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Voorhoede
Ook nu is het vooral een consumentenbeurs, 
maar in het bovenzaaltje waar Cosmo Bike 
Mobility plaatsvindt, verenigt zich toch de 
voorhoede die zich met fietsbeleid bezig 
houdt. Hier hoor ik dat het momentum voor 
de fiets er nu is. 

Autorijk land
Paolo Gandolfi, een Italiaans 
parlementslid (van de rege-
rende PD) en indiener van 
een wetsvoorstel dat de posi-
tie van de fietser moet verbeteren, houdt 
een gloedvol betoog. Italië heeft te lang 
ingezet op het aanleggen van snelwegen, 
zegt hij. Er moet volgens hem meer geld 
naar stedelijk verkeer. 80 procent van de 
verplaatsingen vindt plaats binnen de stad. 
Als mensen gaan fietsen, gaan méér men-
sen fietsen. En met meer fietsers in de stad 
is er meer draagvlak om te investeren in 
fietspaden en het gebruik van auto’s in de 
steden terug te dringen. Met name dat laat-
ste ligt in dit auto-rijke land gevoelig.

Vrienden van de fiets
Giulietta Pagliaccio, presidente van de FIAB 

(‘de vrienden van de fiets’), de Italiaanse 
belangenvereniging van fietsers, gelooft dat 
Italië aan de vooravond van een verandering 
staat. ‘Over de voordelen van fietsen is ieder-
een het eens. Maar het probleem is om ver-
beteringen voor de fiets gerealiseerd te krij-
gen. De politici moeten nu moedig zijn, en 
maatregelen durven nemen waar automo-
bilisten niet blij mee zullen zijn.’

Oude, niet opgeruimde 
wetten

Meerdere keren beluister ik de nood-
zaak wetten te veranderen en de strope-
righeid van dat proces. Waar Nederland 
misschien 1500 wetten heeft, heeft Italië 
er 50.000. Soms maken oude, niet opge-
ruimde wetten dingen lastig. Alfredo 
Drufuca, werkzaam bij een verkeerskun-
dig adviesbureau gespecialiseerd in fiet-
sen en lopen: ‘We hebben nu ambtenaren 
en politici nodig die durven zeggen: oké. 
volgens de wet kan het zo niet maar we 
doen het wel.’ Hij geeft het voorbeeld 
van fietsstroken. ’In Milaan leggen ze 
alleen fietspaden aan omdat fietsstro-
ken niet kunnen volgens de wet. Bedenk 
eens wat dat betekent voor het budget?’ 

Biciplan
Drufuca houdt een pleidooi voor het ‘bici-
plan’, het gemeentelijke fietsplan, ‘met dui-
delijk afspraken over wat we gaan doen, hoe 
we het aanpakken en met jaarlijkse evalua-
ties. En dat is ongebruikelijk in Italië, hoor.’ 
In verschillende steden wordt met een bici-
plan gewerkt, zoals in Venetië, Bolzano en 
Rimini. Tijdens deze sessie komen kaarten 
voorbij van steden met uitgewerkte fietsrou-
tes. Het mag misschien allemaal wat klein-
maziger voor een echt goed fietsplan, maar 
het begin is er. 

Belabberde tarieven
Hebben Nederlandse ingenieursbureaus iets 
te zoeken in Italië? Drufuca begint te lachen 
en vertelt over de belabberde tarieven. ‘Fiets-
kennis is er wel, maar misschien kan juist 
een ‘foreign voice’ hier af en toe wel helpen. 
Ook bij tenders zie ik wel dat bedrijven die 
samenwerken met buitenlandse bedrijven 
eerder winnen.’

O
p de Corso Porta Nuovo ontdek 
ik een fietsstrook, maar waar 
gaat hij heen? Naar het trot-
toir, en dan? Hield hier de aan-
dacht van gemeentelijke ver-

keerskundigen op, of is het advies hier lopen?

Toch zijn er tekenen van fietsbeleid. Hier en 
daar liggen stukjes fietspad of fietsstroken, 
er is een bikesharing programma Verona Bike 
en ik zie een paar toeristische wegwijzers. 
Maar het blijft makkelijk om de manco’s van 
fietsen in de stad te noemen, zoals het ont-
breken van een duidelijk netwerk. In Verona 

wordt zo’n 10 procent van de ritten per fiets 
afgelegd. Vergeleken met Rome (0,6 procent 
van de ritten per fiets) is dat veel. Maar er 
zijn ook steden als Bolzano en Ferrara, waar 
het fietsgebruik met 30 procent tot Neder-
landse hoogten reikt.

Op de CosmoBike Show, merk ik dat Italië aan 
het veranderen is wat betreft fietsen. De fiets 
is niet langer alleen een sportding. Naast vier 
hallen vol racefietsen, mountainbikes, de-
signfietsen en sportvoeding, vind ik ‘Cosmo-
Bike Mobility’, een conferentie over de vraag 
hoe de fiets in Italië een betere plek kan krij-

gen. Hier zijn politici, fietsactivisten, beleids-
makers en consultants. Het samenbrengen 
van fietsindustrie en de wereld van beleid 
en politiek gebeurt niet vaak, ook in Neder-
land niet. 

Enthousiaste ambassadeur
Nederland is prominent aanwezig met de 
Dutch Cycling Embassy, de Nederlandse 
ambassade en een aantal producenten van 
bijzondere fietsen. De kersverse ambassadeur 
van Nederland, Joep Wijnands, opent de 
beurs samen met (oud-) wielrenners Fran-
cesco Moser en Damiano Cunego. De enthou-
siaste ambassadeur krijgt de Italiaanse 
staatssecretaris van milieu, Barbara Degani, 
zover om een rondje te fietsen bij de Neder-
landse stand. Hier presenteert Nederland 
zich als land van fietskennis. Er ligt informa-
tie over fietsroutes en een aantal ingenieurs-
bureaus is met een logo, een informatiefolder 
of een video aanwezig. Vorig jaar tijdens een 
vergelijkbare beurs in Padua, waren er ver-
tegenwoordigers van Nederlandse advies-
bureaus. Maar dat heeft niet veel opgeleverd, 
begrijp ik van betrokkenen. De beurs was 
toch vooral een consumentenbeurs en in 
Italië moet je je Italiaans kunnen spreken.  

Italië is een wielrenland, geen fietsland. Maar dat gaat veranderen. Zo blijkt tijdens 
de CosmoBike Show in Verona. Ik ben er van 11-14 september op uitnodiging van de 
Nederlandse Ambassade en Duth Cycling Embassy. Ook Italië heeft door dat er in de 
steden meer ruimte moet komen voor het dagelijks gebruik van de fiets en minder 
voor de auto.
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Op www.verkeerskunde.nl/rddw vindt u 
deze en eerdere afleveringen.
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Nederlands ambassadeur Joep Wijnands, opent de beurs en krijgt later de italiaanse staatssecretaris van 

milieu, Barbara Degani, zover om een rondje te fietsen bij de Nederlandse stand 

Italië wil overstap van 
racefiets naar stadsfiets

In Verona wordt zo’n 10 procent van de ritten per fiets afgelegd.
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