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SYMPOSIUM

Duurzaam Veilig 
Fietsen
Het Shimano Experience Center heeft de 
ambitie om veilig fietsen te promoten. Met 
behulp van wielersportbond NTFU, ZonMw
en verschillende wetenschappelijke 
instituten, belangenverenigingen, 
organisatoren en gemeentes organiseren 
we op 9 juni 2022 het symposium 
‘Duurzaam veilig fietsen’. 

Fietsen is een populaire sport en een 
recreatieve bezigheid in Nederland die we 
veelal in de openbare ruimte beoefenen. 
Onze fietsinfrastructuur wordt op populaire 
routes echter steeds drukker, de gebruikers 
meer divers en dat kan leiden tot onveilige 
situaties.

Door naar elkaars bevindingen te luisteren, 
kunnen we vanuit verschillende 
perspectieven kijken naar deze 
problematiek en samen oplossingen 
formuleren en implementeren.

Doel van het symposium is dan ook om 
samen te kijken hoe we fietsen voor 
iedereen toegankelijk houden in een veilige 
omgeving, nu en in de toekomst.

DUURZAAM VEILIG FIETSEN
9 juni 2022 
09:00 uur / 17:00 uur
Valkenburg aan de Geul
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SYMPOSIUM
Initiatief van en in 
samenwerking met: 

Samenwerkende 
partijen
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SYMPOSIUM

DUURZAAM VEILIG FIETSEN
9 juni 2022 
09:00 uur / 17:00 uur
Valkenburg aan de Geul

Programma

SWOV
Wat weten we en wat weten we niet? De feiten betreffende 
fietsverkeersveiligheid in Nederland.

BAM Infra
Project Samen Op Het Fietspad: hoe vergroten we de 
verkeersveiligheid voor fietsers, verlagen de stress en bieden 
we een goede ondersteuning voor een sportcultuur? Welke 
rollen zijn daarin nodig voor gemeentes, provincies, 
fietsverenigingen en sportorganisaties?

Staatsbosbeheer
De Wielerrotte: de alternatieve route voor wielrenners langs 
de Rotte. Wat werkt wel en wat niet? 

Going Dutch
Fietsmobiliteit rondom Schiphol. Wat kan Zuid-Limburg 
hiervan leren?

De Amstel Gold Race
Oplossingen van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Limburg Cycling
Regulering. Wat werkt en wat niet?

Rondje Rondehoep - Ouder Amstel 
Hoe draagt het blokje om voor wielrenners bij Ouder Amstel 
bij aan veiligheid voor wielrenners en omwonenden?
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INSCHRIJVING

ONLINE 

SYMPOSIUM
DUURZAAM VEILIG
FIETSEN.  

Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier op onze website:

https://shimano-ec-events.com/ntfu/ 

Plaatsen zijn beperkt beschikbaar. 

Kosten bedragen € 20,- p/p

Lunch, drankjes en parkeren zijn inbegrepen.

Shimano Experience Center
Leeuwhof 2
6301 KZ, Valkenburg

www.shimano-ec.com
043-744 0171

ADRES 


