijn zogenaamde "gratis ansichtkaarten" verspreid in 
cafes, bars of restaurants. Deze kaarten moeten ontwerpen worden op een 
opvallende manier en sterk gerelateerd aan de fiets mobiliteit. Enkele voorbeelden uit 
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige in Bolzano en Milaan: 
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3.4.5 Spotjes en video's 
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige probeert ook te experimenteren met nieuwe, een 
beetje excentriek manieren om te verbeteren en te bevorderen fiets mobiliteit in 
Bolzano. Een van deze goed geaccepteerde methoden werd de productie van 
verschillende Cinema-plekken. De bioscoop plekken in Bolzano zijn gericht op 
verschillende doelgroepen en thema's, bv jongeren, veiligheid, enz.. Nieuwe kanalen, 
zoals korte video's op Youtube of op andere homepages kan ook een toekomstige 
manier om aandacht te vestigen op de fiets mobiliteit. 
 
3.5 Doelgroepgerichte maatregelen 
 
Zodra een bepaald doel in de modal split is bereikt, zijn natuurlijk zinvolle algemene 
marketing activiteiten, maar in deze situatie het effectives van gemeenschappelijke / 
algemene reclamecampagnes steeds kleiner en kleiner. Het is het moment om na te 
denken over de doelgroep specifieke marketing maatregelen. Net als in de economie 
ter wereld reclame en marketing is gericht op de behoeften van bepaalde 
doelgroepen, ook voor de promotie van de fiets mobiliteit kan dit een oplossing voor 
het bereiken van hogere 'aandeel in de markt "te zijn. Doelgroepen kunnen worden 
pendelaars en werknemers, geleerden, ouders of toeristen. In dit geval is creativiteit 
nodig is en site specifieke maatregelen kunnen worden ontwikkeld. 
Voor werknemers en forensen marketing evenementen zoals de 'motor-naar-werk "-
project kan heel nuttig zijn. Maar ook de ontwikkeling en promotie van verschillende 
multimodale oplossingen, zoals P & R-systemen in combinatie met een fiets te huren, 
specifieke prijs aanbiedingen voor pendelaars, ticketing-beleid, parking, enz., enz. 
zijn mogelijk en haalbaar is. 
 
Er zijn tientallen project ideeën over hoe de fiets bevordering van de mobiliteit voor 
wetenschappers en studenten. Een verzameling van deze ideeën kan worden 
gezocht op www.eltis.org. 
 

 
 

 

 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:  
 
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige  
Talfergasse 2, 39100 Bolzano / Bozen, Italië  
Tel. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906  
www.oekoinstitut.it  
info@oekoinstitut.it  
 


