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Stel je
eens voor
Als we voortaan
voor elke rit
onder de 15 km
de fiets zouden pakken…

365 DAGEN FIETSEN.NL

… We voelen ons gezonder en gelukkiger. Er is meer ruimte – letterlijk en figuurlijk – voor
rust en recreatie. En omdat we fitter zijn, raken we extra geïnspireerd. We willen meer
beleven, meer ontdekken en meer genieten - samen met vrienden, familie of collega’s.
Doordat steeds meer mensen dit ervaren, trekken we naar elkaar toe. Al fietsend hebben
we tijd voor elkaar, dagen we elkaar uit, ontdekken we nieuwe plekken en ontmoeten we
nieuwe mensen. Delen we ervaringen en trekken we er samen op uit. Kortom: er wacht
ons een nieuwe leefbare wereld waar weer volop ruimte is voor groen, beleving en elkaar.
In diezelfde ideale wereld pakken we, 365 dagen per jaar, als vanzelfsprekend de fiets. Of
we die nu bezitten of gebruiken. Voor diegenen die niet willen of kunnen fietsen, is er de
taxi- of duofiets. Misschien ruilen we de (tweede) auto wel in voor een bakfiets of deelauto. Zo leveren we als Overijssel ook nog eens een positieve bijdrage aan de CO2-reductie.
Kortom: samen maken we de wereld een stuk mooier en leefbaarder.
Dat toekomstbeeld lijkt ver weg maar als we onze kennis en energie bundelen maken we
de komende jaren een groot verschil. Krachtiger en sneller dan we denken. 365 Dagen
Fietsen neemt daarbij graag het voortouw. In deze brochure lees je hoe!

Dagdromen
over straks

Aan het ontbijt check je je fietsapp. Die adviseert, op basis van de actuele
weersvoorspelling, de meest gunstige vertrektijd naar je werk. Eerst thuiswerken
kan nogal wat tegenwind en/of een nat pak schelen.
Alleen…, moeten de kinderen wel naar school. Geen punt. Een fietsmaatje is via een
app snel gevonden. Veiligheid is al lang geen issue meer. Op de speciale fietsstraten
zijn auto’s slechts te gast en moeten ze altijd voorrang verlenen. Passeren mag, maar
met hooguit 30 kilometer per uur.
Of je nu op de speed pedelec gaat of niet, je woon-werkverkeer is - dankzij speciale
snelfietsroutes - efficiënter dan ooit. Zo springen verkeerslichten automatisch op groen
en maken slimme innovaties het fietsen sneller, veiliger en flexibeler dan ooit.
’s Avonds of in het weekend wissel je de E-bike of stadsfiets in voor een mountainbike
of racefiets om samen met vrienden te genieten van het mooie landschap.

“Overijssel beschikt over hoogwaardige fietsnetwerken, zowel voor de recreatieve
als de sportieve fietser. Samen zorgen we ervoor dat de fietser hier optimaal van kan genieten en een
buitengewone beleving krijgt” Han van den Heuvel – Regisseur Routenetwerken Twente

Waarom
365 Dagen
Fietsen?

De stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel is in het leven geroepen om het
fietsgebruik binnen de provincie Overijssel te stimuleren en te regisseren. Door
organisaties en projecten met elkaar te verbinden, kunnen we efficiënter werken
en meer vaart maken. Ons doel? Zorgen dat de fiets elke dag op de agenda staat.
Dat organisaties en bedrijven snel kunnen voorsorteren op nieuwe trends en
ontwikkelingen. Dat het fietsgebruik met 30% stijgt. Zo zitten we elke dag met plezier
op de fiets en worden we als bewoners gelukkiger en gezonder.

‘Samen met werkgevers bundelen we de krachten zodat Overijsselaars vaker de fiets pakken naar het werk’
Nicole van Zomeren – programmamanager werkgeversaanpak Overijssel
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De fiets zit diep verweven in ons doen en laten en raakt veel verschillende sectoren.
De (gemeentelijke) overheid bijvoorbeeld maar ook bedrijven en organisaties in de
sport, onderwijs, zorg, toerisme en recreatiesector. En of je nu stedenbouwkundige,
ondernemer of schooldirecteur bent, je buigt je regelmatig over kwesties waarin de
fiets een rol speelt of juist de oplossing vormt. Voor al die belanghebbenden staat 365
Dagen Fietsen in de startblokken. Klaar om te informeren, te verbinden of te
onderzoeken. Dankzij onze online community kan dat maar liefst 365 dagen per jaar!

“Immer Weiter is een actieve fietsambassadeurs club, die ondernemers, bestuurders en sportieve fietsers
verbindt. Samen met 365 Dagen Fietsen vormen we een krachtig peloton en zetten we ons in voor een provincie
met vitale inwoners.” Michel ten Hag - Voorzitter OFC Immer Weiter

We zijn er
voor jou

Sneller
en verder

• Organisaties: Sport- en wielerverenigingen, belangenbehartigers (Fietsersbond,
ANWB, NTFU, Tour de Force), netwerkpartners Gastvrij Overijssel, routebureaus etc.
• Ondernemers: koplopers op gebied van fietsbeleid (ambassadeurs, Immer
Weiter), binnen de vrijetijdssector, op gebied van mobiliteit etc.
• Onderwijs: Basis- en middelbare scholen.
• Onderzoek: o.a. Data- en Innovatie Lab, Trendbureau Overijssel, MarketingOost,
Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool.
• Overheden: gemeenten, provincie en hieraan gerelateerde organisaties
en programma’s (Slimme, Duurzame en Veilige Mobiliteit, Twente Mobiel,
Doortrappen etc.).
Niet voor niets wordt er in Overijssel al veel gefietst en komen er mooie initiatieven
van de grond. Zo is er een levendige online community en hebben we, sinds de
start van 365 Dagen Fietsen in Overijssel, diverse overheden, initiatiefnemers en
ondernemers met elkaar in contact gebracht of op een andere manier ondersteund.
Toch is dat geen reden om achterover te kunnen leunen zolang niet iedereen
meedoet of de mogelijkheden kent. Er is nog veel te bereiken.

WWW.365DAGENFIETSEN.NL

Wil jij ook
meerijden
met ons
peloton?
Community

Stichting 365 Dagen Fietsen is altijd op zoek naar partijen, ondernemers en
initiatieven die het fietsgebruik in Overijssel stimuleren. Dus: heb je ideeën,
initiatieven en/of (onderzoeks)vragen? Wil je samenwerken, je impact vergroten
of kun je wel wat hulp gebruiken? Meld je aan op www.365dagenfietsen.nl
en vertel wat jij van ons nodig hebt. Mailen kan natuurlijk ook.
Stuur een bericht naar info@365dagenfietsen.nl.

365dagenfietsen.nl is een platform waar we met elkaar communiceren en elkaar
inspireren. Waar fietsinitiatieven vorm krijgen en uitgroeien tot successen.
Op 365dagenfietsen.nl lees je wat er gaande is, wat anderen doen, wat
succesfactoren zijn en wat juist niet. Met steeds nieuwe cijfers, tips, actuele
projecten en een up-to-date agenda met relevante symposia, evenementen en
netwerkbijeenkomsten.
Neem een kijkje op www.365dagenfietsen.nl en meld je aan.

Waardevolle projecten en innovaties delen we via het platform van 365 Dagen Fietsen. Zo kunnen we elkaar inspireren
en van elkaar leren.” Benjamin Groenewolt - Projectleider Enschede Fietsstad

…LAAT ONS WETEN WAT WE VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN!
Colofon: Begeleiding en vormgeving: Mobycon | Tekst: Bertine Kleinjan - Tekstorder
In opdracht van: Stichting 365 Dagen Fietsen en provincie Overijssel

