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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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Samenvatting
Met deze gids krijgt de lezer nieuwe inspiratie over 
hoe het cargofietsgebruik te stimuleren. Hoewel 
cargofietsen al langer dan een eeuw bestaan, zijn 
het vooral de recente ontwikkelingen op vlak van 
design en batterijverbetering die de hedendaagse 
modellen in trek maakt. 

Met hun relatief gebruiksgemak, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid is de cargofiets een steeds 
populairdere keuze voor families, KMO’s, NGO’s, 
steden en internationale logistiekbedrijven over heel 
Europa. Ook burgemeesters kunnen hun steentje 
bijdragen aan de hand van reguleringen, belastingen, 
pleidooien en een aangepast aanbestedingsbeleid. 
Sectoren die vooral voordeel halen uit alles wat 
de cargofiets te bieden heeft, zijn onder andere 
de voedings-, logistieke-, detail-, familiale- , 
gemeenschaps- en publieke sector.
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Deze gids is voor Europese burgemeesters 
die op zoek zijn naar een manier om hun stad 
gezonder, efficiënter en meer flexibel te maken. 
Om de efficiëntie en de meeneembaarheid van 
cargofietsen aan te tonen, worden hier verschillende                                   
perspectieven en praktijkvoorbeelden van 
verschillende steden voorgesteld. In die steden 
wordt de cargofiets als echte oplossing beschouwd 
voor de problemen waar grote Europese steden voor 
staan. 

De gids laat zien hoe families, KMO’s, NGO’s en 
internationale bedrijven de cargofiets gebruiken 
in vijf verschillende sectoren: voeding, logistiek, 
familie, detailhandel en gemeenschap. De 
praktijkvoorbeelden komen uit Lissabon, Rimini, 
Oslo, Kopenhagen, San Sebastian en Straatsburg.  
Na het lezen van deze gids zul je beter begrijpen wat 
cargofietsen zijn en wat de mogelijkheden zijn.

Inleiding
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Wat zijn 
cargofietsen?

Cargofietsen zijn 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 kosten. 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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Waarom cargofietsen?
Met hun inherent gebruiksgemak, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid is de cargofiets een steeds 
populairdere keuze voor families, KMO’s, NGO’s, 
steden en internationale logistiekbedrijven over 
heel Europa. Maar cargofietsen staan voor meer dan 
enkel stadslogistiek en een mobiliteitsoplossing.                              
Ze triggeren een nieuwe fietscultuur, stimuleren 
sociaal geëngageerde concepten, engageren 
inwoners en transformeren publieke ruimtes.

Voor burgemeesters kan het promoten van cargo-
fietsen en het gebruik ervan naast weinig risicovol 
ook erg kosteneffectief, zichtbaar en belonend zijn. 
Cargofietsen en de daaraan gerelateerde initiatieven 
hebben een relatief onbenut potentieel waarbij de 
stad in veel gevallen erg weinig investeringen moet 
doen. Is dit toch het geval, dan zijn investeringen 
in cargofietsen nog steeds erg betaalbaar, zeker in 
vergelijking met andere e-wagens. 

Cargofietsen zijn van zichzelf erg visueel en mobiel, 
ze trekken makkelijk de aandacht, al is het maar uit 
nieuwsgierigheid. Het is dan ook mooi meegenomen 
dat ze zo fotogeniek en vrolijk zijn, want zo zijn ze 
extra populair bij journalisten. 
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Wat kan
een stad doen?
Beleidsmakers kunnen in hun streven naar een 
gezondere, efficiëntere en duurzamere stad uit 
het enorme potentieel van de cargofiets putten. 
Burgemeesters streven naar een algemeen belang 
met zowel professionaliteit en passie. Gewoonlijk 
hebben burgemeesters op vier vlakken invloed op 
het stadsleven: regulering, belasting, informatie 
en aanbestedingen. Aan de hand van deze vier 
elementen kunnen burgemeesters op verschillende 
manieren het gebruik van cargofietsen in hun stad 
aanmoedigen en stimuleren. 

Regulering: De jurisdictie van een stad op een lokale 
regulering kan een aanzienlijke invloed hebben op het 
stadsleven. Van sociale diensten tot grondgebruik, 
publieke werken tot mobiliteit, … lokale reguleringen 
kunnen gebruikt worden om cargofietsen en 
gerelateerde initiatieven aan te moedigen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld steeds meer burgemeesters en 
gemeenteraden die hun regulerende kracht gebruiken 
om straatafsluitingen te zetten en zo autostraten 
terug te geven aan voetgangers en fietsers. 

Belasting en subsidies: Hoewel stedelijke belastingen 
van land tot land kunnen verschillen, is het mogelijk 
om de markt een duwtje in de goede richting te geven 
met individuele- en bedrijfsbelastingen en zo tot het 
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gewenste resultaat te komen. Van filebelastingen 
tot belastingvoordelen voor consumenten die 
voor de duurzame optie kiezen, steden spelen een 
belangrijke rol in het begeleiden en beïnvloeden van 
het belastingbeleid. Subsidies geven langs de andere 
kant dan weer de kans om op een heel gerichte 
manier steun te bieden en financieren zo mee de 
gewenste uitkomst.

Informatie: In vergelijking met andere regeerfuncties 
hebben stedelijke politiekers het geluk om dicht 
bij de kiezers te staan. Zo hebben burgemeesters 
en gemeenteraadsleden zowel een publieke als een 
beleidmakende rol en hebben ze de mogelijkheid om 
ideeën te verspreiden. Of ze dat doen door zelf met 
de cargofiets rond te rijden of door promocampagnes 
op te zetten voor de cargofiets, ze hebben een 
invloedrijke rol.

Aanbesteding: Een erg sterke tool die nog vaak 
onbenut blijft, is de stedelijk aanbesteding. Door 
middel van de aanbestedingsprocedure kunnen 
steden, en dat hebben ze in het verleden ook al 
gedaan, nadruk leggen op bijvoorbeeld emissie om 
zo groenere goederen en services aan te moedigen. 
In de wereld van de logistiek is het bijvoorbeeld 
mogelijk om met stedelijke aanbesteding zowel 
de kleinere, lokale fietslogistiekbedrijven én grote 
internationale logistieke spelers te ondersteunen in 
de overgang naar e-cargofietsen.
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Burgemeesters en gemeenteraadsleden hebben 
zowel formeel als informeel de kans om cargofietsen 
en alle gerelateerde initiatieven aan te moedigen. 
Meer en meer steden in Europa merken dat de 
cargofiets-beweging in zes grote groepen opgedeeld 
kan worden, en allemaal kunnen ze baat hebben bij de 
steun van de stad. De zes categorieën zijn: voeding, 
detailhandel, logistiek, familie, gemeenschap en de 
publieke sector.

Kansen en 
praktijkvoorbeelden



2120

Voeding1
De voedingssector was een van de eersten 
die het potentieel van de cargofiets in 
steden inzag. De sector toont mooi hoe 
cargofietsen op bijna alle vlakken in de 
toeleveringsketen nuttig ingezet kunnen 
worden. Dat gaat van ingrediënten leveren, 
mobiele straatverkoop en bezorgdienst 
tot voedseloverschot herverdeling en 
-management. 



2322Photo: Rita Bringt’s

Praktijkvoorbeeld

In Wenen, Oostenrijk, bezorgt de lokale 
cateringservice Rita Bringt’s lunch op 
kantoor of bij de mensen thuis. Door ook nog 
eens te kiezen voor voornamelijk biologische 
en lokale ingrediënten, gaat Rita Bringt’s dat 
stapje verder en bezorgt ze maaltijden in een 
van hun meer dan twaalf cargofietsen. Deze 
groeiende zaak heeft veel voordeel gehaald 
uit een directe subsidieregeling die tot 50% 
van de kostprijs van de fiets heeft gedekt.
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Detailhandel2
Nu de e-commerce competitie steeds 
groter wordt, zoeken veel lokale 
handelaars naar manieren om hun 
klanten beter te bedienen en een band met 
hen te creëren. Voor sommige handelaars 
was de cargofiets van groot belang bij 
het verleggen van die focus. Gaande 
van productlevering tot kleine pop-up-
straatwinkeltjes: met zijn flexibiliteit, 
PR-potentieel en lage inkoopkost wordt 
de cargofiets al snel een integraal deel 
van het bedrijf. 
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Praktijkvoorbeeld

Bike and Bloom in Kopenhagen is een sociaal 
geëngageerde onderneming die het idee van 
de traditionele bloemenwinkel herdefinieert. 
De missie van Bike and Bloom is om 
vrouwelijke vluchtelingen en immigranten 
een kans te geven op de Deense arbeidsmarkt. 
De nieuwkomers doen zowel de verkoop van 
de bloemen als de belevering met cargofiets 
bij klanten thuis in de stad: zo dragen ze 
niet enkel hun steentje bij aan het milieu, 
maar werken ze ook samen aan de sociale 
veranderingen. In veel steden in Europa zijn 
er vergelijkbare initiatieven aan het opstarten. 
Het stadsbestuur van Kopenhagen heeft, door 
het liberaliseren van de opstart van kleine 
zaken, het indirect ook makkelijker gemaakt 
voor alle soorten handelaars om te verkopen 
via hun cargofiets. Bike and Bloom is maar een 
van de vele voorbeelden van hoe KMO’s het 
potentieel van cargofietsen kunnen benutten.
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Logistiek3
Logistiek is vaak de onbezongen levensader 
van een stad, maar met alle files, vervuiling 
en verkeersconflicten zijn alle ogen gericht 
op de cargofiets als oplossing. Hoewel 
postbodes lange tijd een vast gegeven zijn 
geweest in het stedelijke landschap, wijzen 
de vele grote, internationale bedrijven die 
recent cargofiets-vloten zijn beginnen 
aankopen erop dat deze manier van 
goederenvervoer er eentje is die zal blijven.
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Praktijkvoorbeeld
Het Zwitsers stadslogistiek bedrijf 
Kurierzentrale biedt een grote waaier aan 
transportservices, gebruikmakend van 
de intermodaliteit van hun voertuigen.                              
Zij erkennen dat bestelwagens niet efficiënt 
zijn in een stedelijke omgeving en hebben 
hun vloot van bestelwagens aangevuld met 
traditionele fietsen, Long John cargofietsen 
en de City Cruiser, de ‘grote broer’ van de 
cargofiets. Het meest innovatieve aan hun 
businessmodel is dat passagierstreinen mee 
geïntegreerd worden in hun vloot. Hierdoor 
kan een pakket eerst vervoerd worden met 
de fiets, dan met de trein en dan terug met 
de fiets. Resultaat? Een minimale ecologische 
voetafdruk. Door in het aanbestedingsbeleid 
voorkeur te geven aan bieders met een lagere 
ecologische voetafdruk, kunnen steden 
fietslogistiek aanmoedigen, net zoals bij de 
Kurierzentrale.
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Familie4
Cargofietsen zijn de perfecte oplossing 
voor veel dagdagelijkse logistieke noden 
van families in steden. Over heel Europa is 
de cargofiets de auto meer en meer aan het 
vervangen en het concept van autoloos leven 
aan het promoten. Aangezien het mogelijk 
is om zowel kinderen, boodschappen, 
speelgoed en huisdieren (en soms alles 
tegelijk) te vervoeren, herdefinieert de 
cargofiets het traditionele transport voor 
het moderne gezin in de stad.
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Praktijkvoorbeeld
Oslo’s Baby Biking Meetup is ontstaan uit een 
online gemeenschap van inwoners met een 
interesse voor mobiliteit. Tijdens dit initiatief 
komen ouders samen met de cargofiets en 
maken ze een sociaal ritje langs recreatieve 
paden en beschermde infrastructuur 
op de weg.  Het programma creëert een 
gemeenschapsgevoel en maakt de cargofiets 
meer zichtbaar in het alledaags leven, 
waardoor ouders die nog aan het twijfelen zijn 
sneller de stap naar aankoop zullen zetten. Ook 
belastingvoordelen zijn een goede stimulans 
om families aan te moedigen de overstap naar 
een cargofiets te maken. 
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Gemeenschap5
Cargofietsen bezorgen, naast mensen en 
goederen, ook veel inspirerende ideeën 
aan ondernemers. Sociale ondernemingen, 
buurtgroepen en vrijwilligersorganisaties 
hebben het nut van cargofietsen al 
ervaren bij het engageren van inwoners, 
het bijeenbrengen van buurtbewoners en 
simpelweg de klus geklaard krijgen, groot 
of klein. 
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Praktijkvoorbeeld

Met meer dan 1200 lokale afdelingen in meer 
dan 40 landen heeft Cycling Without Age 
riksja’s, een soort cargofiets, ingezet om de 
relatie tussen de verschillende generaties te 
vergemakkelijken en om mentale gezondheid 
bij ouderen aan te pakken. Op de afdeling 
in San Sebastian worden de ouderen zo 
op vrijwillige basis meegenomen door het 
verplegend personeel, de familie en de lokale 
inwoners tijdens fietstochtjes omdat ze recht 
hebben op ‘wind in de haren’. In heel Europa 
en zelfs daarbuiten delen de plaatselijke 
afdelingen verhalen over integratie, sociale 
samenhang en gemeenschapsontwikkeling 
dankzij dit project. Lokale afdelingen kunnen 
beroep doen op stedelijke ondersteuning in 
de vorm van subsidies, veiligere en rustigere 
straten en promotie door rolmodellen zoals de 
burgemeesters.
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Publieke sector6
Gezien hun rol als werkgevers, eco-
nomische spelers en regelgevers, hebben 
steden vaak enorm veel mogelijkheden om 
de cargofiets op een voetstuk te plaatsen en 
het potentieel van dit simpele hulpmiddel 
te tonen. Of het nu is om materiaal te 
vervoeren, de stadsstraten te poetsen 
of pop-up evenementen te organiseren, 
steden kunnen met cargofietsen rekenen 
op een duurzaam, flexibel en effectief 
alternatief van de auto.
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Praktijkvoorbeeld
De Franse stad Straatsburg is een perfect 
voorbeeld van hoe de publieke sector effectief 
beroep kan doen op de cargofiets. De stad heeft 
cargofietsen toegevoegd aan hun stadsvloot 
zodat straatvegers, publieke bibliotheken en 
het departement van verkeersveiligheid hier 
gebruik van kunnen maken. 
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1 Leg bij het verkeersveiligheidsbeleid de nadruk op 
fietsen en mensen aan het fietsen krijgen.

2 Pas zone 30 toe in alle stedelijke straten.

3 Verstreng de verkeerswetten en -handhaving.

4 Voorzie een netwerk van fietsinfrastructuur op de 
straat.

5 Voorzie veilige, alomtegenwoordige fietsparking.

6 Pas een ‘vervuiler betaalt’-principe toe aan de hand 
van belastingen (kilometerheffing etc.)

7 Promoot cargofietsen aan de hand van subsidies en 
huurmogelijkheden.

8 Leg een limiet op de toegang voor bestelwagens in de 
binnenstad.

9 Onderzoek waarom mensen zich niet veilig voelen en 
dus niet de fiets nemen.

10 Voorzie gratis testmomenten of goedkope 
huurmogelijkheden voor cargofietsen.

11 Verzamel suggesties van het personeel en de 
inwoners over initiatieven om auto’s, bestelwagens 
en lichte vrachtwagens te vervangen. 

12 Voorzie een ondersteunend kader voor 
fietsleveringen.

13 Geef voorrang aan fietslogistiek bij stedelijke 
aanbestedingsprocedures.

14 Maak van fietsleveringen de eerste keuze voor 
stedelijke leveringen.

15 Geef bij aanbestedingen aan dat fietsleveringen een 
plus zijn.

16 Probeer de cargofiets zelf eens!

16 manieren
om een meer

cargofiets-vriendelijke 
stad te worden
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