UTRECHT: OP WEG
NAAR DÉ FIETSREGIO
VAN EUROPA
Onze regio groeit razendsnel. Tegelijk
willen we de provincie bereikbaar,
groen en gezond houden. Daarom
geven we ruim baan aan de fiets,
samen met inwoners en partners. We
hebben de ambitie om dé fietsregio
van Europa te worden. Met resultaat!

Bijdrage
provincie
Klik op de onderwerpen voor meer
informatie

Vlot, veilig en duurzaam
P

€90 mln
Voor fietsprojecten
2019 - 2023

2.100

Fietsparkeerplekken bij OV
(stations en bushaltes)

6.000 +
Deelnemers
Ik Fiets-campagne

Aftrap eerste 6 snelfietsroutes
Snelfietsroutes Amersfoort - Utrecht
en Woerden - Utrecht in uitvoering
86 projecten voor een comfortabel
Regionaal fietsnetwerk
SNELFIETSROUTES
Mooie en veilige fietstunnel De Bilt
Proeven uniforme wegmarkering en bebording snelfietsroutes
Aantrekkelijker overstappen fiets-bus bij busstation Lekbrug Vianen
Start van deelfietssystemen op bedrijventerreinen Oudenrijn en Papendorp

Gezond, vitaal en inclusief

Fietslessen voor
nieuwe Nederlanders en
basisschoolkinderen

13 Doortrappen-gemeenten
Veiliger doorfietsen
tot je honderdste!

Ontspannen en bezoeken

8,1

Gastheer Giro d’Italia
en Tour de France

Score kwaliteitsmonitor Landelijk
fietsplatform

Rapportcijfer
voor fietsroutes
tijdens vakantie

1.196 kilometer fietstroutenetwerk voor recreatie
5 nieuwe fietsroutes van Utrecht naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nieuwe icoonroutes: Zuiderzeeroute (2020) en Hollandse Waterlinieroute (2021)

Economie en innovatie

Fietsprofessionals aangesloten
bij Utrecht Bike Community

Experimenten op het
Fietspad van de Toekomst

Zonnepanelen op het Fietspad van de Toekomst
Prijsvraag fietsinnovatie op Fietspad van de Toekomst
Experiment De Bliksemsnelle Baan op het Fietspad van de Toekomst
uitgevoerd en geëvalueerd
Snuffelfiets: Luchtkwaliteit door 500 fietsers gemeten, en summerschool
Meer inzicht in fietsdata door dashboard Atlas en fietsverkeersmodel BRUTUS

Grootste
fietsparkeerplaats
van de wereld

Gemeente Veenendaal
Fietsstad 2020

Meeste speedpedelecs
per 100.000 inwoners
(Bron: CBS)

Wielerplatform Utrecht enige provinciale Wielerplatform in Nederland
Eén van de grootste fietsfabrikanten ter wereld gevestigd in provincie Utrecht
Dutch Cycling Embassy in het Utrechtse Huis van de Fiets
Boek Fietsen maken Utrecht en film Together We Cycle uitgebracht

Deze infographic geeft een overzicht van de belangrijkste fietsresultaten
uit het uitvoeringsprogramma Fiets en andere fietsontwikkelingen.
Meer weten? Kijk op www.provincie-utrecht.nl/fiets
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