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Over ons
City Changer Cargo Bike (CCCB) is gegroeid uit 
de oneindige mogelijkheden van cargofietsen en 
promoot het gebruik ervan in de publieke, private 
en commerciële sector. Dankzij de steun van het 
Horizon2020 programma brengt CCCB een team van 
20 partners samen van Noorwegen tot Griekenland 
en van het Verenigd Koninkrijk tot Bulgarije. 

Door te leren van de beste voorbeelden in Europa zal 
CCCB niet enkel voor meer bewustwording zorgen, 
maar zal het ook de groei van cargofietsen en 
cargofiets-initiatieven ondersteunen. Zo stimuleren 
we verschillende interessante ontwikkelingen die 
onder andere meer duurzame logistiek bieden, 
publieke ruimtes verbeteren, inwoners engageren 
en file verminderen.
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Wat is een bakfiets?
Bakfietsen, ofwel cargofietsen, zijn fietsen (ook 
driewielers of vierwielers) speciaal ontworpen om 
goederen te vervoeren, zowel groot als klein, licht 
als zwaar. Ze komen in vele vormen voor, gaande 
van de traditionele Short John tot driewielers (ook 
wel cargo-trikes genoemd), tot op maat gemaakte 
vierwiel-frames met elektrisch trapmotoren 
voor specifieke commerciële doeleinden. Hoewel 
cargofietsen al langer dan een eeuw bestaan, zijn het 
vooral de recente ontwikkelingen op vlak van design 
en batterijverbetering die de hedendaagse modellen 
zo toegankelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk 
maken. 

De laadcapaciteit en de prijs van deze fietsen kan erg 
variëren. Zo kosten de lichtere modellen die tot 80kg 
kunnen dragen €1000-€2000, terwijl de zwaardere 
modellen die tot 350kg kunnen dragen tussen de 
€2000 en de €12.000. Deze laatste fietsen hebben het 
potentieel om een antwoord te bieden op de milieu-, 
logistiek-, verkeers-, en sociale problemen waar 
vele Europese steden mee kampen. Dit doen ze door 
een nieuwe perceptie van mobiliteit, transport en 
levenskwaliteit aan te bieden.
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1
Milieuvriendelijk
Perfect om koolstofemissies, vervuiling, landgebruik en 
energieverspilling aan te pakken.

Lawaai en vervuiling door commercieel verkeer 
zijn een duidelijk stedelijk probleem, aangezien 
steden 40% van alle transport-gerelateerde 
koolstofemissies produceren en 70% van alle andere 
transport gerelateerde verontreinigende stoffen.1 
Door een diesel bestelwagen te vervangen door 
een bakfiets, kan 5 ton koolstofemissies per jaar 
bespaard worden. Hiermee is de bakfiets perfect 
om de Zero-Emissie doelstelling te behalen tegen 
2030.2 Niet alleen zijn bakfietsen milieuvriendelijk 
om te gebruiken, ze verbruiken ook maar 5% van 
het materiaal en de energie die nodig is voor de 
productie van een auto. Openbare ruimte is ook 
schaars in stedelijke gebieden. In steden zoals 
Berlijn bijvoorbeeld, waar ongeveer 28 km (2013 
statistieken)3 bestaat uit parkeerzone, zou het 
transformeren van slechts 2% hiervan ruimte 
kunnen bieden aan meer dan 300.000 fietsen. 



1110

Het verandert niet alleen de levensstijl, maar is ook nog 
eens de goedkoopste en makkelijkste optie. 

Een standaard bakfiets hoeft maar tussen de €1000-
€2000 te kosten, terwijl de zware en gemotoriseerde 
fietsen tot €10.000 kunnen kosten. Het voertuig 
zelf heeft lage operationele- en onderhoudskosten 
en ook de kost voor verzekering en belasting is 
minimaal. Bovendien kan je, gezien de  mechanische 
eenvoud van een fiets, in veel gevallen zelf je 
reparaties doen zonder hulp van een fietswinkel. 
In Europa zijn de cumulatieve transportkosten van 
een gezin gemiddeld 13% van het gezinsinkomen.4 
Kopenhagen is een goed voorbeeld van hoe deze 
kosten sterk kunnen worden verlaagd, waar 26% van 
alle gezinnen van 2 of meer kinderen een bakfiets 
bezit, en 30% van de bakfietsen als vervanging van 
de auto dient.5

Betaalbaar en 
gemakkelijk

2
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3
Als fietsen al gezond is, zal de bakfiets het idee van 
gezonde steden enkel bevorderen. 

Met de fiets gaan, zorgt voor gezondere mensen en 
een beter functionerende stad. De levensverwachting 
van mensen die regelmatig fietsen, stijgt met 
maximaal 14 maanden. Daarbij komt dat als je van 
en naar het werk fietst, je maar aan de helft van de 
vervuiling blootgesteld wordt in vergelijking met als 
je de auto neemt.6 In Kopenhagen, waar de afgelegde 
fietsafstand met 60 miljoen km steeg tussen 2012 en 
2016, namen bewoners 50.000 minder ziektedagen, 
waardoor het nationale gezondheidszorgsysteem 
215 miljoen euro bespaarde.7 Hoewel naar het werk 
fietsen een geweldige manier is om te actief te blijven, 
heeft de bakfiets nog meer voordelen: vaak kan ze de 
nood aan een auto namelijk helemaal vervangen!

Gezonde steden
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4
Overvolle steden herdefiniëren de publieke ruimtes, 
maar zonder een substantiële verandering zal dit niet 
lang meer mogelijk zijn als we kijken naar de groeiende 
e-commerce.

Verstedelijking gaat steeds sneller, steden zijn 
overbevolkt en logistieke processen worden steeds 
moeilijker te onderhouden. Als gevolg van de 
verkeersopstoppingen verliest de Europese economie 
jaarlijks 1% van haar BBP.8 Terwijl autoluwe zones 
meer en meer verschijnen, en tientallen Europese 
stadscentra worden gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer, blijft de e-commerce elk jaar met 10% 
groeien.9 Bakfietsen zijn een efficiënte oplossing voor 
dit soort “last mile” stedelijk goederenvervoer. Deze 
fietsen hebben het potentieel om een antwoord te 
bieden op de milieu-, logistiek- en verkeersproblemen 
waar vele Europese steden mee kampen. Dit doen ze 
door een nieuwe perceptie van mobiliteit, transport en 
levenskwaliteit aan te bieden.

Minder verkeers-
drukte in de stad
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Betere toegang tot 
vervoer 
Bakfietsen doorbreken de mobiliteitsbarrières en geven 
opnieuw bewegingsvrijheid. 

Vervoer gaat niet simpelweg over reizen van 
punt A naar punt B – het gaat om toegang tot 
werk, marktplaatsen, sociale diensten, educatieve 
mogelijkheden, etc., zowel in steden als gemeentes. Als 
de goedkoopste vorm van vrachtvervoer, doorbreekt 
de bakfiets mobiliteitsbarrières en maakt ze het 
vervoer toegankelijk voor bijna iedereen, terwijl men 
geen rijbewijs nodig heeft. Ook kinderen en ouderen 
kunnen genieten van vergelijkbare toegang tot de 
stad door middel van programma’s zoals Cycling 
Without Age. De missie van dit programma is om 
inclusieve gemeenschappen te bouwen waar iemands 
leeftijd, achtergrond of bewegingsmogelijkheden 
hun deelname aan het sociale leven niet belemmert.

5
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Meer 
gendergelijkheid 
De huidige trends in bakfietsen tonen een belangrijke 
verschuiving: weg van een door mannen gedomineerde 
fietscultuur. 

Het gebruik van bakfietsen door vrouwen, in 
het bijzonder met kinderen, is significant: ze 
vertegenwoordigen een minderheid van fietsers 
in het algemeen, maar een meerderheid van de 
bakfietsgebruikers met kinderen.10 78% van de 
vrouwen gebruikt hun bakfiets om kinderen te 
vervoeren in tegenstelling tot slechts 56% van de 
mannen. Door bakfietsgebruik te stimuleren, zal de 
genderkloof in de fietswereld kleiner worden. Dit 
komt voornamelijk doordat vrouwen tijdens hun 
rit van en naar het werk vaak ook stoppen aan de 
school, supermarkt of andere winkels.11 In Nederland 
is dit bijvoorbeeld met succes gelukt, want vrouwen 
vormen daar de meerderheid van de fietsers.12 
Hieraan kunnen we zien dat een heropvoeding en 
normalisering rond bakfietsen, in combinatie met 
meer fietspaden, ervoor zal zorgen dat vrouwen 
gemakkelijker hun dagelijkse ritten op de fiets zullen 
maken.

6
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7
Verbeterde 
gezinsmobiliteit 
Het makkelijkste, slimste en leukste minibusje denkbaar.

Autobezitters worden geconfronteerd met toe-
nemende belastingen, emissieboetes en autovrije 
zones. Bakfietsen bieden een veilige en handige 
vorm van vervoer voor gezinnen en hun kinderen. 
De schoolkinderen ophalen en afzetten kan veilig 
en gemakkelijk zonder massa’s auto’s die op de weg 
concurreren en de kinderen in gevaar brengen. Je 
kunt in je bakfiets vier kinderen vervoeren en neemt 
vier keer minder ruimte in dan een auto… de bakfiets 
toont al gauw zijn nut en efficiëntie! Doordat je maar 
een fractie van de parkeerplaats van een auto nodig 
hebt, is de bakfiets dus een goedkoop en veilig alter-
natief voor de auto.  
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Meer vrije tijd
Door afscheid te nemen van je auto, bespaar je elk jaar 
een werkweek aan tijd. Wat ga jij doen met je nieuwe 
vrije tijd? 

Overal ter wereld heeft elke grote stad gezien dat 
fietsers net zo snel – of zelfs sneller! – zijn dan 
auto’s.13 Fietsers zijn minder gevoelig voor verkeer 
en kunnen tijdens de spitsuren sneller met hogere 
snelheden reizen. Tijdens die spitsuren varieert de 
gemiddelde snelheid van een auto tussen de 5 en 15 
km/u, terwijl een fiets gemakkelijk meer dan 15 km/u 
kan bereiken zonder veel inspanning. In Londen ben 
je zo’n acht minuten op zoek naar parkeerplaats, 
opgeteld is dit ongeveer vier dagen per jaar, alleen 
al voor het parkeren!14

8
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Een bruisend 
straatleven 
Door de auto in te wisselen voor een bakfiets, maak je 
ruimte voor een meer leefbare stad. 

Bakfietsen bevorderen het dynamische leven in de 
straat en veranderen de beleving van voetgangers en 
fietsers. De leefbaarheid van een stad wordt bepaald 
door verschillende factoren zoals het stedenbouw-
kundig ontwerp, het gebruik van de openbare ruimte 
en transportmogelijkheden, aangepast aan menselij-
ke noden. De compacte veelzijdigheid van de bakfiets 
zorgt ervoor dat ze naast transport ook een heel aantal 
andere toepassingen mogelijk maakt zoals kunstin-
stallaties, geïmproviseerde DJ-cabines en foodbikes. 
Deze initiatieven geven de mogelijkheid om volop te 
genieten van de sociale interactie en activiteiten op 
straat, en verbeteren zo de levenskwaliteit. 

9
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Veiligere straten
Bakfietsen kunnen het aantal auto’s op straat doen 
dalen, waardoor we levens redden én levenskwaliteit 
verbeteren! 

Zoals al in heel Europa is geconstateerd, daalt het 
aantal verkeersdoden naarmate we meer ritten 
met de fiets maken. Het is dan ook geen toeval dat 
het land met het hoogste fietsgebruik, Nederland, 
ook het laagste aantal dodelijke ongevallen heeft 
(1,1 dodelijke ongelukken per 100 km gefietst).15 

Een recent rapport van het Instituut van Barcelona 
voor de wereldgezondheid heeft voorspeld dat het 
uitbouwen van een betere fietsinfrastructuur een 
jaarlijkse daling van 10.000 voortijdige sterfgevallen 
in alle Europese steden zou betekenen.16 Door straten 
te transformeren en een kwart van de inwoners op 
de fiets te krijgen, kunnen we verschillende levens 
redden. Dat doen we niet alleen door het aantal 
dodelijke auto-ongevallen terug te drijven, maar ook 
door de milieuvervuilende aspecten te verminderen 
en meer en actiever te bewegen. 

10
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Makkelijkere 
intermodaliteit
Zonder problemen afwisselen tussen fietsen op straat en 
de trein nemen: met de bakfiets zijn er geen grenzen. 

Fietsers die gebruikmaken van bakfietsen kunnen 
profiteren van de veelzijdigheid van de fiets-
treinverbindingen. Over heel Europa hebben steden 
de intermodaliteit vergemakkelijkt door Secure Cargo 
fietsenparkings te installeren op mobiliteitspunten:  
Malmö, Maastricht, Cambridge en Utrecht behoren 
onder andere tot die steden die fietsparkeergarages 
geïnstalleerd hebben aan treinstations. Doordat 
de bakfiets zo intermodaal is, is het makkelijk te 
wisselen tussen straat, fietspad en trein – nog een 
voorbeeld van hoe de bakfiets de auto aftroeft op 
vlak van flexibiliteit en snelheid. 

11
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Veelzijdig 
bedrijfsplatform
Met een personaliseerbare bakfiets kan je met een kleine 
investering je bedrijf starten of heruitvinden.

Van koffie en ijs tot bloemen leveren, steeds meer 
startups van microbedrijven gebruiken bakfietsen als 
een flexibel en wereldwijd bedrijfsmodel. Door het lage 
startkapitaal en het brede scala aan mogelijkheden, 
kunnen creatieve geesten hun ideeën gemakkelijk 
realiseren.  Organisatoren van straatfestivals en 
evenementen profiteren hiervan, en de economie 
geniet van een toenemend aantal kleine ondernemers 
in het gebied. Een nieuw bedrijfstak wordt geopend, 
emissievrij en zonder lawaai.

12
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Betrouwbare 
werknemers
Fietsen zal werknemers die dagelijks lange afstanden 
afleggen ten goede komen en zorgen voor tijdige 
leveringen.

Door vrachtwagens in te wisselen voor bakfietsen, 
verhoogt het potentieel van de gehele logistieke 
sector van een bedrijf en verhogen ook de 
operationele- en gezondheidsomstandigheden 
van de werknemers. Toen de ziekenhuizen in 
Kopenhagen hun bloedmonsters met de bakfiets 
begonnen te vervoeren, daalde de logistieke kost, 
ging het aantal dagelijkse ritten omhoog en daalde 
het aantal ziektedagen van hun werknemers. Zonder 
het dekkingsgebied van hun diensten op te offeren, 
kon het ziekenhuis zo de gezondheid en prestaties 
van werknemers verbeteren. Volgens het VN-ECE 
zou de verdubbeling van de fietspercentages in heel 
Europa 7 miljard euro aan de economie toevoegen als 
gevolg van de verminderde werknemersafwezigheid 
door ziekte.17

13
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Verantwoordelijkheid 
van de onderneming
Bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen 
verkleinen, kunnen de volgende stap zetten met 
bakfietsen.

Alle effecten van commerciële productie op het 
milieu zijn meetbaar, wat betekent dat alles 
berekend kan worden: van de koolstofvoetafdruk 
en broeikasgasemissie, tot het landgebruik van 
een organisatie. Elke onderneming moet in zijn 
bedrijfsmodel stilstaan bij de gevolgen op sociaal 
en ecologisch vlak. Het gebruik van bakfietsen kan 
belangrijk zijn om de perceptie van de “Ethic Fiber” 
van een bedrijf te veranderen. Het is een kleine stap 
die bedrijven kunnen nemen om hun toewijding aan 
een duurzame transitie te herdefiniëren.

14
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Groene 
communicatie
Bedrijven zijn op zoek naar manieren om te tonen dat 
ze bezig zijn met het milieu, en de bakfiets is hier een 
succesvolle manier voor. 

Aandacht voor ecologische duurzaamheid kan 
winstgevend zijn. De Europese consumenten worden 
steeds kritischer in hun consumptie. Een van de 
meest zichtbare elementen van de toeleveringsketen 
van een bedrijf is het transportproces, en de meeste 
bakfietsen zijn groot genoeg om advertenties, 
logo’s en berichten voor marketingdoeleinden 
op te plaatsen. De verschillende internationale 
expreskoeriers die met succes de bakfiets inzetten 
voor last mile-leveringen, tonen aan dat het 
engagement voor een duurzame transitie sterk leeft 
en de (metaforisch) karakteristieke gele gevel van 
DHL, zeker groen zal kleuren.

15
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Kostenbesparingen
Rendabele en kosteneffectieve transportmiddelen om je 
zakelijke pakketten te vervoeren.

E-bakfietsen bieden een voordelig alternatief voor 
traditionele voertuigen. Ze kosten een fractie van een 
nieuwe auto, hebben nauwelijks brandstofkosten, 
hebben lage verzekeringskosten en lagere 
onderhouds- en reparatiekosten. Hierdoor kan een 
bedrijf met de e-bakfiets besparen op de kosten van 
hun vloot.18 Andere belangrijke voordelen zijn dat 
de bakfiets minder ruimte inneemt qua parking, 
de werknemers minder vaak ziek zijn en er minder 
in de file gestaan wordt. Drings van Greenwich, 
een slager in Greenwich, was in staat om 95% 
van zijn leveringen onder de 5 km te voltooien per 
bakfiets. Daarmee bespaarde hij meer dan €890 
brandstofkosten per jaar.19 Een bestelbus draagt 
voornamelijk zijn eigen gewicht en slechts een klein 
deel van het totale gewicht komt van zijn lading. De 
bakfiets daarentegen kan met gemak vier tot zes 
keer zijn eigen gewicht vervoeren, in vergelijking 
met een bestelbus. 

16
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Logistieke efficiëntie
Voor logistieke bedrijven die nood hebben aan stipt en 
efficiënt vervoer, is de bakfiets de beste oplossing om de 
last mile-crisis aan te pakken. 

Elke soort goederenvervoer, van een boodschappen-
tas tot een koelkast, over een afstand tot 7 km en een 
gewicht tot 200 kg/m3, kan volgens Cyclelogistics 
vervoerd worden met de fiets. Bakfietsen kunnen 
meer dan de helft van het logistiek vervoer en een 
kwart van de commerciële leveringen in Europese 
steden vervangen.20 In het centrum van Londen 
wordt de last mile-logistiek gekenmerkt door korte 
rijafstanden met voornamelijk stilstaande voertuigen 
die meer tijd besteden aan parkeren dan autorijden. 
Bakfietsen daarentegen, hebben het voordeel dat ze 
door voertuig-, voetgangers- en fietszones kunnen 
manoeuvreren, waardoor snellere levertijden 
mogelijk zijn in vergelijking met gemotoriseerde 
voertuigen, ondanks dat die laatste veel sneller 
kunnen rijden.21

17
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Minder 
gezondheidszorg 
Fietsen brengt vele gezondheidsvoordelen met zich 
mee, waardoor we miljoenen kunnen besparen op de 
gezondheidszorg.

Voor elke afgelegde kilometer is de sociale kost 
van woon-werk verkeer met de auto meer dan 
zes keer hoger dan met de fiets.22 Er zijn ook 
economische voordelen aan de gezondheid van de 
fietsers:  het hogere fietsaandeel zorgt voor minder 
overlijdens, wat een extra 189 miljard euro zou 
bijdragen aan de Europese economie.23 Helaas zijn 
in de EU-landen waar particuliere gemotoriseerde 
voertuigen het belangrijkste vervoersmiddel zijn, 
verkeersongevallen nog steeds de belangrijkste 
oorzaken van de jeugdsterfte (15-24 jaar).24 

18
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Betaalbaardere 
infrastructuur
Investeren in fiets-infrastructuur is de beste manier 
waarop steden bakfietsen kunnen promoten.

Steden kunnen hun gemeentelijke budgetten 
versterken door bakfietsen te promoten en te 
investeren in fietsinfrastructuur. De opbouw van 
de fietsinfrastructuur levert consequent hogere 
rendementen en baten-kostenratio’s op dan grote 
wegen-en openbaar vervoersprojecten, terwijl het 
een fractie van de prijs kost.25 Investeringen in 
het London Cycle Network produceerden een 4:1 
return.26 Helsinki zag daar zelfs het dubbele van: 
acht euro aan voordelen voor elke bestede euro!27 
Aangezien met de auto rijden steeds duurder wordt 
en fietsen steeds voordeliger wordt, kunnen steden 
deze beweging dus voorblijven door te investeren in 
fietsen. 

19
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Leider van de stedelijke 
mobiliteitstransitie

Volgens de VN-doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling moeten steden concrete maatregelen 
nemen om de milieuvraagstukken van onze tijd aan te 
pakken.

Steden kunnen overstappen op een CO2-neutrale 
toekomst door zelf de uitvoering van openbare diensten 
te vernieuwen. Steden zoals Zagreb, Helsinki, Oslo, 
Letland en Hamburg hebben laten zien dat bakfietsen 
met succes het vervoersmiddel is van straatvegers, 
vuilnismannen en postbodes! Enkele manieren waarop 
steden het gebruik van bakfietsen hebben gestimuleerd, 
is door de toegang van alle andere bestelbusjes te 
beperken (Straatsburg), de aankoop van de bakfiets 
te subsidiëren voor zowel particulier als openbaar 
gebruik (Berlijn, Oslo) en ze toe te voegen aan hun 
openbare fietsprogramma’s (Hamburg).28 Gemeenten 
kunnen hun burgers het goede voorbeeld geven door 
de dagelijkse openbare diensten uit te voeren met de 
bakfiets en een voorkeursbehandeling te bieden aan 
leveranciers met een lage emissie vloot.

20



4948

proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-
motorbikes/#230ac5da3794

14 https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/01/motorists-
spend-four-days-year-looking-parking-space/

15 http://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Brochure_
English.pdf

16 https://www.citylab.com/transportation/2018/01/
more-bike-lanes-could-save-up-to-10000-european-
lives/551111/

17 https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/
Information%20note%2001%20Draft%20THE%20PEP%20
Pan-European%20Masterplan%20for%20Cycling%20
Promotion.pdf

18 http://federation.cyclelogistics.eu/sites/default/files/files/
file_uploads/Economic%20Argument%20Cargo%20
bike%20vs%20Van.pdf

19 https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/12/11/
as-fit-as-a-butchers-delivery-cyclist-and-richer-
too/#7d9bef3c3ccc

20 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/A%20NEW%20
MOVE%20FOR%20BUSINESS%20IN%20EU%20CITIES.pdf

21 http://two.cyclelogistics.eu/docs/119/D6_11_Final_
Publishable_Report_WEB0.pdf

22 Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of 
cars and bicycles by Stefan Gossling and Andy S. Choi

23 http://www.cycling-embassy.dk/2017/12/05/new-bicycle-
account-bicycles-outnumber-cars-central-copenhagen/

24 ISTAT (2014). Comunicato stampa - Le principali cause di 
morte in Italia. https://www.istat.it/it/archivio/140871

25 https://supercykelstier.dk/faq/ 
26 https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/

migrated/info/economy1fbrf.pdf
27 https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2015-1_en.pdf
28 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0921800915000907

1 https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_
en

2 https://www.cyclinguk.org/news/it%E2%80%99s-boom-time-
for-cargo-bikes

3 https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/
zahlen_fakten/download/Mobility_en_komplett.pdf

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Household_consumption_by_purpose

5 http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2017/07/
Velo-city_handout.pdf

6 https://www.researchgate.net/publication/264405920_
Cycling_and_Health

7 https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Cykler/
Documents/19129%20Cykelregnskab%202017_A4%20bred_
ENG_enkeltsider_final.pdf

8 European Commission; Directorate-General for Mobility 
Transport. (2011). White paper on transport: Roadmap to a 
single European transport area: Towards a competitive and 
resource efficient transport system. Luxembourg: Publications 
Office.

9 European Commission - Green Paper on an integrated parcel 
delivery market for the growth of e-commerce in the EU 
(2013) - http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
1151_en.htm

10 The impact of cargo bikes on the travel patterns of women by 
William Riggs & Jana Schwartz

11 Willem R. Boterman (2018) Carrying class and gender: Cargo 
bikes as symbolic markers of egalitarian gender roles of 
urban middle classes in Dutch inner cities, Social & Cultural 
Geography,DOI: 10.1080/14649365.2018.1489975

12 https://bicycledutch.wordpress.com/2015/03/08/women-
cycling-make-it-happen/

13 https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/
data-from-millions-of-smartphone-journeys-

Sources

https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/data-from-millions-of-smartphone-journeys-proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-motorbikes/#230ac5da3794
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/data-from-millions-of-smartphone-journeys-proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-motorbikes/#230ac5da3794
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/01/motorists-spend-four-days-year-looking-parking-space/
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/01/motorists-spend-four-days-year-looking-parking-space/
http://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Brochure_English.pdf
http://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Brochure_English.pdf
https://www.citylab.com/transportation/2018/01/more-bike-lanes-could-save-up-to-10000-european-lives/551111/
https://www.citylab.com/transportation/2018/01/more-bike-lanes-could-save-up-to-10000-european-lives/551111/
https://www.citylab.com/transportation/2018/01/more-bike-lanes-could-save-up-to-10000-european-lives/551111/
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2001%20Draft%20THE%20PEP%20Pan-European%20Masterplan%20for%20Cycling%20Promotion.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2001%20Draft%20THE%20PEP%20Pan-European%20Masterplan%20for%20Cycling%20Promotion.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2001%20Draft%20THE%20PEP%20Pan-European%20Masterplan%20for%20Cycling%20Promotion.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2001%20Draft%20THE%20PEP%20Pan-European%20Masterplan%20for%20Cycling%20Promotion.pdf
http://federation.cyclelogistics.eu/sites/default/files/files/file_uploads/Economic%20Argument%20Cargo%20bike%20vs%20Van.pdf
http://federation.cyclelogistics.eu/sites/default/files/files/file_uploads/Economic%20Argument%20Cargo%20bike%20vs%20Van.pdf
http://federation.cyclelogistics.eu/sites/default/files/files/file_uploads/Economic%20Argument%20Cargo%20bike%20vs%20Van.pdf
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/12/11/as-fit-as-a-butchers-delivery-cyclist-and-richer-too/#7d9bef3c3ccc
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/12/11/as-fit-as-a-butchers-delivery-cyclist-and-richer-too/#7d9bef3c3ccc
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/12/11/as-fit-as-a-butchers-delivery-cyclist-and-richer-too/#7d9bef3c3ccc
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/A%20NEW%20MOVE%20FOR%20BUSINESS%20IN%20EU%20CITIES.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/A%20NEW%20MOVE%20FOR%20BUSINESS%20IN%20EU%20CITIES.pdf
http://two.cyclelogistics.eu/docs/119/D6_11_Final_Publishable_Report_WEB0.pdf
http://two.cyclelogistics.eu/docs/119/D6_11_Final_Publishable_Report_WEB0.pdf
http://www.cycling-embassy.dk/2017/12/05/new-bicycle-account-bicycles-outnumber-cars-central-copenhagen/
http://www.cycling-embassy.dk/2017/12/05/new-bicycle-account-bicycles-outnumber-cars-central-copenhagen/
https://www.istat.it/it/archivio/140871
https://supercykelstier.dk/faq/
https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/migrated/info/economy1fbrf.pdf
https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/migrated/info/economy1fbrf.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2015-1_en.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2015-1_en.pdf
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2015-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://www.cyclinguk.org/news/it%E2%80%99s-boom-time-for-cargo-bikes
https://www.cyclinguk.org/news/it%E2%80%99s-boom-time-for-cargo-bikes
https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/Mobility_en_komplett.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/download/Mobility_en_komplett.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Cykler/Documents/19129%20Cykelregnskab%202017_A4%20bred_ENG_enkeltsider_final.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Cykler/Documents/19129%20Cykelregnskab%202017_A4%20bred_ENG_enkeltsider_final.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Cykler/Documents/19129%20Cykelregnskab%202017_A4%20bred_ENG_enkeltsider_final.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1151_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1151_en.htm
https://bicycledutch.wordpress.com/2015/03/08/women-cycling-make-it-happen/
https://bicycledutch.wordpress.com/2015/03/08/women-cycling-make-it-happen/
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/data-from-millions-of-smartphone-journeys-proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-motorbikes/#230ac5da3794
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/data-from-millions-of-smartphone-journeys-proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-motorbikes/#230ac5da3794


5150

This project has received 
funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under
grant agreement No. 769086

D
es

ig
n 

C
o.

Dit document weerspiegelt enkel de auteur zijn 
perspectief. Het Innovation and Networks Executive 
Agency (INEA) is niet verantwoordelijk voor het gebruik 
van de informatie die hier weergegeven wordt. 



follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics

follow us on instagram
@CycleLogistics

follow us on twitter
@CycleLogistics

join us on linkedin
Cycle Logistics

email us at
Info@cyclelogistics.eu


