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Samenvatting 

 

“It took just one bike ride after I returned home from a three-week cycling 

course in the Netherlands to realize that I have been deeply and forever 

changed by the experience of Dutch biking.” 

Matt Pinder, Deelnemer Summer School 

 

Er zijn maar weinig mensen die openlijk zullen toegeven dat ze zijn uitgeleerd. Dat ze 

genoeg weten. Dat er niets meer bij kan of hoeft. Uit de media, in de politiek en in het 

publieke debat kennen we zat figuren die dat impliciet uitstralen, maar zeker in onze 

professionele omgeving lijkt leren een vanzelfsprekendheid.  

 

We kunnen er een kast vol handboeken over kopen en het is onderwerp van een groot 

aantal studies. ‘Learning’ geeft op Google Scholar maar liefst  5.4 miljoen hits. In 

combinatie met ‘urban planning’ vinden we nog 169.000 studies en zelfs als we ons 

beperken tot ‘transport planning’ kunnen we ons nog steeds tegoed doen aan niet minder 

dan 16.800 artikelen. 

 

Leren is zo ‘hot’ voor vervoersplanologen dat het belangrijkste congres van het jaar 

hieraan gewijd wordt? Maar waarom is leren dan eigenlijk zo interessant? En wat weten 

we van de processen en condities van leren? Wetenschappers die beleidstransfer 

bestuderen spreken van een enigma, een black box waarbij mensen de hele wereld 

rondreizen en er af en toe een beleidsconcept ergens anders opduikt (denk aan het ABC 

beleid).  

 

Dit paper geeft een aanzet om de mechanismen van dit complexe en non-lineaire 

leerproces veel beter te begrijpen. Aan de hand van een auto-etnografische studie 

graven we diep naar het hoe en wat van leren rondom fietssteden en fietscultuur. Met 

fascinerende reflecties en bevindingen van internationale ‘beleidstoeristen’! Zelfstandig 

ondergedompeld worden in fietsen, de sociale en ruimtelijke omgeving van een fietsstad 

en van fietscultuur lijken wezenlijke voorwaarde zijn voor ‘deep learning’. 
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1. Van ingewikkeld naar complex 

“Stelt u zich een blauwe stoel voor… 

Stel u zich nu een blauwe stoel met houten poten voor… 

Stel u zich nu een blauwe stoel met houten, geklauwde poten en een 

voetenbankje voor. 

Denkt u dat je voorstelling nu hetzelfde is als die van mij? Hoe zag u de kamer 

voor u waarin de stoel stond? Of dacht u misschien niet eens aan een kamer? 

In theorie praten we over hetzelfde simpele idee, maar de manifestatie van dat 

idee in onze voorstellen kan radicaal verschillen. Het maakt niet uit hoe 

gedetailleerd en precies we de stoel beschrijven, onze percepties zullen 

verschillen. We moeten iets meemaken om het te begrijpen. Onze eigen perceptie 

wordt beïnvloed door culturele, emotionele, fysieke en sociale bagage die we als 

mens meenemen; onze vooroordelen. Echter, door participerende observatie en 

volledige onderdompeling in een beleving, kunnen we een begin maken om de 

multi-sensorische nuances te ervaren die nodig zijn om iets te ‘Verstehen’.”  

Pamela Downey, Deelnemer Summer School PCCAMS171 (vertaald) 

 

Hoewel verkeer en vervoer lange tijd is benaderd als een ingewikkeld vakgebied, wordt 

steeds meer erkend dat het niet enkel ingewikkeld, maar ook complex is. Wat is het 

verschil? Een ingewikkeld thema heeft een groot aantal componenten, maar de 

karakteristieken van ieder component en van alle relaties tussen die componenten zijn 

kenbaar. Denk aan een motor van een auto; weinigen van ons kunnen zoiets zelf 

nabouwen, maar we zijn het er snel over eens dat het te leren is en dat er specialisten 

zijn die exact weten hoe dat moet.  

 

Een complex thema heeft ook een groot aantal componenten, maar hun karakteristieken 

en onderlinge relaties zijn per definitie onkenbaar. Het is onmogelijk om alle 

karakteristieken van de componenten te weten en hun onderlinge relaties te kennen en 

te kunnen voorspellen. Heisenberg’s onzekerheidsprincipe schokte de 

natuurwetenschappen door te laten zien dat dit voor quantumdeeltjes geldt. Zo is gek 

genoeg een zonsverduistering nauwkeurig te voorspellen (interactie tussen 

hemellichamen is ingewikkeld), terwijl het tot op de dag zelf duurt voordat we iets 

kunnen zeggen of, en waar, we het te zien krijgen (de vorming van wolken is complex). 

Dit fenomeen is nog meer van toepassing in de sociale wetenschappen waar zelfs de 

beschrijving van een bepaald proces dat proces zelf kan veranderen. 

 

Alhoewel er volop strijd over is, wordt het steeds duidelijke dat vervoersplanologie gata 

over een systeem dat meer complex dan ingewikkeld is. En meer een sociale- dan een 

natuurwetenschap. Er is steeds meer bewijs dat niet alleen de componenten en hun 

relaties complex zijn, maar dat ook de grenzen waar het systeem stopt veel minder 

duidelijk zijn als lange tijd werd aangenomen. Mobiliteit hangt bijvoorbeeld (wederkerig) 

samen met hoe steden functioneren, hoe individuen zich voelen, hoe economieën groeien 

of krimpen en hoe het klimaat veranderd. Allemaal complexe systemen die in elkaar 

grijpen. 

                                                      
1 PCCAMS17 staat voor Summer School Planning the Cycling City 2017, georganiseerd door de Universiteit van 

Amsterdam 

https://natuurkundeuitgelegd.nl/videolessen.php?video=heisenberg
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De expert die claimt dat hij of zij exact weet hoe dit systeem werkt, heeft steeds minder 

houvast: ‘all models are wrong…’. Maar dat betekent niet dat kennis er niet meer toe 

doet: ‘…but some models are useful’ (Sterman, 2002). Het betekent vooral dat het soort 

kennis, de validiteit er van en de manier om het te verkrijgen verandert: (1) van het 

klassieke ‘predict and provide’ via ‘predict and prevent’ naar een gebalanceerde kijk op 

mobiliteit en bereikbaarheid; (2) van een focus op verkeer als afgekaderd onderwerp 

naar een meer holistische benadering van een brede waaier aan uitdagingen; (3) van het 

zoeken naar middelen voor een gegeven doel (bv. filebestrijding) naar het continue 

scannen van de wisselwerking tussen verschillende doelen én middelen en; (4) van een 

relatief simpele institutionele context naar arena’s met wisselende groepen van 

stakeholders met radicaal verschillende waarden en perspectieven (Te Brömmelstroet & 

Bertolini, 2011).  

2. De vervoersplanoloog: van opgeleid expert naar een leven lang leren 

Om in die nieuwe context kennis om te kunnen zetten in acties, oftewel beleid te kunnen 

maken, helpt het niet om enkel alle CROW-handleidingen uit het hoofd te kennen of 

verkeersmodellen te kunnen maken. De huidige expert moet juist in staat zijn om allerlei 

verschillende soorten kennis met elkaar te verbinden. Dit wordt door Tetlock en Gardner 

(2015) intellectual humility genoemd: ga ervan uit dat de wereld om je heen deeply 

complex is en dat je daar als expert altijd slechts maar een deeltje kunt weten. Hun 

grootschalige empirische studie laat zien dat je om in die context goed te functioneren, 

niet alleen moet werken. Werk in groepen van verschillende samenstellingen, en het 

liefst met zo uiteenlopende visies om groupthink te voorkomen. En vorm een dergelijke 

groep elke keer opnieuw. In elke context opnieuw. Kortom, de huidige vervoersplanoloog 

moet de capaciteit bezitten om een leven lang te leren.  

 

Een manier om die capaciteit te ontwikkelen is ‘policy transfer’, de verspreiding van ideën 

en beleid van de ene context naar een andere. We reizen er wat af met z’n allen om naar 

goede (en soms slechte) voorbeelden te kijken en lessen daarvan terug te brengen naar 

onze eigen uitdagingen ((‘policy tourism’). In dat spel is Nederland ook in toenemende 

mate de ontvangende partij. Er is vooral enorm veel interesse in hoe we omgaan met 

water, maar ook in de rol die de fiets speelt in onze steden. Amsterdam ontvangt naar 

eigen zeggen zo’n 150 internationale delegaties per jaar, maar die speculatie zou best 

eens hoger kunnen uitvallen als je alle professionele bezoekers mee zou tellen. Ze 

komen om te leren over fietsinfrastructuur, ontwerp, openbare ruimte en om te praten 

met lokale experts. Maar is dat genoeg om echt te begrijpen welke lessen getrokken 

kunnen worden?  

 

Een uitstapje naar literatuur over opleiden (educational science) leert ons dat leren een 

non-lineair proces is waarbij allerlei interne en externe condities elkaar beïnvloeden. 

Illeris (2006) definieert leren als ‘elk menselijk proces dat leidt tot een permanente 

capaciteitsverandering’. Pedagogie biedt ons concepten en instrumenten om dit proces te 

structureren of zelfs te ontwerpen. Verschillende stromingen in de literatuur benadrukken 

net andere condities. Denk bijvoorbeeld aan experiential learning (Kolb, 1984), 

transformative learning (Mezirow, 1997), adult, self-directed learning (Merriam, 2001), 

and situated learning (Lave & Wenger, 1991). Wat deze concepten gemeen hebben is dat 
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ze het belang van ervaren (‘immersion’) centraal stellen: dus leren over fietsen in een 

omgeving waar fietsen een volwaardige onderdeel is van de stad en samenleving biedt 

een ideale context om waardevolle, unieke en betekenisvolle lessen te leren. Maar we 

weten nog maar heel weinig welke specifieke condities nodig zijn om dit potentieel ook 

daadwerkelijk te benutten. Bij fietsen is het aannemelijk dat vooral het zelfstandig 

onderdompelen in het fietsen, de fietsstad en de fietscultuur zelf een belangrijke rol 

speelt. 

 

Iedereen die heeft leren fietsen, weet dat dat een kwestie is van vallen en opstaan. 

Fietsen is een activiteit die je niet uit een boekje kunt leren, of die je als vader kunt 

uitleggen aan je kinderen. Je moet het doen, je lichaam en geest laten ervaren hoe 

balans, snelheid en controle complex samenhangen. Ditzelfde geldt in zekere zin voor 

leren over fietsbeleid: iedereen kan de CROW handreiking bestellen of op Twitter de 

goede en slechte voorbeelden verzamelen. Iedereen kan een blog lezen of op een 

congres nar een presentatie luisteren. Toch zien we dat de eigen ervaring een essentieel 

ingrediënt is om deze kennis aan elkaar te verbinden en betekenisvol te maken (Te 

Brömmelstroet, 2015). Zelf fietsen door de Nederlandse context voegt kinesthetisch, 

sensorisch, maar ook zeker emotioneel besef toe als belangrijke verbindende laag van 

kennis (zie ook Vivanco, 2013). 

3. Onderzoeksdoel: Het leerproces ontrafelen 

Continu en gezamenlijk leren is dus 1) noodzakelijk voor de hedendaagse 

vervoersplanoloog, zoals ook erkend in het CVS thema dit jaar 2) een groot onderdeel 

van ons professioneel leven en 3) niet eenvoudig om goed en effectief te organiseren, 

zeker bij fietsbeleid. Met die observaties is het uitermate vreemd dat we eigenlijk maar 

weinig weten hoe we dat het beste, het meest effectief kunnen organiseren. Een studie 

naar policy transfer in de vervoersplanologie komt tot de conclusie: 

 

“Remarkably little is understood … about the precise role of learning from 

elsewhere and its influence on processes of policy reform since no studies have 

thoroughly linked policy outcomes to learning.” (Marsden & Stead, 2011) 

 

In dit paper willen we een beetje meer licht laten schijnen op dit proces. In het kader van 

het Europese project CYCLEWALK onderzoeken we het leerproces van delegaties die naar 

andere plekken reizen ter inspiratie. Zoals aangegeven komen er veel professionals naar 

Nederland om te leren over fietsen, fietscultuur en fietssteden. Zij worden blootgesteld 

aan een variatie aan begeleiders, methoden en vormen van kennisdisseminatie. Denk 

aan congressen, tours met buitenlandse begeleiders, Nederlandse experts en summer 

schools. Hier focussen we ons op de laatste groep. Wat leren zij? En nog belangrijker hoe 

leren ze dat? Wat zijn de mechanismen? 

4. Onderzoeksopzet 

Zoals hierboven al aangegeven, is leren een uitermate complex proces waarin 

uitwisseling van allerlei soorten kennis een rol speelt. In ons onderzoek wilden we vooral 

meer inzicht krijgen in de rol die het fietsen zelf speelt in het leerproces. Dit is uiteraard 

lastig, zo niet onmogelijk, om los te zien van andere vormen van kennis die tijdens een 

https://www.interregeurope.eu/cyclewalk/
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summer school worden uitgewisseld. Ons onderzoek was er dan ook vooral op gericht om 

de mechanismen van het experiëntele leren wat meer bloot te leggen. 

 

 

 

4.1 De deelnemers aan de studie 

De Summer School “Planning the Cycling City” (PCCAMS) is drie keer georganiseerd door 

de Universiteit van Amsterdam (2015-2017). Het is een drieweeks programma waarin 30 

deelnemers een breed overzicht krijgen van de state-of-the-art en best practice van het 

Nederlandse fietsen. De deelnemers brengen ieder jaar een enorme diversiteit aan 

achtergronden in: van veelbelovende master student tot gepensioneerde urban 

designers, van data-specialisten tot sociologen, van Belgisch tot Singaporeaan (figuur 1) 

en alles daartussen. Zo’n 15 lezingen, 5 workshops en 2 excursies vormen de 

ruggengraat van het programma. Hierin komen veel verschillende onderwerpen en 

experts aan het woord.  

 

Figuur 1: Herkomst van de deelnemers aan de summer school 

 

 

Maar misschien nog belangrijker; PCCAMS is stevig ingebed in de realiteit van het 

dagelijks fietsen om de fietsstad en fietscultuur niet alleen abstract te observeren maar 

echt te ervaren. We dragen er minutieus zorg voor dat de deelnemers via hun ervaringen 

zo volledig mogelijk in aanraking komen met de sociale en ruimtelijke omgeving van de 

fietsstad. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat huisvesting ver verwijderd is van de 

campus zodat ze iedere dag worden blootgesteld aan (toevallige) ervaringen op 

verschillende fietsroutes door de stad. Iedere dag krijgen de studenten voorbereidende 

opdrachten die ze in contact brengen met Amsterdam en Amsterdammers. Ook worden 

colleges bewust op uiteenlopende locaties gegeven zodat de studenten veel zelf op de 

fiets zitten (zie figuur 2). Iedereen werd aangeraden om vaak verschillende routes/tijden 

te fietsen, samen én alleen te fietsen en ook andere vervoermiddelen te gebruiken. Onze 
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ervaring is dat deze diversiteit leidt tot een dieper begrip van de karakteristieken van een 

fietsstad en –samenleving. Zo observeren we zelf dat op locaties buiten de campus 

studenten zich alerter, participatiever en kritischer opstellen.  
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Figuur 2: De verschillende locaties van lezingen tijdens de PCCAMS 2017 

 

 

4.2 Auto-etnografische verkenning van leren 

Dit jaar hebben we alle deelnemers gevraagd om (vooraf) in hun thuiscontext en in 

Amsterdam een auto-etnografische studie te doen naar hoe ze mobiliteit beleven en of 

(en zo ja, hoe) dit over de tijd verandert (Larsen, 2014). Etnografie, een methode uit de 

sociale wetenschappen en voornamelijk gebruikt in antropologisch onderzoek, is een 

diep-reflectief instrument met als doel om “lokale situaties en mensen te onderoeken” 

(Marcus, 1995). Auto-etnografie voegt het ‘zelf’ toe. Hierdoor ontstaat een uiterst 

persoonlijk verslag van ervaringen, acties, emotions en interacties. Aan de hand van een 

paar gerichte vragen werd gevraagd om reflexief te kijken naar de eigen ervaringen (Box 

1). De dagboekjes die dit opleverde (zie voorbeeld in figuur 3) dienden vervolgens als 

bronmateriaal voor een essay over herkende patronen in de persoonlijke leercyclus. De 

essays zijn vervolgens geanalyseerd op citaten die het leerproces laten zien. Hieronder 

geven we aan de hand van die citaten inzicht in hoe het fietsen zelf bijdraagt aan het 

leren. 

 

Een dergelijk auto-etnografische studie heeft niet de intentie om een stelling te bewijzen 

of te falsificeren. In plaats daarvan is het vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in 

de rijkdom van persoonlijke ervaringen. In het vervolg van dit paper gebruiken we de 

quotes dus voornamelijk om dat te illustreren. 
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Box 1: De auto-etnografische opdracht voor PCCAMS17 deelnemers 

 

 

Figuur 3: Voorbeeld van dagboek-entrees van 1 van de deelnemers 

 

5. Leren fietsen in Amsterdam om over fietsen te leren 

“Got told off by a policeman for riding across the station frontage. I was lost. I 

smiled; he was ok.” 

 

“Bloody tourists. I’m getting more at ease with the bell.” 

 

“Had my first dink. Quite good fun if you trust the rider!” 

 

“I observe a duck gracefully swimming through a pond. The duck seamlessly 

flows through the water and seems completely at ease. This is the word that 

comes to mind as I first observe cyclists in Amsterdam: ease” 

Fragmenten uit verschillende dagboekjes 
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5.1 Gewoontegedrag doorbreken 

Een aantal deelnemers gaf al duidelijk aan dat ze de verandering van context een 

belangrijke meerwaarde vinden van deelname aan een Summer School. Het 

doorbreken van je dagelijkse gewoontes geeft een unieke kans om als een soort 

buitenstaander reflexief te zijn op je eigen gedrag. 

 

In de introductie schrijft één van de deelnemers, een vrouw uit de Verenigde 

Staten hierover: 

“…how the environment is routine, becomes routine, and creates routine as 

well as how my personal sensations, thoughts, and experiences affect how I 

perceive and create routine in my mobility practices.” Deelnemer 12 

 

Alhoewel de meeste van ons dat zelf niet zo ervaren, biedt Nederland, en misschien 

Amsterdam in het bijzonder, een radicaal andere ruimtelijke- en sociale omgeving 

dan veel andere landen. Er is natuurlijk al sprake van zelfselectie en een sterke 

‘roze bril’ waarmee naar het fietsmekka Amsterdam wordt gekeken, maar toch is 

het opvallend hoe schokkend de transitie wordt ervaren: 

 

“Most of the days almost felt like I was living in one of Italo’s Calvino invisible 

cities, Amsterdam’s urban lifestyle seemed unconceivable. The city’s design, its 

infrastructure, and cultural habits are all incongruous to my lifestyle in 

Bayamón.” Deelnemer 2 

 

5.2 Eerste ervaringen  

De cultuurschok wordt nog eens versterkt door de overweldigende indruk die de 

krioelende fietsers maken. De meeste deelnemers zijn ervaren fietsers in hun 

thuiscontext. Maar al snel komen ze erachter dat fietsen in Amsterdam toch een ander 

kopje thee is. Ten eerste is het verkeer hectisch: 

“Also during my first days cycling, the constant flow of other cyclists altogether 

with other transport systems seemed chaotic. Cycling around the city requires 

complete awareness of the surroundings, especially at rush hours.” Deelnemer 

2 

 

En blijkt dat oude interactieregels niet werken. Er moeten snel nieuwe worden 

aangeleerd: 

 

“I am not sure if I need to turn left or keep going straight, so I hesitated at an 

intersection… I could tell that my indecision caused a bit of confusion for the 

rider coming towards me. I decided I needed to go straight but had already 

gone too far left… and we entered one of those ‘whoops-dances’ where we both 

go one the same way… I ended up just stopping and letting the other cyclist 

navigate around me. Such an awkward tourist.” Deelnemer 6 

 

                                                      
2 Geanonimiseerd vanwege privacy overwegingen. Originele documenten in te zien via de auteurs 
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Maar tegelijkertijd moet ook nog geleerd worden welke plek de fiets heeft op de 

verschillende types infrastructuur en ten opzichte van andere weggebruikers: 

“It was truly overwhelming to not master the situation, not be able to read the 

other riders and find the right place, movement and feedback to provide myself 

with a slot and get in the right direction without cutting someone else off.” 

Deelnemer 3 

 

“My first trip from the bicycle rental shop was a little more than terrifying. I 

didn’t know who to yield to, how far to the right to stay, how fast to go, or 

even what roads I was ‘supposed’ to be on.” Deelnemer 1 

 

“My first days cycling was indubitably challenging and scary, I had trouble 

getting used to the street’s design. For example, one street could be composed 

of a bicycle lane, a pedestrian sidewalk, a lane for cars, and a tram railway. At 

first, I confused some bicycle lanes with sidewalks but then I noticed that the 

majority of them are paved in red asphalt.” Deelnemer 2 

 

De fase van aanpassing aan de nieuwe ruimtelijke- en sociale omgeving begint al in de 

eerste paar dagen. Dat gaat schijnbaar het eenvoudigst door goed om je heen te kijken 

wat anderen doen, ook al is dat soms anders dan je eigen gewoontes je voorschrijven. 

Een soort van ‘go with the flow’, die eerst nog interne weerstand oproept: 

 

“pedestrian zebra crossings are usually honoured in Singapore. Here, many 

people do not follow this rule, and this creates conflict within me: should I try 

to be ‘local’ and not give way to pedestrians, or should I do what I think should 

be the way?” Deelnemer 4 

 

“Quickly into my first ride, I recognize that while indeed cycling is not a race, 

indecision or hesitation creates confusion for other riders. I soon recognize that 

this is not the place to be timid, nor to be aggressive.” Deelnemer 6 

 

“other points of confusion were quickly solved after only a few rides. One 

simply 

had to observe the behavior of other cyclists, make eye contact at 

intersections, and go with the flow.” Deelnemer 1 

 

En misschien kijk je gedrag vooral af bij mensen die het meest op jezelf lijken. In 

het geval van een groep studenten, kijk je dus eerst naar hoe je mede studenten 

situaties oplossen: 

 

“when I first arrived in Amsterdam I stopped at all the red lights but started to 

break this rule quite quickly when I saw others (particularly my fellow course 

mates) doing so.” Deelnemer 5 

 

5.3 Veranderende ervaringen 

Het meest intrigerende aan de dagboekjes en essays is de observatie dat de modus 

van fietsen verandert. Het doet denken aan zwemmen in een koud bad bij warm 
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weer; eerst is spannend en zelfs stressvol en ben je vooral bezig met je lichaam 

weer onder controle te krijgen. Maar zodra je gewend bent, kun je genieten, 

ontspanen en met andere dingen bezig zijn. Verschillende deelnemers maken dat 

ook mij tijdens het fietservaringen. Op verschillende momenten komen ze tot de 

conclusie dat ze gewend raken aan de nieuwe set van regels: 

 

“I’ve started to “just go” if someone else does it first. I still don’t know the 

technical rules but I’m getting a grasp of the ones that matter” Deelnemer 5 

 

En dan kan het genieten een plek krijgen: 

 

“Having cycled on average 30km every day for the first two weeks in 

Amsterdam, my behaviour had altered a bit: This allowed me to focus on the 

sights and sounds of the street life.” Deelnemer 4 

 

“I find myself singing to myself when cycling alone. California Dreaming today.“ 

Deelnemer 5 

 

“The most joyful moment when I ride my bike along a park, I close my eyes; 

listen to bell sounds and spinning wheels.” Deelnemer 7 

 

Er komt zelfs één referentie naar een gevoel van een ‘flow state’ terug in de 

bespiegelingen (zie Boekhoudt et al., 2017). 

 

“I still croon after every dog in a bike basket I see, but I believe I am starting 

to fit into the cycling world of Amsterdam. I think I entered a state of flow on 

my way to school! I easily navigated uncontrolled areas, moving from 

separated lanes to woonerfs, constantly looking at my surroundings and other 

individuals, subconsciously negotiating my way through space.” Deelnemer 6 

 

5.4 Fietslessen 

Het komt duidelijk naar voren dat fietsen in Amsterdam toch iets radicaal anders is 

dan fietsen in de thuiscontext. Zelfs voor deze ervaren fietsers. Maar is het dan ook 

zo dat ze door dit met hun lichaam en geest te beleven, lessen leren over 

fietscultuur, fietsinfrastructuur en fietssteden? Hieronder een aantal sprekende 

quotes die daar op lijken te wijzen: 

 

Voor de hand ligt dat er veel wordt geleerd over het fietsen zelf, de omgang met 

verkeersregels en het belang van ongeschreven regels en interactie: 

 

 “[I] realize that cycling here is a negotiation of space; a give-and-take with 

other riders, pedestrians and other users of the road. The cycling language is 

silently, intrinsically understood and embodied in its users, and is difficult to 

logically verbalize. A head inclination, a nod, a smile, a look, a hand signal, all 

understood in the negotiation of space, in the ebb and flow of the cycling 

swarm.” Deelnemer 6 
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Over diversiteit op het fietspad en het gevoel dat dat oproept: 

 

“As I cycle I read the body language and the relaxed nature of my fellow riders, 

which gives me a sense of ease and permission to believe that maybe I am 

starting to understand the heuristics of cycling language. Individuals have a 

relaxed posture while riding; many are carrying loads, children or dogs on their 

bicycle and interacting with others all the while.” Deelnemer 6 

 

Maar ook dat automobilisten zich anders gedragen en de notie dat wellicht het 

gelijk benaderen van verschillende modaliteiten in hoe ze met regels omgaan niet 

heel passend is: 

 

“I experienced on at least three occasions, that I noticed, that cars gave way 

although I was the one who should yield.” Deelnemer 3 

 

“The typical moralizing Norwegian approach that I have been part of, trying to 

make everyone bend to the strictly to the rules, has a blind spot to the very 

situations where the cyclist makes different judgement calls than cars” 

Deelnemer 3 

 

In zijn algemeenheid is er reflectie op het overtreden van regels en het belang 

daarvan voor de fietscultuur: 

 

“I break the rules at home as well as abroad; however, in my new context I am 

breaking them for different reasons. At home I break them only if I think they 

are ridiculous and cumbersome i.e. dismounting at every dropped kerb or 

driveway. Conversely, in Amsterdam, I do it to follow suit, to fit in, to save 

time and to avoid having cyclists hit me from behind as they would not be 

expecting me to stop. I do not feel this is such a warranted justification, but I 

do it all the same.” Deelnemer 5 

 

“Nevertheless, not all rules are followed strictly by Amsterdammers, they are 

quite non-conformant when it comes to cycling. Therefore, I considered that 

the more important rules are the implicit or unwritten ones. They can be 

observed at intersections inside the Centrum, were a lot of negotiation is 

happening. It only takes one look in the eyes of other cyclists and/or car 

owners to understand who is going to cross, stop, or make a turn.” Deelnemer 

2 

 

Hoe de fiets en de stad met elkaar zijn vergroeid over de tijd, maar ook hoe 

mobiliteit verbonden is met veel meer dan techniek en infrastructuur. Fietsen 

creëert een menselijke maat in de openbare ruimte: 

 

“Experiencing mobility in Amsterdam gave me the freedom to take life at my 

hands. In only one day I felt capable of doing so much just because I had the 

option to move around with a bicycle. And being on the move made me 

realized the importance of mobility, how it is a key for creating cities for 

people.” Deelnemer 2 
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“What is even more remarkable (from my Canadian lens), is that the solution 

was to design for the human in order to protect the human, rather than 

removing the human from the equation, which has been the case in Canada 

and so many other automobile dominated countries.” Deelnemer 6 

 

“[T]he openness of cycling allows for serendipitous interaction with others and I 

am more receptive to this interaction myself. Here it is apparent that the street 

is in fact, public space.” Deelnemer 6 

 

“The social and physical environments have created a naturalization of cycling 

within the Amsterdam narrative. […] I believe that I am starting to understand 

this language, (potentially a misplaced belief), and overall while cycling in 

Amsterdam, I feel a happy juxtaposition of connection and liberation. 

Deelnemer 6 

 

“The lesson for Calgary being that when the road narrows, when the speed 

slows and the users of the space begin to interact with each other to navigate 

the space, life develops.” Deelnemer 6 

 

5.5 Reflecties bij terugkomst 

De essays laten ook duidelijk zien dat het leren niet ophoudt als de fiets terug wordt 

gegeven. Soms blijkt dan pas hoeveel de fiets deel is gaan uitmaken van het dagelijkse 

leven (en hoe abrupt dat gaat stoppen): 

 

“On my last day in Amsterdam, when I had to return my bike back; It was an 

unforgettable moment, when I realized that I have to walk for my destination!! 

I had a last look on my bike with dropped tears. It is not just mobility mode... 

It is much more.” Deelnemer 7 

 

“Already on the flight I started missing my worn single speed rental bike and 

the regular feeling of being the force behind the acceleration.” Deelnemer 3 

 

“Now, during periods when I walk, I feel slow and inefficient, and yearn for the 

bike on which I can go five times faster. […] During my time in Amsterdam, 

cycling became my dominant mode of transport” Deelnemer 4 

 

En dan weer thuis fietsen. In een vertrouwde omgeving, maar met een hele andere 

kijk op de oorspronkelijke routines: 

 

“I have noted in myself an increased use of hand signals – not to show where 

I’m going, I’ve always done that, but to conduct [MtB: dirigeren] vehicles who 

are not respecting my right of way.” Deelnemer 3 

 

“I’ve also been able to share my learnings with others. I immediately noticed 

when biking with friends in Toronto that they tend to ride behind me, making 

conversations challenging. In response, I now slow down and encourage them 
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to ride beside me, so that the journey itself becomes an immensely pleasurable 

experience” Deelnemer 8 

 

“I now have a reduced level of respect for traffic signals when cycling. After 

witnessing the remarkable ability of cyclists and pedestrians to negotiate their 

environment without any assistance, traffic signals feel like an inhibitor of 

mobility rather than an enabler; an ancient device that manages the vestigial 

act of driving, much like a heedless flock of sheep requires a shepherd to guide 

them to food.” Deelnemer 8 

 

Matt Pinder, één van de deelnemers, gebruikt zijn blog om zijn lessen met een breeder 

publiek te delen. We zien daar veel van de hierboven gebruikte quotes bevestigd: 

 

“My Dutch cycling experience has taught me to enjoy the experience of the ride 

itself, and to take in my surroundings. As a result, I’m more patient and 

relaxed – I even measured my average commuting speed to be a full 4 km/h 

slower than previously (20 km/h before, 16 km/h after). This also means I 

exert myself less when I ride, which in turn means I sweat less – much easier 

to maintain a professional appearance!” 

 

“Finally, the Dutch don’t just ride bikes, they ride bikes together, and to this 

extent I’ve also been able to share my Dutch experience with others. I 

immediately noticed when biking with friends in Toronto that they naturally ride 

single-file behind me, making conversations really challenging. In response, I 

now slow down and encourage them to ride next to me, so that the journey 

itself becomes a social experience” Matt Pinder, Beyond the Automobile, 

https://beyondtheautomobile.ca/2017/09/13/how-dutch-biking-

changed-the-way-i-ride/  

 

5.6 Inhoud 

Wat zijn dan de inhoudelijke lessen over fietsen die zijn geleerd? Die hebben vooral te 

maken met de observaties over de menselijke maat die interactie tussen fietsen 

oplevert: 

“[S]treets are not only traffic spaces but also public spaces. And even though 

lanes have become a contested terrain of power relations, this is only the 

expression of people claiming their right to the city. Because Amsterdam is a 

rebel city, it continues to defy the global standards of travel behavior and 

mobility.” Deelnemer 2 

 

“In Amsterdam, the higher rates of more human forms of transport lead to a 

significant amount of selflessness and cooperation among travelers.” 

Deelnemer 8 

 

“Not out of altruism but out of necessity, fellow travelers subtly and overtly 

communicate with each other as they negotiate the right-of-way. On the 

bicycle, there are so many interactions at once; merging, splitting, and 

turning.” Deelnemer 8 

https://beyondtheautomobile.ca/2017/09/13/how-dutch-biking-changed-the-way-i-ride/
https://beyondtheautomobile.ca/2017/09/13/how-dutch-biking-changed-the-way-i-ride/
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“My adaptation towards cycling more cooperatively in Toronto leads me to one 

final thought: if a cooperative travel attitude can be learned, then Toronto’s 

competitive travel environment is not competitive by nature – it is developed 

through nurture.” Deelnemer 8 

 

Misschien wel de meest drastische herziening van het kijken naar mobiliteit en 

fietsen komt uit Noorwegen: 

 

“Can some interactions, by many Norwegians perceived as conflict, be viewed 

as mere social behavior? And can design facilitate negotiations in a safer 

manner? I would answer yes, although I believe that we have to take baby 

steps and monitor closely to achieve this in my home context” Deelnemer 3 

6. Conclusies 

We constateerden dat continu en gezamenlijk leren 1) noodzakelijk is voor de 

hedendaagse vervoersplanoloog; 2) een groot onderdeel is van ons professioneel leven 

en; 3) niet eenvoudig goed en effectief te organiseren is. Er zijn allerlei soorten kennis 

die worden verknoopt in het leren van elkaar en van andere contexten. Aan de hand van 

een auto-etnografische studie van deelnemers aan de Summer School Planning the 

Cycling City van de UvA hebben we gekeken wat de rol kan zijn van het fysieke, 

experiëntele leren door in Amsterdam te fietsen. Zeker bij fietsen is er internationaal veel 

vraag om van Nederland te leren. En zeker bij fietsen is er veel meer dan de richtlijnen, 

data en modellen. 

 

De quotes illustreren drie belangrijke condities voor deze unieke leerervaring. Ten eerste 

dat er inderdaad leren plaatsvindt door drie weken door Amsterdam te fietsen. Niet 

onbelangrijk hierbij is de duur hiervan. Het kost tijd om je aan te passen aan de nieuew 

situatie voordat er van genoten, en op gereflecteerd, kan worden. Ten tweede: naast de 

colleges en meetings van de Summer School is het zelfstandig in aanraking komen met 

de specifieke karakteristieken van de fietsstad van Amsterdam, van haar fietscultuur en 

van de geschreven en ongeschreven regels een belangrijk onderdeel van het leren. De 

quotes laten zien dat de unieke omgeving die Amsterdam biedt een fundamentele 

voorwaarde is om te leren wat fietsen kan betekenen als het een volwaardig onderdeel is 

van de stad en haar cultuur. Tot slot, de auto-etnografische methode bevestigd dat het 

leerproces inderdaad complex en non-lineair is. Het positieve bij-effect van de methode 

is dat het de deelnemers ook helpt om via zelfreflectie de nieuwe omgeving te begrijpen 

– een cruciaal onderdeel van het leerproces. 

7. Noot 

Waar we van geschrokken zijn is hoe in de meeste essays een leercurve wordt 

besproken die telkens bruut wordt verstoord door, soms hardhandige, aanraking 

met de snorfiets op het fietspad. Ieder jaar ontstond er aan het einde van week 1 

een gesprek in groep om dit fenomeen uit te leggen. Maar in de dagboekjes wordt 

ineens duidelijk hoe verstorend dit is voor nieuwe fietsers. De dagboekjes 
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beschrijven stress, angst en een toename van onzekerheid. Dit is nog een reden 

om ons serieus zorgen te maken over de effecten van de snorfiets op het fietspad: 

 

‘Two points of abrasion: scooters that would come alarmingly close, would honk 

and made revving noises and lack or rhythm and reason to the city.’ “Scooters 

eventually became part of the routine whether I wanted them to be or not.” 

Deelnemer 1 
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