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1. Introductie 

De gemeente Nijmegen is een groot voorstander van duurzaam vervoer. Dat geldt niet alleen voor het 
vervoer van goederen, maar ook voor het vervoer van personen. Met milieuzonering, 

milieuvriendelijke binnenstedelijke distributie en het opzetten van microhubs aan de rand van de stad 
wordt geprobeerd de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Tevens rijden de 

stadsbussen in Nijmegen al enige tijd op groengas. In het kader van schoon personenvervoer past 

ook het idee van een fietstaxi in Nijmegen. De inzet van fietstaxi’s (en andere ‘fietsachtigen’) geeft 
inhoud aan de ‘legacy’ van Nijmegen Fietsstad 2016, de Velo-city Conferentie in 2017 en Nijmegen 

European Green Capital in 2018. 
 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Nijmegen heeft zich voorgenomen bussen uit de Burchtstraat te gaan weren. Dit gaat 
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de Nijmeegse binnenstad. Gebruikers van het openbaar 

vervoer zullen namelijk niet langer tot midden in het centrum kunnen komen met de bus, maar zijn 
beperkt tot bushaltes aan de randen van de binnenstad, zoals Plein 1944 en Kelfkensbos.  

 
Naar aanleiding hiervan heeft gemeente Nijmegen besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de 

mogelijkheden die fietstaxi’s zouden kunnen spelen in het opvangen van dit bereikbaarheidsverlies. 

Fietstaxi's zijn er in allerlei vormen en maten (zie ook artikel “Geen bussen meer in de Burchtstraat in 
bijlage 1), maar de meest voorkomende varianten hebben vooral wat weg van een riksja zoals bekend 

uit Azië, aangedreven met trappers en een klein elektromotortje ter ondersteuning. In verschillende 
andere Nederlandse steden rijden al fietstaxi's. Hier vervullen ze vaak een combinatie van functies. Ze 

rijden rond als 'traditionele' taxi, maar veelal worden ze ook ingehuurd voor feesten of toeristische 

uitjes, of worden ze gebruikt voor vervoer van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld klanten heen en 
weer pendelen tussen een ov-halte en eindbestemming, of mindervaliden van hun woning naar een 

bestemming in de buurt en terug). Voordelen van het inzetten van fietstaxi’s voor dit soort 
bewegingen ten opzichte van auto’s en OV liggen in het feit dat ze geen uitstoot hebben en minder 

ruimte innemen en meer mogelijkheden tot interactie met de omgeving bieden. Met de inzet van 
fietstaxi’s kunnen derhalve verschillende uitdagingen waar steden heden ten dagen tegenaan lopen in 

potentie tegelijk worden aangegaan.  

 
1.2 Doel- en vraagstelling 

Het gebruik van fietstaxi’s is niet klakkeloos over te nemen van andere steden. Er zijn diverse vragen 
te beantwoorden omtrent bijvoorbeeld de regionale inpassing en economische haalbaarheid. De 

insteek van dit haalbaarheidsonderzoek is dan ook om juist dit in kaart te brengen. Daarbij is gekozen 

voor een praktische kwalitatieve insteek (geen diepgaand kwantitatief onderzoek), waarbij de nadruk 
heeft gelegen op het in kaart brengen van concrete en realistische aanknopingspunten voor het in 

praktijk brengen van een Nijmeegse fietstaxidienst. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: 
 

Doel 
De haalbaarheid en kans van slagen van een fietstaxidienst in Nijmegen in kaart brengen. 
 

Deze doelstelling heeft vervolgens geresulteerd in de volgende hoofd- en deelvragen. 
 

Hoofdvraag 
Zijn fietstaxi’s een kansrijke, dan wel haalbare, vorm van vervoer rondom de binnenstad van 
Nijmegen? 

 
Deelvragen 

• Welke praktische overwegingen moeten worden gemaakt in het vormgeven van een 

fietstaxidienst?  

• Op welke wijzen kan een fietstaxidienst gefinancierd worden? 

• Welke rol dient gemeente Nijmegen te spelen in een eventuele realisatie van fietstaxi’s in 

Nijmegen? 
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1.3 Opbouw van het onderzoek 

Dit onderzoek is opgedeeld in drie delen: bezoekers- en bewonersonderzoek in het centrum van 

Nijmegen (hoofdstuk 2), vragenlijsten en verdiepende gesprekken met bestaande fietstaxidiensten in 

andere Nederlandse steden (hoofdstuk 3) en een interviews met een aantal Nijmeegse organisaties 

(hoofdstuk 4). De resultaten van de verschillende delen van het onderzoek worden in hoofdstuk 5 aan 

de hand van het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen samen gebracht in een aantal conclusies 

en aanbevelingen. 
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2. Bezoekers- en bewonersonderzoek centrum Nijmegen 

In de periode februari-maart 2019 is in de binnenstad van Nijmegen een verkennend onderzoek 
uitgevoerd naar de interesse van bezoekers en bewoners voor fietstaxi’s. Dit is gebeurd door middel 

van het afnemen van enquêtes (zie bijlage 2). Hierbij zijn mensen op straat aangesproken op 
verschillende plaatsen in de binnenstad, waaronder:  

• de Burchtstraat ter hoogte van het stadhuis;  

• de kruising van de Broerstraat, de Grote markt, de Grotestraat en de Burchtstraat; 

• de Grote Markt;  

• de Broerstraat;  

• de Molenstraat;  

• de Molenpoort Passage. 

De enquêtes zijn afgenomen op de volgende momenten:  

• Woensdag 27 februari; 

• Donderdag 7 maart; 

• Maandag 11 maart; 

• Vrijdag 15 maart; 

• Maandag 18 maart; 

• Dinsdag 19 maart. 

Op deze wijze zijn in totaal 106 enquêtes afgenomen (42% man, 58% vrouw). Er is bewust gekozen 

om slechts een kleine steekproef te houden vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek en 
omdat in deze fase nog veel onduidelijkheden bestaan over de praktische invulling van een Nijmeegse 

fietstaxidienst. 

 

 

FIGUUR 1: ZICHT OP DE BURCHTSTRAAT BIJ DE HUIDIGE BUSHALTE (BRON: INDEBUURT NIJMEGEN) 
 

Een uitgebreid overzicht van de antwoorden op de enquête in bijgevoegd in bijlage 3. Hieronder staan 
de belangrijkste uitkomsten van het enquêteonderzoek puntsgewijs beschreven: 

• De meeste respondenten (64%) zijn bekend met het fenomeen “fietstaxi”. Echter heeft 

slechts een beperkt deel (23%) reeds gebruik gemaakt van een fietstaxi; 

• 38% van de respondenten geeft aan gebruik te willen maken van een fietstaxi in en rond de 

binnenstad in Nijmegen. Daarbij is de meest genoemde rit die van centraal station naar het 
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centrum. 46% geeft aan geen gebruik te zullen maken van een fietstaxi in Nijmegen en de 

overige 16% weet het niet. Deze groep geeft aan dat de keuze afhankelijk zal zijn van de 
prijs; 

• De respondenten die direct aangaven wel gebruik te willen maken van een fietstaxi hebben 

gemiddeld €3,07 over voor een rit vanaf centraal station naar de Grote Markt. De 
respondenten die niet direct aangaven gebruik te willen maken van een fietstaxi hebben hier 

gemiddeld €2,63 voor over; 

• De meest geschikte opstapplaatsen voor fietstaxi’s zijn volgens respondenten het centraal 

station (78x genoemd), Plein 1944 (54x) en de Burchtstraat (47x); 
• Er zijn volgens de respondenten twee duidelijke doelgroepen voor de fietstaxi: toeristen 

(47,7%) en ouderen (46,2%) (zie figuur 2); 

 
FIGUUR 2: POTENTIËLE DOELGROEPEN VOOR EEN FIETSTAXI 

 

• De meerderheid van de respondenten komt normaliter met de bus (27%) of fiets (31%) naar 
het centrum. Eenmaal in het centrum verplaatst 77% zich normaliter te voet en 17% met de 

fiets (zie figuur 3 en 4); 

 
FIGUUR 3: VERVOERSWIJZE NAAR HET CENTRUM 
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FIGUUR 4: VERVOERSWIJZE BINNEN HET CENTRUM 
 

• Op de vraag of men gebruik zou maken van een fietstaxihalte op de locatie van de huidige 

bushalte aan de Burchtstraat geeft 38% van de respondenten aan hier gebruik van te willen 
maken. 40% wil dit niet, 22% weet het niet; 

• Op de vraag of men gebruik zou maken van fietstaxi’s als pendeldienst terug naar een 

parkeergarage geeft 64% hier gebruik van te willen maken. 20% wil dit niet, 16% weet het 

niet (zie figuur 5). 

 
FIGUUR 5: POTENTIEEL GEBRUIK VAN FIETSTAXI VAN CENTRUM NAAR PARKEERGARAGE 
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3. Fietstaxidiensten uit andere steden 

In verschillende steden in Nederland bestaan reeds succesvolle fietstaxidiensten. Verschillende van 
deze organisaties zijn betrokken bij dit haalbaarheidsonderzoek. Enerzijds om ‘best practices’ te 

identificeren, anderzijds om te kunnen leren van eerder gemaakte fouten en niet het 
spreekwoordelijke wiel opnieuw uit te hoeven vinden  

 

Vanwege tijdstechnische redenen is ervoor gekozen om deze fietstaxidiensten niet één op één te 
interviewen, maar om hen een vragenlijst toe te sturen met daarin onze belangrijkste vragen (zie 

bijlage 4). Vervolgens zijn onduidelijke antwoorden middels telefonisch contact verder toegelicht.  
 

Voor dit deel van het onderzoek hebben de volgende organisaties input geleverd: 

 

Fietstaxibedrijf Contactpersoon Stad Actief sinds Soort fietstaxi 

Fietstaxi Hoorn Meindert Reus Hoorn Augustus 2018 Open trike 

Fietstaxicentrale 
Rotterdam 

Franky Liefhebber Rotterdam 2009 Velotaxi 

Fietstaxi & transport 

Tilburg 

Theo Smeele Tilburg September 2014 Velotaxi 

Fietstaxi Zutphen Nanneke Dorenbos Zutphen Mei 2018 Velotaxi 

Fietsjoe Fietstaxi 

Zwolle 

Arjan Kok Zwolle December 2008 Velotaxi 

 
De bovengenoemde fietstaxibedrijven maken op Fietstaxi Hoorn na allemaal gebruik van het type 

fietstaxi met de naam Velotaxi (zie figuur 6). De Velotaxi is een monocoque voertuig met 
pedaalaandrijving en elektrische ondersteuning. De Velotaxi is overdekt en heeft plaats voor twee 

volwassen passagiers.  
Fietstaxi Hoorn heeft een ander type fietstaxi, een trike die geheel open is (zie figuur 7). 

 

 
FIGUUR 6: VELOTAXI VAN FIETSTAXI TILBURG (BRON: FIETSTAXI TILBURG) 
 

 
FIGUUR 7: OPEN TRIKE VAN FIETSTAXI HOORN (BRON: FIETSTAXI HOORN) 
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Ook met de fietstaxidienst in Den Haag, Humanity Cab en FietsTaxi Gouda is meermaals contact 

geweest, maar deze hebben helaas de vragenlijst niet ingevuld. Fietstaxidiensten in Amsterdam zijn 
bewust niet gecontacteerd, omdat deze vanwege hun focus op toeristen atypisch zijn ten opzichte van 

andere fietstaxidiensten in Nederland. Daarnaast willen anderen fietstaxidiensten er niet mee 
geassocieerd worden vanwege negatieve publiciteit aangaande het weinig servicegerichte karakter en 

het louche imago van de diensten in Amsterdam. 

 
De antwoorden van de fietstaxidiensten worden puntsgewijs besproken aan de hand van de thema’s 

uit de vragenlijst (zie bijlage 4 voor de vragenlijst).  
 

Vorm van de organisatie 
• De gesproken organisaties variëren in bestaansduur van minder dan een jaar tot ruim tien 

jaar; 

• De diensten die al wat langer bestaan (Rotterdam, Tilburg, Zwolle) maken gebruik van 

meerdere fietstaxi’s (respectievelijk 9, 3 en 4) en de jongere organisaties werken met slechts 

een enkele fietstaxi; 

• De fietstaxidiensten in Rotterdam, Tilburg en Zwolle werken met ‘pools’ van fietsers. Deze 
variëren in grootte van 5 tot zo’n 40 personen, waarvan ongeveer een vijfde op regelmatige 

basis fietst. Zij variëren ook in achtergrond: student, zzp’er, vrijwilliger, veelal naast een 
andere baan. In Hoorn en Zutphen rijden alleen de oprichters zelf; 

• Er wordt niet tot slechts beperkt samengewerkt met andere organisaties. Hoorn, Rotterdam 

en Zutphen geven aan geen samenwerkingen te hebben. In Tilburg wordt “zo nu en dan” 

samengewerkt met de stadscamping. In Zwolle is beperkte samenwerking met andere 

bedrijven, Zwolle Marketing en Cycloon Post en Fietskoeriers. 

Werkzaamheden en praktische zaken 
• De werkzaamheden variëren: losse ritten (op straat aangehouden en middels reserveringen), 

rondritten door de stad en vervoer voor feesten en partijen. De fietstaxidiensten met slechts 
één fietstaxi (Hoorn en Zutphen) beperken zich tot losse ritten en rondritten; 

• Onderhoud aan de fietstaxi’s wordt veelal door de oprichters zelf gedaan. Waar nodig 

(bijvoorbeeld bij groter onderhoud) wordt de hulp ingeschakeld van fietsenmakers; 

• De fietstaxi’s worden door alle organisaties op gehuurde locaties opgeslagen wanneer ze niet 
in gebruik zijn. Het vinden van betaalbare opslag wordt meermaals aangeduid als een punt 

van aandacht; 

• De meeste passagiers komen middels reserveringen; 

• Losse ritten komen door te worden aangehouden op straat of vanaf een standplaats. Meest 

gebruikte standplaats is het centraal station.  

Inkomsten 
• Klanten van de fietstaxidiensten zijn met name bewoners en bezoekers van de verschillende 

steden. Daarnaast wordt in Tilburg ook genoemd dat de gemeente Tilburg en enkele 

ondernemers regelmatig ritten afnemen; 

• Inkomsten komen uit drie bronnen: (1) reserveringen en rondritten, (2) sponsoring en 
advertenties (op de fiets en op de kleding), (3) losse ritten. Bij Hoorn, Rotterdam en Tilburg 

komt het grootste deel van de inkomsten uit gereserveerde ritten. In Zwolle maken 
advertenties de helft van het inkomen uit en is de rest verdeeld over de losse en 

gereserveerde ritten. Zutphen geeft aan dat de taxidienst slechts neveninkomsten zijn naast 

een andere baan. 

Kosten 
• Als belangrijkste kostenposten worden verschillende antwoorden gegeven. Met name de huur 

van de stalling komt vaak terug. Overige genoemde kosten zijn onderhoud, verzekering, 

personeel en PR.  
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Gecreëerde waarde 
• De fietstaxidiensten noemen verschillende waarden die zij creëren met hun werkzaamheden. 

Meest genoemd is een vrolijkere uitstraling voor de stad, door het ludieke en buitenlandse 
karakter van de fietstaxi. Daarnaast ligt de waarde in het bieden van een duurzamer, 

goedkoper en laagdrempeliger alternatief ten opzichte van traditionele taxi’s en het bieden 
van een deur-tot-deur mobiliteitsvorm voor de binnenstad;  

• Fietstaxidiensten verzorgen parttime werkgelegenheid voor een ‘pool’ aan bestuurders.  

Voorwaarden om te slagen 
• Meest genoemd is het goed kunnen identificeren van rendabele inkomstenbronnen. Zo geeft 

Tilburg aan veel tijd te hebben geïnvesteerd in het opzetten van een Eindhovense 
fietstaxidienst, maar bleek dit project uiteindelijk niet haalbaar, met name doordat er geen 

persoon ter plaatse was in Eindhoven die continu de kar kon trekken. Fietstaxi Hoorn heeft de 

concurrentie van stadstourmaatschappijen voor de markt in rondritten onderschat. Zutphen 
geeft daarnaast aan de winstgevendheid van de fietstaxi in zijn algemeen te hebben 

overschat. Daarnaast wordt aangegeven creatief te zijn in het vinden van inkomsten en dat 
het niet wenselijk is afhankelijk te blijven van subsidies; 

• Goed en betrouwbaar personeel is essentieel. Zo is Zwolle ooit bestolen door een werknemer; 

• De fietstaxiondernemer moet niet bang zijn om te investeren. Om bekendheid en vertrouwen 

op te bouwen moeten kosten worden gemaakt aan de voorkant; 

• De oprichter en/of trekker moet enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben. Het duurt 
even voor een fietstaxidienst bekend is en begint te draaien. Het is daarom ook belangrijk een 

potje geld achter de hand te hebben voor de opstartperiode; 

• Een goede relatie met de gemeente wordt meermaals genoemd als belangrijke voorwaarde, 

daar de gemeente een rol kan spelen als ‘launching customer’, zowel door gebruik te maken 
van taxiritten voor eigen medewerkers en bezoekers, als door gebruik te maken van de 

advertentiemogelijkheden op de fietstaxi’s. De gemeente kan ook een rol spelen in de 
publiciteit en het creëren van bekendheid voor de fietstaxidienst, door zich te profileren als 

fietsstad en het gebruik van duurzame mobiliteit te promoten; 

• Er moet worden nagedacht over een invulling voor de wintermaanden. 

Kansen 
• Als mogelijk kansrijke doelgroep worden ouderen en andere doelgroepen die slecht ter been 

zijn genoemd;  

• Combinaties en samenwerkingen met andere initiatieven in de stad (bijvoorbeeld 

evenementen) worden gezien als kansrijke inkomstenbronnen. 
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4. Resultaten interviews 

Om de vraag naar fietstaxi’s breder in de stad te kunnen peilen, zijn met verschillende organisaties die 
actief zijn in Nijmegen open interviews gehouden. Leidend in deze interviews waren de volgende 

thema’s: 

• De mobiliteitsvraag in of rond de eigen organisatie; 

• De mate waarin deze vraag aansluit bij de mogelijkheden van een fietstaxi; 

• Of de organisatie kan en wil participeren in de fietstaxi;  

• De mogelijkheden tot financiering van een fietstaxi vanuit de organisatie.  

Er is gesproken met de volgende personen en organisaties: 
 

Organisatie Contactpersoon Functie 

Huis van de Binnenstad Maarten Mulder Binnenstadsmanager 

Fietsen Alle Jaren Huub Mares Coördinator 

Kalorama Karin Wientjes Vervoer en operationele inkoop 

NS Stations Sabine van Baalen Format manager fiets 

Pathé Nijmegen Peter van der Schans Theatermanager 

Seniorenraad Frank Sutmuller Lid, portefeuille mobiliteit 

Stichting Benedenstad Els Stouthamer Voorzitter 

Stip Oost Rob Hermens Coördinator 

Taxi Sanders Arthur Sanders Oprichter 

Vincentius Vereniging Linda van Aken Voorzitter 

Waalboog Marian Zweers Vrijwilligerscoördinator / Coördinator ToekToek 

Wijkwerk Niels Leijdekkers Acquisiteur 

ZRCN Jos Storms Vrijwilliger mobiliteit 

 
Daarnaast is contact geweest met Daan Stevens, business development manager van Breng. Het is 

echter niet haalbaar gebleken om binnen de looptijd van dit onderzoek een afspraak met hem in te 
kunnen plannen. Overige partijen die zijn benaderd zijn taxivereniging VTN, Sterker en ZZG 

Zorggroep. Zij zijn niet ingegaan op onze vraag naar een gesprek. 

 
De geïnterviewden en overige benaderde partijen zijn gekozen vanwege hun ligging in of rondom het 

centrum (Huis van de Binnenstad en Pathé Nijmegen), hun rol in het huidige vervoerssysteem rondom 
de binnenstad (Breng, NS Stations, Taxi Sanders en VTN),  hun betrokkenheid met de doelgroep 

ouderen, waarvoor de gemeente specifiek interesse had in het kader van het bereikbaar houden van 
de binnenstad voor minder mobiele doelgroepen (Kalorama, Seniorenraad, Sterker, Stichting 

Benedenstad, Stip Oost, Wijkwerk, ZRCN en ZZG Zorggroep) of vanwege hun betrokkenheid bij 

andere aan mobiliteitsinitiatieven met een sociaal en duurzaam karakter (Fietsen Alle Jaren, Vincentius 
Vereniging en Waalboog). De uitkomsten van de verschillende interviews zijn hieronder per 

organisatie kort samengevat: 
 

Huis van de Binnenstad 
Vanuit ondernemers in de binnenstad bestaat de behoefte om voor alle bevolkingsgroepen bereikbaar 
te zijn. De manier waarop dit vorm zou moeten worden gegeven is echter onduidelijk. Het moet een 

voertuig zijn dat met voetgangers samen gaat. Fietstaxi’s zouden hierin wellicht een rol kunnen 
spelen, met name voor ouderen en mindervaliden.  

Om een fietstaxi mogelijk te kunnen maken, zal moeten worden gekeken naar het combineren van 
verschillende stromen. Bijvoorbeeld het wegbrengen van aangekochte goederen of andere goederen- 

of afvalstromen in de stad. Daarnaast biedt ook toerisme van riviercruises mogelijkheden en zou er 

gekeken kunnen worden  naar arrangementen van fietstaxiritten in combinatie met hotels en 
restaurants. Hiervoor zal echter verder moeten worden gepraat met individuele ondernemers.  

Huis van de Binnenstad ziet mogelijkheden voor een fietstaxidienst in Nijmegen, echter zijn er nog 
verschillende praktische vraagtekens, met betrekking standplaatsen en routes. Concrete 

samenwerking, sponsoring of financiering moet worden gezocht bij individuele ondernemers. 
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Fietsen Alle Jaren 
Vanuit Fietsen Alle Jaren (FAJ) ziet met dat er vanuit mindervaliden behoefte is aan meer 
verschillende soorten deur-tot-deur vervoermiddelen die geschikt zijn voor deze doelgroep. In die zin 

is FAJ positief over de mogelijkheden van een Nijmeegse fietstaxidienst voor haar doelgroep. Echter 
wil FAJ zich zelf blijven focussen op de activiteiten die het momenteel uitvoert (niet-commerciële 

uitjes) en voelt het geen behoefte om bij te dragen aan een dienst voor functionele ritten. 

 
Kalorama 
Kalorama ziet als verpleeghuis voor haar eigen doelgroep beperkte toegevoegde waarde in een 
fietstaxi. Zowel vervoer naar bestemmingen als bij de bestemming zelf wordt voor de bewoners van 

Kalorama geregeld door begeleiders. Een fietstaxi zou voor de locatie in Brakkenstein eventueel een 
rol kunnen spelen in recreatieve ritten. Rondom de locatie in Beek is het hoogteverschil te groot. 

Wel ziet Kalorama mogelijkheden voor ouderen die nog thuis wonen, zeker nu ouderen vanuit 

overheidsbeleid steeds langer thuis moeten blijven wonen. Deze ouderen hebben behoefte aan een 
vervoerswijze voor alledaagse zaken als boodschappen en de kapper. Hier kunnen zij zonder hulp 

vaak niet meer naartoe. 
 

NS 
NS ziet geen directe noodzaak aan een fietstaxi voor haar doelgroep (treinreizigers). Enige 
uitzondering hierin zouden toeristen kunnen zijn, maar deze groep is waarschijnlijk verwaarloosbaar 

klein. Ook richting NS Zonetaxi zijn geen mogelijkheden, omdat voor deze dienst al externe partijen 
worden ingehuurd. Op het moment dat een pilot of definitieve dienst in Nijmegen van start zou gaan, 

staat NS ervoor open om mee te kijken naar een rol voor hen indien dit onderzoek uitwijst dat dit 
nodig is. 

 

Pathé 
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt ziet Pathé geen directe meerwaarde van fietstaxi’s. Echter, ziet 

Pathé wel mogelijkheden op gebied van bewustwording en reclame. Pathé wil namelijk graag laten 
zien dat hun locatie goed fietsbaar is vanaf het centrum. Door een fietstaxi te laten rijden tussen het 

centrum en de locatie van Pathé is hier een duidelijke statement over  te maken. 

Pathé ziet zodoende mogelijkheden voor een Nijmeegse fietstaxidienst en zou graag meedenken in 
het vormgeven van een pilot.   

 
Seniorenraad 
Doel voor de Seniorenraad is met name om uitsluiting van het centrum voor ouderen en 

mindervaliden te voorkomen. De wenselijkheid van een fietstaxi hierin is daarbij afhankelijk van de 
exacte wensen van de doelgroep en de mate waarin een fietstaxidienst daarbij aan weet te sluiten. 

Daarbij valt te denken aan de mate van comfort, snelheid, routes en bestemmingen (flexibel of vast). 
De Seniorenraad is dan ook niet bij voorbaat voor of tegen de komst van een Nijmeegse 

fietstaxidienst. 
 

Stichting Benedenstad 
De Stichting Benedenstad organiseert op regelmatige basis activiteiten voor ouderen in Wijkcentrum ’t 
Oude Weeshuis. Om hen daar naartoe te krijgen worden momenteel auto’s ingezet. Hier kleven een 

aantal beperkingen aan: auto’s hebben maar beperkte toegang in het centrum, ze zijn relatief duur en 
vervuilend. Stichting Benedenstad staat als zodanig positief tegenover een mogelijke Nijmeegse 

fietstaxidienst.  

 
Stip Oost 
Stip Oost heeft zelf eerder geprobeerd een initiatief met duofietsen op te zetten. Deze staan vaak veel 
stil bij verzorgingstehuizen en zouden efficiënter ingezet kunnen worden. Dit is echter niet gelukt als 

gevolg van het gebrek aan een trekker en doordat het lastig bleek een duidelijke organisatie hiervoor 
op te zetten. In het geval van een fietstaxidienst zal hier dan ook goed naar moeten worden gekeken. 

Stip Oost heeft zelf geen directe behoefte aan een fietstaxi, maar ziet wel een behoefte in de wijk. 

Met name voor bewoners die minder ter been zijn en naar de stad zouden willen is een fietstaxi 
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volgens hen een goede uitkomst. Zodoende is Stip Oost voorstander van een Nijmeegse 

fietstaxidienst. 
 

Taxi Sanders 
Taxi Sanders was in verband met vakantie en drukte beperkt bereikbaar. Zij vinden een fietstaxidienst 

een interessant idee, met name voor korte ritten, maar zien geen aanleiding zelf een fietstaxidienst op 

te zetten, omdat zij het met de reguliere taxidienst al te druk hebben. Om daadwerkelijk van 
toegevoegde waarde te zijn ten opzichte van traditionele taxi’s, zal de fietstaxi een zo groot mogelijk 

deel van de dag beschikbaar moeten zijn om ritten op te vangen.  
 

Vincentius Vereniging 
De Vincentius Vereniging verzorgt allerlei projecten ter ondersteuning van (fysiek) hulpbehoevenden 

en mensen met een kleine portemonnee. In september 2018 heeft de Vincentius Vereniging tijdens de 

Europese mobiliteitsweek een dagdeel gebruik gemaakt van fietstaxi’s. Deze werden toen erg 
enthousiast ontvangen. Er is dan ook vraag naar meer. Momenteel biedt de Vincentius Vereniging aan 

haar doelroep maandelijks ritten met de duofiets aan. Deze zou zij graag uitbreiden met fietstaxi’s op 
maandelijkse basis, zowel voor ritten van A naar B als voor puur recreatief gebruik Hiervoor zou zij 

eventueel middels haar sponsors budget kunnen vrijmaken. Vincentius Vereniging is voorstander van 

een Nijmeegse fietstaxidienst en weet uit ervaring dat deze goed aansluit bij de behoeften van haar 
doelgroep. 

 
De Gelderlander publiceerde over het gebruik van de fietstaxi voor de Vincentius Vereniging het 

volgende filmpje en artikel: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/met-fietstaxi-kan-esther-eindelijk-
weer-eens-op-pad~ac6c5f08/.  

 

Waalboog 
De Waalboog ziet zelf een duidelijke noodzaak voor een vervoersmiddel voor ouderen en 

mindervaliden om over korte afstanden van deur-tot-deur te worden vervoerd. Deze noodzaak wordt 
ook steeds groter nu mensen steeds langer thuis blijven wonen. Hiervoor rijdt de Waalboog zelf al 

met de ToekToek: een dichtgemaakte elektrische golfkar. Deze zorgt naast de functionele ritten ook 

voor recreatieve ritten. Voordeel van de ToekToek is dat er vier personen in passen, wat ontmoeting 
bevordert. Punt van aandacht is de actieradius, welke afhankelijk is van de staat van de accu en het 

weer. 
Ondanks dat de Toektoek als voertuig in een aantal opzichten verschilt van een fietstaxi, zijn 

verschillende lessen te leren uit de ervaringen die met de ToekToek zijn opgedaan. Zo is het voor het 

vervoeren van kwetsbare doelgroepen essentieel gebleken om een zekere mate van comfort te bieden 
en bescherming tegen weersinvloeden. Daarnaast is ook het deur-tot-deur karakter van de ToekToek 

belangrijk voor deze doelgroep. Om beschikbaarheid en oproepbaarheid soepel te laten verlopen is 
het maken en onderhouden van adequate coördinatie en planning van bestuurders verder ook 

noodzakelijk.  
De Waalboog is voorstander van een Nijmeegse fietstaxidienst, mits er aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan. Zo moet worden nagedacht over het rijden in verschillende weersomstandigheden, 

comfort en het veiligheidsgevoel. Om ouderen het hele jaar te kunnen vervoeren zal de fietstaxi 
volledig dicht moeten kunnen.  

 
Wijkwerk 
Wijkwerk heeft zelf geen directe behoefte aan een fietstaxidienst. Echter, zien zij wel een duidelijke 

behoefte ontstaan naar flexibel deur-tot-deur vervoer vanuit de maatschappij als gevolg van het 
langer thuis blijven wonen van ouderen. Wijkwerk is voorstander van een Nijmeegse fietstaxidienst en 

wil in het geval dat dit gerealiseerd wordt graag meekijken in het vinden van chauffeurs. Echter, 
wordt hier wel de kanttekening bij geplaatst dat aan het besturen van een fietstaxi verschillende 

functie-eisen kleven, die de mensen aan wie zij werk verschaffen wellicht niet hebben. Daarnaast kan 
er voor het onderhoud mogelijk een link worden gelegd richting Bikewerk. 

 

 
 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/met-fietstaxi-kan-esther-eindelijk-weer-eens-op-pad~ac6c5f08/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/met-fietstaxi-kan-esther-eindelijk-weer-eens-op-pad~ac6c5f08/
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Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN)  
Het ZRCN is er voor eenieder die meer grip wil krijgen op zijn of haar eigen leven. Zodoende helpt het 
ZRCN veelal mensen die problemen hebben als gevolg van ziekte of langdurige behandelingen, of die 

om uiteenlopende redenen steeds weer in moeilijke situaties terecht komen. Het bericht dat de 
bussen uit de Burchtstraat gingen verdwijnen heeft bij de ZRCN tot relatief veel (16) klachten geleid. 

De extra afstand die hierdoor afgelegd moet worden is voor veel mensen die binnen de doelgroep van 

het ZRCN vallen te veel gevraagd. Er is vanuit hen noodzaak aan een goedkope, flexibele service die 
zo goed als deur-tot-deur vervoer verzorgt. Services als Breng Flex en Avan hebben beperkte toegang 

tot het centrum en hebben daarnaast ieder hun tekortkomingen (Breng Flex is te duur, Avan “kan tot 
15 minuten voor en na de gewenste tijd komen. Zo lang staan wachten is fysiek te zwaar.”). ZRCN is 

voorstander van een Nijmeegse fietstaxidienst en denkt dat deze goed kan aansluiten bij de behoeften 
van haar doelgroep.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens antwoord worden gegeven op de verschillende deelvragen van 
dit onderzoek, om vervolgens te komen tot een antwoord op de hoofdvraag. Daarop aansluitend 

zullen ook enkele aanbevelingen worden gedaan omtrent de mogelijke implementatie van fietstaxi’s in 
Nijmegen. 

 

5.1 Conclusies 
 

Deelvragen 
 

Welke praktische overwegingen moeten worden gemaakt in het vormgeven van een 
fietstaxidienst?  
 

• Mogelijke doelgroepen: Uit het onderzoek komen drie duidelijke doelgroepen naar voren, 

namelijk: 
o Kwetsbare doelgroepen: ouderen en mensen die om andere redenen slecht ter been 

zijn en chronisch zieken die energietekort hebben. Wordt zowel door fietstaxidiensten 
als door respondenten in het centrum van Nijmegen gezien als een interessante 

doelgroep. Ook organisaties die met deze doelgroep werken zien hierin goede 

mogelijkheden, indien aan bepaalde basisvoorwaarden wordt voldaan (zie punt 
“Vormgeving van de fietstaxi”); 

o Inhuur voor feesten, evenementen en rondritten. Deze vorm van vervoer is voor de 
fietstaxidiensten uit andere steden die beschikken over meerdere fietstaxi’s een 

belangrijke markt;  

o Losse ritten in en rondom het centrum voor toeristen, dagjesmensen en winkelend 
publiek terug naar de auto. Met name deze laatste groep lijkt op basis van het 

enquêteonderzoek kansrijk. Respondenten gaven echter aan dat zij gemiddeld 
ongeveer €3 over hebben voor een dergelijke rit, waardoor deze vorm van 

dienstverlening niet financieel haalbaar lijkt (meer hierover onder de volgende 
deelvraag). 

• Vormgeving van de fietstaxi: De meest voorkomende fietstaxi is de Velotaxi, echter zijn er nog 

diverse andere modellen te overwegen (zie bijlage 1). Welk model fietstaxi ideaal is, is sterk 

afhankelijk van de doelgroep die ermee bediend dient te worden. In de basis dienen de 
volgende punten te worden overwogen:  

o Weerbestendigheid: Om in alle weersomstandigheden ingezet te kunnen worden dient 
de fietstaxi mogelijkheden te hebben om te worden afgesloten tegen wind en regen. 

Met name wanneer ingezet wordt op kwetsbare doelgroepen, is dit essentieel;  

o Comfort: De mate van comfort is sterk afhankelijk van de doelgroep. In het geval van 
toeristen of bij feesten en partijen is een eenvoudig bankje, eventueel met kussen, al 

voldoende. In het geval van kwetsbare doelgroepen zal een hoger niveau van comfort 
nodig, bijvoorbeeld een lagere instap. 

• Beschikbaarheid in tijd en locatie:  

o Losse ritten: Fietstaxi’s kunnen, wanneer zij niet gereserveerd worden, vaste of 
flexibele routes rijden om aangehouden te worden, of op een standplaats staan. Zij 

kunnen daarin een alternatief bieden voor korte ritten van traditionele taxi’s. Met het 

oog op de doelgroep winkelend publiek zal dit met name rondom goedbezochte 
winkeltijden zijn. Voor toeristen en dagjesmensen moet gedacht worden aan 

weekenden, feestdagen en vakanties. Voor kwetsbare doelgroepen die slecht ter been 
zijn, is een oproepsysteem wenselijk, zodat deur-tot-deur vervoer mogelijk wordt 

gemaakt. Daarbij is het van belang dat de fietstaxi binnen korte tijd oproepbaar en bij 

de klant kan zijn; 
o Reserveringen (voor alle doelgroepen) kunnen overal, zowel voor individuele ritten als 

voor dagdelen, dagen of langere perioden, afhankelijk van de wensen. Afstanden per 

rit moeten echter beperkt blijven qua aantal kilometers (+/- 3km max.). 
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• Onderhoud en bestuurders: 

o Voor onderhoud zal een vakman in dienst worden genomen of een link moeten 
worden gelegd richting een fietsenmaker in de stad. Om aan te sluiten bij het sociale 

en duurzame karakter van de fietstaxi kan een link worden gelegd richting Bikewerk 
of soortgelijke fietsenmakers; 

o Om adequaat een fietstaxi te kunnen besturen, dient aan een aantal eisen te worden 

voldaan: men moet fysiek en sociaal sterk zijn en daarnaast bekend zijn met de stad. 

• Organisatie en PR: 
o Om beschikbaarheid en oproepbaarheid soepel te laten verlopen dient een planner en 

coördinator in te worden gezet, eventueel in combinatie met een mobiele agenda of 
plan app; 

o Met het oog op bekendheid van de dienst is het van belang dat hier duidelijk over 
gecommuniceerd wordt richting de gewenste doelgroep middels kanalen die 

aansluiten bij deze doelgroep. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar het 

aangaan van vaste samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met . 

• Juridische overwegingen: 
o De Wet Personenvervoer is niet van toepassing op fietstaxibedrijven. In Artikel 2, lid 1 

wordt gedefinieerd op welke activiteiten deze wet van toepassing is. Daarin wordt 
naast openbaar vervoer en besloten busvervoer gesproken over taxivervoer. 

Taxivervoer wordt in Artikel 1 echter gedefinieerd als "personenvervoer per auto 

tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer", waardoor geconcludeerd kan worden 
dat deze wet niet van toepassing is op fietstaxi's; 

o Voor het aanbieden van ritten met een fietstaxi is geen vergunning vereist. Van de 
grote steden in Nederland kent alleen de Gemeente Amsterdam een 

vergunningensysteem voor alternatief personenvervoer, waaronder de fietstaxi valt. 
Dit systeem is opgesteld omdat wildgroei in alternatieve vervoersvormen was 

ontstaan. Een dergelijk scenario is voor Nijmegen echter niet waarschijnlijk. 

o Voor werknemers van fietstaxidiensten geldt geen CAO. De geldende CAO voor 
traditionele taxidiensten (CAO Taxivervoer 2019-2020) beperkt zich expliciet tot 

chauffeurs die tegen betaling personenvervoer faciliteren “met een personenauto”;  
o Om een fietstaxi te besturen zijn geen certificaten, rijbewijzen of dergelijke 

documenten vereist; 

o Om met een fietstaxi in voetgangersgebied actief te kunnen zijn, zal een ontheffing 

moeten worden geregeld, zoals bijvoorbeeld ook Velocity Fietskoeriers kent. 

Op welke wijzen kan een fietstaxidienst gefinancierd worden?  
Uit de antwoorden van de fietstaxidiensten uit andere steden blijkt dat het niet gemakkelijk is om 
financieel rond te komen met een fietstaxidienst. Het is echter wel mogelijk om de financiële cirkel 

rond te maken, al gaat dit veelal gepaard met veel rijden en hard werken door de oprichters zelf voor 
relatief ‘weinig brood op de plank’. Een belangrijk probleem waar zij tegenaan lopen is dat het 

fenomeen fietstaxi nog niet algemeen geaccepteerd is. Om meer vraag te creëren moeten de prijzen 

van losse ritten daardoor laag worden gehouden. Inkomsten worden zodoende vooral gerealiseerd 
door middel van inhuur bij evenementen en rondritten en door advertentieruimte te verkopen op de 

fietstaxi en kleding van de bestuurder. 
 

Concreet komen bij het opzetten van een fietstaxidienst de volgende kosten kijken: 

• Aanschaf en afschrijving van de fietstaxi; 

• Onderhoud, zowel structureel als incidenteel van de fietstaxi; 

• Salaris bestuurders; 

• Verzekeringen: verzekering voor de fiets, ongevallenverzekering, WA-verzekering, 
inzittendenverzekering; 

• Organisatie: Planning, coördinatie, kleding, telefoons;  

• Naamsbekendheid: PR, promotie en bedrukken van kleding en fiets. 
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Om dit te financieren, zijn er grofweg zes mogelijke inkomstenbronnen waar een fietstaxidienst uit 

kan putten: 

• Losse ritten in en rondom het centrum. Dit lijkt echter onrendabel. Respondenten uit het 
centrumonderzoek geven aan slechts €3 euro over te hebben voor een rit in het centrum, 

terwijl de kosten per rit aanzienlijk hoger liggen (zie de fictieve begroting en bijbehorende 
uitleg hieronder). Ook bestaande fietstaxidiensten geven aan dat deze ritten onrendabel zijn, 

met name door de relatief hoge personeelskosten ten opzichte van de ritprijs; 

• Sponsoring en advertenties, zowel op de fietstaxi zelf als op kleding van de bestuurders. 

Fietstaxi’s zijn een rijdend uithangbord in de stad (ze vallen op in het straatbeeld) en creëren 
zodoende veel zichtbaarheid. Reeds bestaande fietstaxidiensten geven aan dat dit een 

belangrijke inkomstenbron is; 

• Reserveringen en arrangementen. Voordeel van reserveringen is dat de fietstaxi alleen hoeft 
te rijden op het moment dat er vooraf een aanvraag is gedaan. Daardoor rijdt deze zo min 

mogelijk leeg en onbetaald rond; 

• Vaste afnemers en abonnementen. Tevens valt in dit kader te denken aan een “vriend van de 
fietstaxi” constructie, waarbij inwoners en organisaties die de fietstaxi een warm hart 

toedragen een bepaald bedrag per maand of jaar doneren; 

• Combinaties met andere (goederen)stromen in de stad: Naast het vervoeren van personen 

kan een fietstaxi ook bijdragen in het vervoer van andere stromen in de stad. Te denken valt 
aan pakketbezorging of medicijnen, al dan niet in combinatie met personenvervoer. Er is in 

deze studie echter geen uitputtend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze 
financieringsvorm;  

• Subsidieregelingen: Er zijn verschillende subsidieregelingen en fondsen op nationaal en 

provinciaal niveau, waarvan een fietstaxidienst mogelijk gebruik kan maken voor de 

opstartfase. Hier is geen uitputtend onderzoek naar gedaan, maar te denken valt aan 
provinciale en nationale duurzame mobiliteitssubsidies, het Oranjefonds en samenwerking met 

de eHUBS pilot. Ook kan worden gekeken naar de financieringsvormen achter de ov-

abonnement voor 65+, Breng Flex en Avan. 

Ter illustratie is een fictieve begroting opgesteld voor één jaar: 

 

Fictieve begroting 1 jaar Fietstaxi Nijmegen 

Kosten Bedrag €   Opbrengst  Bedrag €  

Afschrijving fietstaxi's: 1 
taxi, 5 jaar levensduur, 

aanschafwaarde €5000,-  €          1.000,00    

14 dagdelen per week, 

52 weken à €125  €          91.000,00  

Huur stalling  €          2.000,00    
Reclame: €4000 per taxi 
per jaar  €            4.000,00  

Onderhoud fietstaxi: €250,- 

per fiets per jaar  €             250,00        

Personeelskosten per week: 

81 uur* à €20,- per uur  €        84.240,00        

Kleding  €             150,00        

PR en marketing  €          1.000,00        

Verzekeringen: fietstaxi, 

WA, ongevallen, inzittenden  €          1.500,00        

Planner: 2 uur per week à 

€40,- per uur  €          4.160,00        

          

Totaal excl. BTW  €     94.300,00    Totaal excl. BTW  €       95.000,00  

*14 dagdelen (56 uur), 1 uur op- en afbouw per dag, toeslag van 100% voor weekenden 
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Als uitgangspunt is genomen dat er gewerkt wordt met één fietstaxi en dat deze zeven dagen per 

week twee dagdelen (1 dagdeel = 4 uur) per dag in bedrijf is. Aan de kostenkant is vervolgens op 
basis van data uit het onderzoek een inschatting gemaakt van de verschillende kostenposten.  

Aan de opbrengstenkant is voor reclame uitgegaan van een bedrag dat op basis van ervaringen van 
reeds bestaande fietstaxidiensten reëel wordt geacht. Vervolgens is een prijs per dagdeel vastgesteld 

om de begroting sluitend te maken. Ook hierbij is er vanuit gegaan dat de fietstaxi het gehele jaar, 

zeven dagen per week tweedagdelen per dag actief is. Of dit in de praktijk realistisch is, hangt af van 
de doelgroep en het type inzet. 

 
Uit deze opzet blijkt dat er bij €4000 aan reclame-inkomsten ongeveer €125 per dagdeel (uitgaande 

van twee personen per fietstaxi €67,50 per persoon) nodig is om een fietstaxidienst zelfstandig te 
laten draaien. Indien er minder dan 14 dagdelen per week wordt gereden, zal dit bedrag hoger 

worden.  

Wanneer dit wordt afgezet tegen de gemiddelde prijs die losse ritten rondom het centrum zullen 
opbrengen (ongeveer €3 per persoon) en het te verwachten aantal ritten (1 tot 3 per uur), kan 

geconcludeerd worden dat het niet reëel is om een fietstaxidienst op deze wijze te financieren. Een 
dagdeel levert zo namelijk in het meest positieve scenario slechts €72 op (4 uur, 3 ritten per uur voor 

2 personen à €3 per persoon), ruim €50 minder dan de €125 die nodig is om de begroting sluitend te 

maken. 
 

Financiering op basis van reserveringen van dagdelen1, arrangementen, abonnementen en vaste 
afnemers wordt wel kansrijk geacht. Echter is om vast te stellen of de prijs van €125 per dagdeel voor 

afnemers haalbaar is verder onderzoek noodzakelijk. 
De opbrengsten uit mogelijke combinaties met andere vervoersstromen en subsidies zijn niet concreet 

in kaart gebracht en daarom in dit rekenvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Deze 

financieringsmogelijkheden kwamen uit de interviews naar voren, maar het bleek gezien het aantal 
beschikbare uren binnen de scope van dit onderzoek niet mogelijk om hier verder in detail op  in te 

gaan. Daar komt bij dat eventuele subsidies alleen voor een opstartfase als wenselijk worden geacht.  
 

Welke rol dient gemeente Nijmegen te spelen in een eventuele realisatie van fietstaxi’s in 
Nijmegen?  
 

In het opstarttraject van dit onderzoek is door de gemeente Nijmegen aangegeven dat zij zelf geen 
fietstaxidienst in eigen beheer nastreeft en dat een structurele subsidie voor een fietstaxidienst 

onwenselijk wordt geacht. Ook met het oog op de zelfstandige continuïteit van een Nijmeegse 

fietstaxidienst kan worden geconcludeerd dat een fietstaxidienst zichzelf zal moeten kunnen bedruipen 
en financiering op basis van een structurele subsidie dus geen langdurig bestaansrecht garandeert. 

Daarnaast biedt het onderzoek, zoals besproken onder de vorige deelvraag, verschillende 
aanknopingspunten voor alternatieve financieringsmogelijkheden. 

 
Echter, wordt een actieve rol van de gemeente in de opstartfase van een Nijmeegse fietstaxidienst 

wel wenselijk geacht. Op basis van de gesproken fietstaxidiensten blijkt dat een actieve rol van de 

gemeente in de betreffende stad een positieve werking heeft op de groeipotentie van een 
fietstaxidienst. Voor de diverse financieringsmogelijkheden is het van belang dat verschillende 

samenwerkingen worden opgezet om te zorgen dat deze structureel in te zetten zijn. De gemeente 
kan hierin de eerste partner zijn (voorbeeldfunctie), waarna andere samenwerkingen kunnen volgen. 

 

Hieruit valt te concluderen dat de rol van de gemeente Nijmegen bij het realiseren van fietstaxi’s één 
of een combinatie van de volgende kan zijn: 

• ‘Launching customer’: de gemeente neemt het voortouw door in de beginfase van de 

fietstaxidienst zelf een aandeel dagdelen af te nemen aan fietstaxiritten voor eigen gebruik. 
Daarnaast promoot de gemeente niet alleen actief het gebruik van de fietstaxi bij andere 

organisaties in de stad, maar helpt zij hen ook in het definitief over de streep trekken; 

                                                
1 Voor nu is uitgegaan van dagdelen omdat dit realistisch lijkt, echter zal op basis van verder onderzoek moeten 
blijken of dit in realiteit ook zo is of dat een ander tijdsbestek wenselijk is. 
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• Vaste partner: de gemeente neemt structureel een aantal dagdelen aan fietstaxigebruik af. Zo 

kunnen bijvoorbeeld relaties of delegaties die de gemeente bezoeken op ludieke en duurzame 

wijze worden opgehaald vanaf het station of P&R locaties per fietstaxi of kunnen zij een 
rondrit maken door de stad met de fietstaxi. Ook zouden burgemeester of wethouders locaties 

in de stad kunnen bezoeken door middel van de fietstaxi. Een vast partnerschap kan 
daarnaast verder worden vormgegeven door middel van praktische bijdragen, bijvoorbeeld 

door het aanbieden van stallingsmogelijkheid. Verder kan een vast partnerschap ook worden 

vormgegeven door een fietstaxidienst vorm te geven als aanvullend openbaar vervoer of 
doelgroepenvervoer en het zodoende aanspraak te laten maken op de subsidieregelingen en 

vergoedingen die hiervoor gelden; 

• Startsubsidie: de gemeente verstrekt een fietstaxidienst een subsidie om de opstart van de 

dienst te kunnen bekostigen.  

Hoofdvraag 
 
Zijn fietstaxi’s een kansrijke, dan wel haalbare, vorm van vervoer rondom de binnenstad 
van Nijmegen? 
 
Fietstaxi’s in Nijmegen zijn haalbaar mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• Het model van de fietstaxi dient aan te sluiten op de wensen van de doelgroep; 

• Er dienen verschillende samenwerkingsverbanden te worden aangegaan met organisaties in 

de stad. Bijvoorbeeld voor het invullen van praktische zaken als onderhoud en PR, maar met 

name ook om structurele inzet van de fietstaxi te garanderen. 

Dit betekent dat de haalbaarheid van de oorspronkelijke gedachte van het aanbieden van losse ritten 

in en rondom het centrum van Nijmegen nihil is zolang er geen structurele afname vanuit organisaties 
in de stad kan worden gecreëerd. Het aanbieden van losse ritten in en rondom de binnenstad is in de 

basis een interessant idee. Echter, zijn losse ritten onvoldoende rendabel en brengt afhankelijkheid 

van individuele reserveringen een hoge mate van onzekerheid met zich mee.  
 

Kansrijk is de structurele inzet van een fietstaxi voor de doelgroep ouderen en mindervaliden. Onder 
deze doelgroep bestaat een mobiliteitsvraag die direct aansluit bij de diensten die fietstaxi’s kunnen 

bieden. Fietstaxi’s kunnen overal in de stad deur-tot-deur mobiliteit verzorgen van huis tot aan de 
gewenste bestemming. De fietstaxi is zodoende functioneel in zetten in combinatie met een stuk 

sociale interactie en beleving. Een rit kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien (zie ook de visualisatie op de 

volgende pagina): om 8:00 uur wordt mevrouw Jansen uit Brakkenstein thuis opgehaald. Ze gaat 
eerst samen met de fietstaxichauffeur boodschappen doen en daarna haar medicijnen ophalen. Om 

9:30 gaat zij bij haar vriend de heer Peters langs die in Bottendaal woont. Samen gaan ze om 10:00 
naar de kapper, waarna ze samen met de chauffeur om 11:00 uur een kopje koffie drinken bij Du 

Commerce. Om 11:45 uur wordt de heer Peters thuis afgezet en om 12:00 uur mevrouw Jansen. Als 

zodanig kunnen fietstaxi’s in Nijmegen een sympathieke dienstverlener zijn voor een vaak vergeten 
doelgroep, stimuleren zij ontmoeting en inclusie en dragen ze bij aan schone mobiliteit in de stad. 

Aanvullend hierop kan de fietstaxi daarnaast ook ingezet worden rondom evenementen en festivals als 
duurzame en sympathieke vorm van vervoer.  

 
Uit dit onderzoek blijkt dat er vanuit de meerderheid van zowel de gesproken zorg-gerelateerde 

organisaties als vanuit de Pathé en Huis van de Binnenstad positief wordt gereageerd op de 

mogelijkheid tot het gebruik van fietstaxi’s in Nijmegen. Om vast te stellen of deze positieve reacties 
ook concreet zullen leiden tot structurele afname van fietstaxi-gebruik is vervolgonderzoek 

noodzakelijk.  
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5.2 Aanbevelingen 

Voortbouwend op het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek, vloeit de volgende aanbeveling 
voort uit dit onderzoek. Er is potentie voor een fietstaxidienst in Nijmegen wanneer deze zich richt op 

ouderen en evenementen, waarbij het voor de financiering van belang is dat organisaties die zich 
bezig houden met deze doelgroepen op structurele basis dagdelen of dagen van het gebruik van de 

fietstaxi inkopen. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen dienen nog een aantal onderdelen verder 

geconcretiseerd te worden middels verdiepend onderzoek:  

• Het aantal zorgcentra (of andere organisaties) dat concrete interesse heeft om structureel een 
dagdeel fietstaxi af te nemen en bereid is een intentieverklaring hiertoe te ondertekenen; 

• Het budget per oudere/mindervalide dat inzetbaar is voor mobiliteit en recreatie zodat te 

bepalen is of de benodigde tarieven haalbaar zijn; 

• Ondernemers, evenementen en festivals in de stad die zich aan dit concept willen binden door 
middel van het ondertekenen van een intentieverklaring tot bijdragen in financiën, natura of 

gebruik; 

• Partijen die advertentieruimte willen kopen en het bedrag dat zij daar voor over hebben; 

• Aansluitende subsidieregelingen op provinciaal en nationaal niveau; 

• Geschikt model fietstaxi dat aansluit bij de gewenste doelgroep; 

• Gedetailleerde kosten van verzekeringen, personeel, onderhoud, aanschaf en stalling. 

Indien uit het onderzoek blijkt dat vanuit verschillende partijen concrete interesse bestaat voor de 
implementatie van een fietstaxidienst, is gezamenlijk met deze partijen een pilot van één of een paar 

weken uit te voeren. Zodoende kan op laagdrempelige wijze ervaren worden wat de voor- en nadelen 
zijn van een fietstaxi en kan definitief besloten worden om hier al dan niet met elkaar mee aan de slag 

te gaan.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Artikel “Geen bussen meer in de Burchtstraat” 
 

URL: https://www.fietsdiensten.nl/geen-bussen-meer-burchtstraat/ 
 

Geen bussen meer in de Burchtstraat 
Al jarenlang woedt de discussie in Nijmegen over de bussen in de Burchtstraat. Het lijkt er nu op dat 
het eindelijk zover gaat komen dat de stadsbussen niet langer meer door de Burchtstraat gaan rijden. 

Ook de Waalkade wordt auto- en busvrij en de ringstraten worden autoluw. 
De discussie gaat er vaak over dat oude mensen en anderen die slecht ter been zijn niet meer in de 

binnenstad kunnen komen als er geen bussen meer rijden en dat er ‘dus’ minibusjes ingezet moeten 

worden. 
 

Er zijn echter zoveel goede en schone alternatieven. Waarom geen fietstaxi’s inzetten? De meeste 
mensen kennen ze van Amsterdam. Maar ook in Tilburg en Zwolle rijden fietstaxi’s en worden ze erg 

gewaardeerd vanwege hun van-deur-tot-deur service en snelle en prettige vorm van vervoer. Je kunt 
ook denken aan tandemtaxi. Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat zich in Den Haag vervoeren per 

tandemtaxi. Dit is weliswaar een particuliere dienst voor haar als staatssecretaris, maar dat zou je ook 

als publieke voorziening kunnen inzetten. Tandemtaxi’s zouden ook heel goed kunnen functioneren als 
pendeldienst tussen het Centraal Station en campus Heijendaal voor studenten en medewerkers. 

 

 
FOTO: NOS, STSS JETTA KLIJNSMA OP DE TANDEM. 

 

Reguliere taxichauffeurs klagen regelmatig over ultrakorte ritjes van het station naar bijvoorbeeld 
Plein’44. Voor fietstaxi’s of tandemtaxi’s zou dat juist een perfecte afstand zijn. Eigenlijk vreemd dat 

reguliere taxibedrijven (nog) geen fietstaxi’s exploiteren. 
 

In Nijmegen rijden ook al een aantal jaren de meerspersoonfietsen van Struin BSO. Deze fietsen zijn 
voor kindervervoer voor buitenschoolse opvang, maar ze worden ook gemaakt in een uitvoering voor 

volwassenen. In Nijmegen zijn ze eerder gebruikt bij de opening van de snelfietsroute Beuningen – 

Nijmegen. 
 

Vorig jaar is er in Nijmegen in het kader van de Giro Gelderland een proef gedaan met de 
BuitenGewoonFiets / Vierfiets voor dementerende ouderen. Deze proef was erg succesvol en zal 

verder uitgewerkt worden in samenwerking met stichting Koprol. De Vierfiets kan ook uitstekend 

ingezet worden als een soort taxi. Hetzelfde geldt voor Duofietsen, een tandem waarop je naast 
elkaar zit en SolarSkelters. Groot voordeel hierbij is dat mensen zelf mee kunnen fietsen. 

https://www.fietsdiensten.nl/geen-bussen-meer-burchtstraat/
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VIERFIETS MET MEP M. CRAMER 

 
Een groot probleem van onze samenleving is immers dat mensen te weinig bewegen. Door in het 

binnenstadsvervoer voertuigen in te zetten waarbij mensen ook zelf kunnen meedoen, vang je twee 
vliegen in één klap. Deze vorm van vervoer is daarbij ook nog eens erg sociaal. Mensen raken 

makkelijk met elkaar in gesprek als ze samen fietsen. 

 
Vanaf 2015 rijden er in Nijmegen ook vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren met riksja’s. Deze riksja’s 

kunnen in principe ook ingezet worden als binnenstadsvervoer. 
 

Een ander innovatief stadsvoertuig is de taxibakfiets van Urban Arrow. Het is een soort bakfiets met 
een bankje in de lengterichting waar drie mensen achter elkaar op kunnen zitten. Ziet er erg leuk uit. 

Het zonnetreintje rijdt ook al een aantal jaren door Nijmegen en meerdere van deze treintjes die in 

beide richtingen routes door het centrum rijden, kunnen een belangrijke rol spelen in het 
binnenstadsvervoer. Er zijn inmiddels modernere varianten van gemaakt zoals bijvoorbeeld Trens. 

  
Naast het personenvervoer zijn er ook legio mogelijkheden om bestelbusjes te vervangen door 

innovatieve vrachtfietsen en andere lichte elektrische vrachtvoertuigen voor binnenstadsdistributie. 

Maar dat is een ander verhaal. 
Kortom, er zijn veel handige, innovatieve voertuigen in te zetten als alternatief voor busjes in de 

binnenstad. De binnenstad wordt er alleen maar leuker en aantrekkelijker door. 
  

Jos Sluijsmans, 15 maart 2017 
  

Aanvulling dd. 8 augustus 2018: Quicab heeft een toepassingsmodule ontwikkeld voor 

personenvervoer  met de Velove Armadillo. Bekijk hier de VIDEO 
  

Aanvulling dd. 19 september 2018: ‘Met fietstaxi kan Esther eindelijk weer eens op pad’, De 
Gelderlander 

  

Aanvulling dd. 23 september 2018: ‘Fiets-achtigen omarmen’, blog van Angela van der Kloof, Mobycon 
  

Referenties 
• Tandems voor TandemTaxi: jasperfietsen.nl 

• Fietstaxi: www.fietstaxitilburg.nl/ 

• Riksja: fietsenallejaren.nl/nijmegen/ 

• Taxibakfiets: www.urbanarrow.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cwDG2IiDyek
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/met-fietstaxi-kan-esther-eindelijk-weer-eens-op-pad~ac6c5f08/
https://www.mobycon.nl/blog/fiets-achtigen-omarmen/
http://jasperfietsen.nl/
http://www.fietstaxitilburg.nl/
http://fietsenallejaren.nl/nijmegen/
https://www.urbanarrow.com/
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• Meerpersoonsfietsen: www.tolkampmetaalspecials.nl/index_bestanden/Page638.htm 

• Vierfiets: vierfiets.nl/ 

• Duofiets: www.vanraam.nl/duofiets-tandem-fun2go/itm/12484, www.huka.nl/producten, 

www.lintech.nl/fietsen/toogether-elektrisch-duofiets/, www.4wieler.nl/index.php?duofiets 

• Quicab: https://quicab.se/ 

• Solar Skelter: solarskelter.nl 

• Trens: http://trens.eu 

• Binnenstadsdistributie: www.cargobikefestival.com/ 

 

 
CARGO BIKE TAXI VAN URBAN ARROW 

  

http://www.tolkampmetaalspecials.nl/index_bestanden/Page638.htm
http://vierfiets.nl/
https://www.vanraam.nl/duofiets-tandem-fun2go/itm/12484
http://www.huka.nl/producten
http://www.lintech.nl/fietsen/toogether-elektrisch-duofiets/
http://www.4wieler.nl/index.php?duofiets
https://quicab.se/
http://www.solarskelter.nl/
http://trens.eu/
http://www.cargobikefestival.com/
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Bijlage 2 – Enquête 

 

1. Weet u wat Fietstaxi’s zijn? 

• Ja 

• Nee 

2. Heeft u al eens gebruik gemaakt van een fietstaxi? 

• Ja 

• Nee 

3. Stel, er rijden fietstaxi’s in en rond de binnenstad in Nijmegen. Zou u hier gebruik van maken? 

• Ja – VERVOLG BIJ VRAAG 4 

• Nee – VERVOLG BIJ VRAAG 6 

• Weet ik niet – VERVOLG BIJ VRAAG 7 

4. Voor welke ritten? (waar naar waar?) 

• Open antwoord 

5. Hoeveel zou een rit van centraal station naar de Grote Markt bijvoorbeeld mogen kosten? 

• Open antwoord – VERVOLG BIJ VRAAG 9 

6. Waarom niet? 

• Open antwoord – VERVOLG BIJ VRAAG 9 

7. Waarvan is uw keuze afhankelijk?  

• Open antwoord   

8. Als er aan deze voorwaarde(n) wordt voldaan, hoeveel zou een rit van het centraal station 

naar de Grote Markt bijvoorbeeld mogen kosten?  

• Open antwoord 

9. Wat zijn volgens u geschikte opstapplaatsen voor fietstaxi’s? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Centraal Station 

• Plein 1944 

• Waalkade 

• Burchtstraat (ter hoogte van stadhuis) 

• Kelfkensbos 

• Keizer Karelplein (bij Bisschop Hamerstraat) 

• Weet ik niet / niet van toepassing 

• Anders, namelijk… 

10. Voor welke groep centrumbezoekers zou de komst van de fietstaxi met name van waarde 

kunnen zijn? 

• Open antwoord 

11. Hoe komt u normaal gesproken naar het centrum? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Lopend 

• Fiets 

• Bus 

• Trein 

• Auto 

• Anders, namelijk… 

12. Hoe verplaatst u zich normaal gezien binnen het centrum?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Lopend 

• Fiets 

• Bus 

• Auto 

• Anders, namelijk 
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13. ALLEEN INDIEN ANTWOORD ‘BUS’ BIJ VRAAG 11 OF 12: Dit jaar gaan de bussen verdwijnen 

uit de Burchtstraat. De bushalten Plein ’44 en Valkhof blijven bestaan. Maar de bushalte bij 

het Stadhuis op de Burchtstraat wordt opgeheven. Stel dat op deze plek een fietstaxi-halte 

komt, zou u hier dan gebruik van maken? Bijvoorbeeld vanaf het centraal station of vanaf een 

andere bushalte naar de Burchtstraat. 

• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet 

14. ALLEEN INDIEN ANTWOORD ‘AUTO’ BIJ VRAAG 11 OF 12: Stel dat fietstaxi’s u terug naar een 

parkeergarage kunnen brengen. Bijvoorbeeld als u veel of grote boodschappen heeft. Zou u 

hier gebruik van maken? 

• Ja 

• Nee 

• Weet ik niet 

15. Woont u in Nijmegen? 

• Ja 

• Nee 

16. In welke wijk/plaats? 

• Open antwoord 

17. Geslacht 

• Man 

• Vrouw 

• Anders, namelijk… 

18. Leeftijd 

• Open antwoord 

19. Heeft u nog opmerkingen? 

• Open antwoord 
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Bijlage 3 – Antwoorden enquête  

 

1. Weet u wat Fietstaxi’s zijn? 

 
 

2. Heeft u al eens gebruik gemaakt van een fietstaxi? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

Weet u wat fietstaxi's zijn?

Ja Nee

23%

77%

Heeft u al eens gebruik gemaakt van een fietstaxi?

Ja Nee
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3. Stel, er rijden fietstaxi’s in en rond de binnenstad in Nijmegen. Zou u hier gebruik van maken? 

 
 

4. Voor welke ritten? (waar naar waar?) 

• Centraal naar stad (14x); 

• Binnen de stad (3x); 

• Burchtstraat naar Waalkade (3x); 

• Centraal  naar plein 1944 (2x); 

• Molenstraat naar Valkhof (2x); 

• Naar en van parkeergarage (2x); 

• Stadstour (2x); 

• Kroeg naar centraal (1x); 

• Lent naar Nijmegen (1x). 

 

5. Hoeveel zou een rit van centraal station naar de Grote Markt bijvoorbeeld mogen kosten? 

De antwoorden waren variëren van 1 tot 7,50 Euro. De gemiddelde prijs die de respondenten willen 
betalen is 3,07 euro.  
 

6. VERVOLG OP VRAAG 3 - Waarom niet? 

• Loopt net zo graag in de binnenstad (19x); 

• Fietst zelf (18x); 

• Gratis bus (2x); 

• Winkels staan te dicht op elkaar (1x); 

• Wil niet te koop lopen in een fietstaxi, gaat liever fietsen huren (1x); 

• Wil ze niet hebben in de stad doordat het al zo vol is (1x). 

 

7. VERVOLG OP VRAAG 3 - Waarvan is uw keuze afhankelijk?  

• De prijs (8x); 

• Andere ov mogelijkheden (2x); 

• Bus gratis (1x); 

• Waar ze naartoe vervoeren (1x). 

38%

46%

16%

Stel er rijden fietstaxi's in en rond de binnenstad in Nijmegen. 

Zou u hier gebruik van maken?

Ja Nee Weet ik niet
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8. Als er aan deze voorwaarde(n) wordt voldaan, hoeveel zou een rit van het centraal station 

naar de Grote Markt bijvoorbeeld mogen kosten?  

De antwoorden variëren van 1 tot 5 Euro. De gemiddelde prijs die de respondenten willen betalen als 

ze onder bepaalde voorwaarden gebruik willen maken van de fietstaxi is € 2,63. 

 

9. Wat zijn volgens u geschikte opstapplaatsen voor fietstaxi’s? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Centraal Station (78x);  

• Plein1944  (54x);  

• Burchtstraat (47x); 

• Waalkade (38x); 

• Kelfkensbos (18x); 

• Keizer Karelplein (26x); 

• Weet ik niet/ niet van toepassing (5x); 

• Naar de casino Canisiussingel (1x); 

• Uitgaansgebied (1x);  

• Buiten de stad (1x); 

• Fietsenstallingen (1x); 

• Bushaltes (1x); 

• Goede restaurants (1x); 

• Geen (1x); 

• Achter plein 1944 (1x); 

• Hesepoort (1x); 

• Singels (1x); 

• Kolpinghuis (1x); 

• Uni (1x). 

 

10. Voor welke groep centrumbezoekers zou de komst van de fietstaxi met name van waarde 

kunnen zijn? 
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11. Hoe komt u normaal gesproken naar het centrum? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

12. Hoe verplaatst u zich normaal gezien binnen het centrum?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

31%

27%

12%

18%

Hoe komt u normaal gesproken naar het centrum?

Lopend Fiets Bus Trein Auto

77%

17%

4% 2%

Hoe verplaatst u zich normaal gezien binnen het centrum?

Lopend Fiets Bus Rolstoel



Haalbaarheidsonderzoek fietstaxi Nijmegen 
Eindrapportage 32  
04-07-2019 

 

13. ALLEEN INDIEN ANTWOORD ‘BUS’ BIJ VRAAG 11 OF 12: Dit jaar gaan de bussen verdwijnen 

uit de Burchtstraat. De bushalten Plein ’44 en Valkhof blijven bestaan. Maar de bushalte bij 

het Stadhuis op de Burchtstraat wordt opgeheven. Stel dat op deze plek een fietstaxi-halte 

komt, zou u hier dan gebruik van maken? Bijvoorbeeld vanaf het centraal station of vanaf een 

andere bushalte naar de Burchtstraat. 

 
 

14. ALLEEN INDIEN ANTWOORD ‘AUTO’ BIJ VRAAG 11 OF 12: Stel dat fietstaxi’s u terug naar een 

parkeergarage kunnen brengen. Bijvoorbeeld als u veel of grote boodschappen heeft. Zou u 

hier gebruik van maken? 

 
 

15. Woont u in Nijmegen? 

De meerderheid van de ondervraagde bezoekers kwam uit Nijmegen (51,6%). Op de kaarten onder 

de volgende vraag is de spreiding van de woonplaatsen van de respondenten visueel weergegeven.  

 

 

38%

40%

22%

Als er een fietstaxi halte komt bij Burchtstraat in plaats van de 

bushalte, zou u hier dan gebruik van maken?

Ja Nee Weet ik niet

64%

20%

16%

Stel dat fietstaxi's u terug naar een parkeergarage kunnen 

brengen. Bijvoorbeeld als u veel of grote boodschappen heeft. 

Zou u hier gebruik van maken?

Ja Nee Weet ik niet
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16. In welke wijk/plaats? 
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In deze kaart is de spreiding van de respondenten te zien binnen Nijmegen: 

• Nijmegen Centrum (8x); 

• Nijmegen Oost (7x); 

• Nijmegen Zuid (6x); 

• Nijmegen Noord (5x); 

• Nijmegen Oud-West (4x); 

• Dukenburg (3x); 

• Lindenholt (3x); 

• Nijmegen Nieuw-West (1x). 

 

17. Geslacht 

 

Geslacht

Man Vrouw
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18. Leeftijd 

 
 

19. Heeft u nog opmerkingen? 

• Jammer dat het ov buskaart voor 65+ volgend jaar niet meer gratis is (4x); 

• Lastig fiets parkeren (1x); 

• Rolstoel mee op de fietstaxi zou fijn zijn. (1x). 
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Bijlage 4 – Vragenlijst fietstaxidiensten 

 

Vraag Antwoord 

1. Naam en gegevens 

bedrijf 

 

 
 

2. Naam contactpersoon  

 
 

3. Sinds wanneer bestaat 

het bedrijf? 

 

 
 

4. Hoeveel fietstaxi’s heb 

je? 

 
 

 

5. Hoeveel werknemers / 

fietsers? 

 
 

 

6. Wat voor achtergrond 

hebben de 

werknemers / fietsers?  

 

 
 

7. Werk je samen met 

andere bedrijven?  

• Zo ja, welke? 

 

 

 
 

 
 

8. Waaruit bestaan de 

werkzaamheden? 

 

 
 

 
 

 

9. Hoe wordt het 

onderhoud van de 

fietstaxi’s geregeld? 

 

 

10. Hoe is opslag van de 

fietstaxi’s geregeld?  

 

 

 

 
 

 

11. Wie zijn je klanten?  
 

 
 

 
 

12. Wie zijn je passagiers?  
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13. Waar kunnen 

passagiers instappen? 

(Vaste standplaats, 

aanhouden op straat, 

reserveren, etc.) 

 

14. Zie je nog andere 

doelgroepen die je nu 

(nog) niet bedient? 

• Zo ja, welke? 

 

 
 

 
 

 

 

15. Hoe verwerf je 

inkomsten? 

 

 

 
 

 
 

16. Waar haal je de 

meeste inkomsten uit? 

 

 
 

 
 

 

17. Wat zijn de grootste 

kostenposten? 

 
 

 
 

 

 

18. Waar ben je trots op?  

 

 
 

 

19. Welke waarde levert 

een fietstaxi voor een 

(binnen)stad? 

 

 

 

 
 

 
 

 

20. Wat zijn je grootste 

successen? 

 
 

 

 
 

 

21. Wat zijn je grootste 

missers? 
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22. Wat zou je anders 

doen? 

 
 

 
 

 
 

23. Wat zijn de 

voorwaarden voor een 

succesvol 

fietstaxibedrijf? 

 

 
 

 

 
 

 

24. Wat zijn je tips voor 

het beginnen van een 

fietstaxibedrijf? 

 

 

 
 

 
 

25. Overige opmerkingen  
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