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Foto: BYCS. Bijschrift: Directeur-generaal Milieu en Internationaal Roald Lapperre (midden)

en Fietsburgemeester JP Amaral van São Paulo, Brazilië (tweede van links) tijdens het

uitspreken van de commitments aan de WHO-tafel.

Nederland werkt aan schonere lucht en
transitie naar fiets in steden wereldwijd
Applaus voor Nederlands commitment tijdens eerste WHO
Conferentie over luchtvervuiling en gezondheid in Genève
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Nederland gaat voor schoon, circulair en fietsen, om ons land gezonder te maken. Roald

Lapperre, Directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat, sprak dat commitment onder applaus uit in vijf actiepunten, tijdens de 1e World

Health Organisation (WHO) Conferentie over Luchtvervuiling en Gezondheid in Geneve. Het

overleg van wereldleiders, IGO’s en NGO’s vond afgelopen week plaats omdat jaarlijks 7 miljoen

mensen sterven door ongezonde lucht, veroorzaakt door onder meer vervuilende industrie,

chemicaliën en uitlaatgassen.

"We streven naar een schone lucht voor een gezonde toekomst,” zei Dr. Maria Neira, directeur

van de WHO, die dat initiatief onderstreept met de ‘BreatheLife’-campagne.

“600.000 kinderen sterven, elk jaar, veelal in ontwikkelingslanden. In Londen overleed niet

lang geleden een 9-jarig meisje, Ella, doordat ze leed aan astma, veroorzaakt door de slechte

lucht. Het wordt tijd dat we dat veranderen. We moeten uitstoot van giftige stoffen nu stoppen,

om luchtvervuiling te voorkomen", zei Christiana Figueres tijdens de openingssessie. Dr. Tedros

Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, en fietsburgemeester van São Paulo,

JP Amaral, openden de eindceremonie op de fiets om te laten zien dat het belangrijk is dat

steden niet langer gebouwd worden rondom de auto, maar rondom de mensen die er wonen en

werken.

“We geloven dat dit mensgericht denken en de implementatie van de fiets in steden wereldwijd

leidt tot een fundamentele verbetering van gezondheid, geluk en welvaart voor mensen over de

hele wereld”, zei co-founder Maud de Vries van de Amsterdamse social enterprise BYCS. Haar

organisatie vult het commitment van de Nederlandse regering aan met de missie 50x30: de helft

van de ritten op de fiets in steden wereldwijd, in 2030. En met 200 fietsburgemeesters volgend

jaar, vooral in megacities en in wereldsteden waar de lucht extreem ongezond is.



Fietsburgemeester van Amsterdam, Katelijne Boerma, zegt: “Ministers, burgemeesters,

liefdadigheidsfondsen, artsen en NGO’s van over de hele wereld kwamen naar ons om hun hulp

aan te bieden. We gaan nu samen met partners een aantal voorbeeldcases bouwen over hoe de

fiets steden duurzaam kan transformeren. Met FietsLabs, die we in Nederland in Amsterdam en

in Arnhem met de provincie Gelderland al hebben opgezet. Daarnaast gaan we de komende tijd

gedragscampagnes uitrollen om meer mensen op de fiets te krijgen, en eerste pilots opzetten

rond innovatieve concepten zoals een tankstation voor fietsers die het comfort en de status van

fietsen kunnen vergroten. We zijn onder de indruk van de belangstelling voor iets dat wij al heel

lang weten: de fiets is de toekomst voor een gezond en fijn leven in de stad en is een trigger voor

veel positieve effecten: gezondheid, mentale gezondheid, schone lucht en een duurzame

economie. De fiets is waardevoller dan wij in Nederland vaak denken. Dat we hier in Genève bij

WHO zo worden ontvangen, stemt me hoopvol voor de toekomst.”

De commitments van de Nederlandse regering aan de WHO BreatheLife-

campagne:

1. Terugdringen van CO2-uitstoot met 49% in 2030 en 95% in 2050

2. 50% Reductie in gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire

economie in 2050.

3. Nederland wordt naar verwachting het eerste land in Noordwest-Europa waar alle steden

eind 2018 voldoen aan de Europese normwaarden voor luchtkwaliteit en werkt in een

Schone Lucht Akkoord verder toe naar de streefwaarden van de WHO voor luchtkwaliteit.

4. Uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos.

5. Een investering van 100 miljoen euro in fietsbeleid om 200.000 forenzen uit de auto te

krijgen.
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BYCS is een in Amsterdam gevestigde sociale onderneming, gedreven door de overtuiging dat

fietsen steden transformeren en dat steden de wereld transformeren. Onze missie is 50 by30:

50% van alle ritten op de fiets in 2030. Dat vraagt om de scherpste ideeën en de meest

vastberaden actie. We geloven dat dit leidt tot een fundamentele verbetering van gezondheid,

geluk en welvaart voor mensen over de hele wereld en werken richting dit doel door het

initiëren, testen en opschalen van baanbrekend onderzoek en innovaties rondom fietsen. BYCS

is een social enterprise en investeert haar winst onder meer in haar internationale 'Bicycle

Mayor & Leader'-programma. In al haar werk vraagt BYCS - 'waar kan de fiets ons naartoe

brengen?'
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OVER BYCS

BYCS sees a world where 50% of all city trips are by bicycle by 2030. We call this global vision 50by30. This
ambitious goal demands the brightest ideas and the most determined action. We believe it will lead to
fundamentally healthier, happier and more prosperous cities.

BYCS acts as a catalyst for breakthrough solutions around cycling. We create and accelerate ideas, and we kick
start collaborations. We're pursuing our bold 50by30 goal by launching innovative programs that can scale and
engage people globally.

To realise 50by30, we work with others who share our vision. If you'd like to contribute to one of our programs or
have a suggestion for a way we could collaborate, we'd love to hear from you.

Onderschrift: Fietsburgemeester van Amsterdam, Katelijne Boerma, met burgemeester

Lukwago Erias van Kampala: “In Kampala wonen 4 miljoen mensen. Ik wil een gezonde

toekomst voor onze stad en ik kijk uit naar de implementatie van de plannen die we hier

gemaakt hebben om de fiets in mijn stad een centrale plek te geven.”
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