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Holandia to kraj rowerów. Przy liczbie ludności 
ok. 17 mln mamy ich niemal 23 mln! Na krótkich 
dystansach – szczególnie w miastach – rower 
stanowi popularną alternatywę dla transportu 
publicznego 
i samochodów. Podróże rowerem stanowią 
jedną czwartą wszystkich podróży w Holandii. 
Rower rządzi!

Jazda rowerem niesie wiele korzyści, m.in. 
poprawia dostępność miejsc i jakość życia 
oraz pomaga osiągać cele środowiskowe i 
zdrowotne. Populacja miejska nadal będzie rosła 
w nadchodzących latach. Wyzwania związane ze 
zmianami klimatu są kluczowe, a rower odgrywa 
tu coraz ważniejszą rolę. Na szczęście wciąż jest 
wiele do zyskania. Przykładowo, administracja 
rządowa we współpracy z pracodawcami ma na 
celu w ciągu kilku nadchodzących lat przekonać 
200 000 osób, by przesiadły się z samochodu 
na rower, propagując używanie rowerów i 
e-rowerów. poprzez bodźce podatkowe.

Samorządy lokalne oraz organy rządowe 
dokładają wszelkich starań, by propagować 
jazdę na rowerze.

Rowery bez granic
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Dlatego przeznaczyliśmy ćwierć miliarda euro 
na propagowanie roweru jako poważnej opcji 
transportowej. Opracowany przez nas program 
Tour de Force Joint Bicycle Agenda 2017-2020 
jednoczy starania rządu, sektora prywatnego, 
organizacji pozarządowych i platf orm wiedzy, by 
nasz kraj był jeszcze bardziej przyjazny rowerom.  
Program koncentruje się na elastyczności i 
zintegrowanym podejściu, ze szczególnym 
naciskiem na modernizowanie tras rowerowych, 
a także na takie kwesti e jak budowanie 
parkingów rowerowych na stacjach kolejowych, 
aby ułatwić pierwszy i ostatni etap dłuższych 
podróży.kilometr”).

Oczywiście holenderskie podejście do rowerów 
może znaleźć zastosowanie także w innych 
krajach, a doświadczenie zdobyte w Holandii 
warto wykorzystać w innych miastach i regionach 
na świecie. Nasi eksperci z Dutch Cycling Embassy 
chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z 
organizacjami oraz aktywistami z całego świata. 
Zmierzmy się więc wspólnie z wyzwaniami, jakie 
mamy przed sobą, by wszyscy mogli cieszyć się 
korzyściami z jazdy na rowerze!

Sti entje van Veldhoven
Minister for the Environment



Krótka historia 
rowerów 
w Holandii

Presja społeczna zmieniła politykę 
planowania przestrzeni miejskich: rower 
zaczął być traktowany jak część ruchu 
drogowego i ponownie był brany pod uwagę 
w planowaniu przestrzeni miejskiej, co 
zainicjowało starania, by zintensyfikować 
rozwój miast przy jednoczesnym ograniczaniu 
niekontrolowanej rozbudowy.
Ruszył też program budowy rowerowej 
infrastruktury.

Wraz z powstawaniem infrastruktury 
rowerowej planiści zaczęli zmieniać podejście 
do niej: nie traktowali jej już jako osobnego 
tworu, lecz zaczęli budować całe sieci 
ścieżek rowerowych wewnątrz miast. Miasto 
Delft było jednym z pierwszych, w którym 
powstała sieć takich ścieżek. Takie inicjatywy 
zmieniły miasta w miejsca, gdzie na rowerze 
jeżdżą dzieci i starcy, bogaci i biedni, a nawet 
i sama królowa. Spowodowało to ponowny 
wzrost liczby osób korzystających z roweru. 
W latach 90. przyjęto narodową politykę 
rowerową. Dziś sieci ścieżek rowerowych 
obecne są niemal

Jazda na rowerze nie zawsze była w Holandii 
czymś oczywistym. Holendrzy byli jednymi z 
pionierów budowania autostrad. Od końca 
lat 50. XX w. samochody stały się tam 
głównym środkiem transportu, a ich liczba 
na drogach stale rosła. Nieliczne ścieżki 
rowerowe zbudowane w tym czasie miały 
nie tyle zapewnić komfort rowerzystom, co 
usunąć ich z dróg, by zrobić więcej miejsca 
dla samochodów.
 
Co sprawiło, że dziś Holandię postrzega się 
jako rowerowy raj? W 2. połowie lat 70. 
zbiegło się na to kilka czynników. Znaczna 
liczba śmiertelnych wypadków, zwłaszcza 
wśród dzieci, wywołała gniew opinii 
publicznej i demonstracje.
Kryzys naftowy uświadomił zagrożenia 
związane z uzależnieniem od ropy naftowej. 
Powstały liczne inicjatywy lokalne 
nawołujące do zmian. Coraz skuteczniej 
poszukiwano rozwiązań poprawiających 
bezpieczeństwo w miastach i na rowerze.
Nie było jednak narodowej polityki dotyczącej 
rowerów, a między poszczególnymi miastami 
istniały znaczne różnice.

Dlaczego Holendrzy tak dużo jeżdżą na rowerze
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w każdym holenderskim mieście.  
Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia 
liczby ofi ar wśród rowerzystów. Obecnie, 
pomimo rosnącej populacji osób w wieku 
ponad 60 i 70 lat, wszyscy w Holandii jeżdżą 
na rowerze.

To, co stało się w Holandii, jest wyjątkowe i 
przynosi rezultaty. Nie jest jednak wyjątkowe 
na tyle, by nie mogło wydarzyć się gdzie 
indziej.

W najstarszej grupie wiekowej co 
roku obserwuje się wzrost odległości 
pokonywanych rowerem. Wynika to z 
poprawy sprawności fi zycznej tej grupy 
oraz upowszechniania się rowerów ze 
wspomaganiem elektrycznym.



TAK, JAK 
HOLEN-
DRZY



Korzyści płynące z jazdy na rowerze
osób w ograniczonej przestrzeni miast w 
porównaniu np. z samochodem. Co więcej, 
przy coraz wyraźniejszych skutkach zmian 
klimatycznych jazda na rowerze pomaga 
zmniejszyć nasz negatywny wpływ na 
środowisko.

Jazda na rowerze korzystnie wpływa też na 
gospodarkę. Zakup i utrzymanie roweru to 
mniejsze koszty niż w przypadku samochodu 
– rower pozwala więc także zmniejszyć 
rozwarstwienie społeczne. Przedsiębiorstwa 
położone na obszarach, gdzie jazda na 
rowerze jest powszechniejsza, z reguły 
uzyskują lepsze wyniki niż te mieszczące się 
na obszarach zorientowanych na samochody.

Traktowanie roweru jako poważnego środka 
transportu, przejawiające się np. w tworzeniu 
korzystnych dla rowerzystów regulacji i 
spójnej infrastruktury, ułatwia jazdę na 
rowerze i poprawia jej bezpieczeństwo. 
Inwestycje rowerowe to korzyści nie tylko 
dla rowerzystów, ale także dla pozostałych 
użytkowników dróg – w tym kierowców 
– bo pozwalają zmniejszyć ruch i poziom 
zanieczyszczeń w miastach.

W ostatnich latach na świecie coraz więcej 
uwagi poświęca się rowerom. Wzrasta liczba 
miast opracowujących strategie propagujące 
poruszanie się rowerem.

Mimo ambitnych celów zmiany zachodzą 
powoli i tylko na określonych obszarach. 
Wyniki badań są jednak jasne: rower 
niesie korzyści jednostkom oraz całemu 
społeczeństwu. Osoby jeżdżące regularnie 
żyją dłużej i są szczęśliwsze. Ludzie często 
przyznają też, że na rowerze czują się 
szczęśliwsi niż gdy korzystają z innych form 
transportu.

Wobec rosnącej liczby ludzi mieszkających 
i pracujących w miastach, rower stanowi 
praktyczną alternatywę dla współczesnych 
społeczeństw samochodowych. Dzięki 
odpowiedniej infrastrukturze i regulacjom 
poprawiającym bezpieczeństwo 
rowerzystów w miastach można 
zmniejszyć natężenie ruchu i przeznaczać 
tak zaoszczędzony czas na bardziej 
konstruktywne czynności. Ponieważ jazda na 
rowerze wymaga mniejszej przestrzeni, rower 
jest wydajniejszym środkiem transportu dla 

Dlaczego 
jazda na 
rowerze ma 
wiele korzyści
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Rower to tani sposób 
przemieszczania się – dla 
jednostek i ogółu społeczeństwa. 
Wymaga mniejszych nakładów 
fi nansowych niż samochód. 
Przejazdy są darmowe, a koszty 
utrzymania pojazdu – minimalne. 
Każdy przejechany kilometr 
generuje społeczną korzyść, 
podczas gdy każdy kilometr 
pokonany samochodem lub 
transportem publicznym generuje 
koszty dla społeczeństwa.

Aspekt
ekonomiczny



Każdy km pokonany rowerem 
w mieście to korzyść dla 

społeczeństwa

Jeden km przejechany na rowerze przynosi 
społeczną korzyść w wysokości 0,68 €, 

podczas gdy samochody i autobusy obciążają 
społeczeństwo kwotami odpowiednio 0,37 i 

0,29 € / km2.

Rower to korzyści dla gospodarki
Jazda na rowerze kosztuje 

mniej!

Roczny koszt użytkowania roweru to 
ok. 300 euro, podczas gdy roczny koszt 
użytkowania samochodu to ok. 8500 

euro1.

€ 300,-
€ 8.500,- 1x

3x

SHOP

Rowerzyści wydają więcej!

W porównaniu do osób 
zmotoryzowanych, rowerzyści częściej 
kupują lokalnie i są bardziej lojalnymi 
klientami. Choć wydają mniej podczas 

pojedynczej wizyty, w ogólnym 
rozrachunku wydają więcej, bo dokonują 

zakupów częściej niż użytkownicy 
samochodów.3

€+,68

€-,37
€-,29
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Jazda na rowerze i chodzenie 
to sposoby przemieszczania się, 
które mają najmniejszy wpływ na 
środowisko. Zamiana samochodu 
na rower zmniejsza emisję 
dwutlenku węgla i poprawia 
jakość powietrza.

Jazda na rowerze jest dobra dla 
naszej planety i poprawia jakość 
życia w miastach.

Środowisko



Jazda na rowerze jest dobra dla Ziemi i naszych miast

Poruszanie się rowerem 
zmniejsza ślad węglowy

Cykl życia produktu w przypadku 
roweru wiąże się z mniejszą emisją 
dwutlenku węgla niż w przypadku 

samochodu lub autobusu.4

gramów CO2 na 
jednego pasażera na km

Jazda na rowerze poprawia 
przestrzeń publiczną

Przestrzeń publiczna może być lepsza 
dzięki zamianie parkingów na ścieżki 
dla rowerów i place zabaw z terenami 
zielonymi, aby lokalnie poprawić stan 

środowiska. Jazda na rowerze jest cicha 
i pozwala zredukować hałas ruchu 

drogowego.6

Jazda na rowerze lokalnie 
przyczynia się do poprawy 

jakości powietrza.

Lokalna jakość powietrza ulega drastycznej 
poprawie przy zamianie samochodów na 
rowery. Zamiana samochodu na rower to 

zmniejszenie zanieczyszczenia NOx o 65% 
na każdy kilometr.5

101

21

271 - 65% zanieczyszczenia
NOx 
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Rower to zdrowie! Jazda na 
rowerze to zdrowa, przyjemna i 
mało urazowa forma aktywności 
fi zycznej, odpowiednia dla 
wszystkich grup wiekowych.

Pracownicy jeżdżący rowerem 
do pracy rzadziej przynoszą 
zwolnienia lekarskie. Rower 
pozwala utrzymać kondycję 
i zapobiec starzeniu układu 
odpornościowego. Krótko 
mówiąc, jazda na rowerze to 
jeden ze składników zdrowego 
życia.

Zdrowie



Jazda na rowerze zapobiega 
poważnym schorzeniom

Codzienne przemieszczanie się rowerem do 
pracy zmniejsza ryzyko poważnych chorób i 

depresji.8

Jazda na rowerze to zdrowsze życie
Rower pozwala utrzymać 

formę

Regularna jazda na rowerze podnosi 
sprawność fi zyczną i zwiększa szacowaną 

długość życia o 3–14 miesięcy. Jazda 
rowerem przez 30 minut dziennie to 
równowartość zalecanej tygodniowej 

dawki wysiłku fi zycznego.7

Rower pozwala łatwo 
spalić kalorie!

Jazda na rowerze pozwala zapobiegać 
otyłości, a także zmniejsza 

występowanie cukrzycy typu II.9
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Osoby jeżdżące rowerem do pracy 
kojarzą rower ze szczęściem. 
Jazda na rowerze stwarza 
możliwość kontaktu między 
użytkownikami dróg. 

Poprawia zdrowie psychiczne i 
samopoczucie, a także redukuje 
stres.

Szczęście



Rower sprawia, że ludzie są szczęśliwsi

Jazda na rowerze 
utożsamiana jest z radością!

59% rowerzystów kojarzy jazdę na rowerze 
z radością, a tylko 2% nie lubi jeździć.10

Jazda na rowerze 
poprawia jakość życia

Jazdę na rowerze kojarzy się z wygodą, 
niezależnością i elastycznością.12

Rower daje dzieciom 
wolność

Holenderskie dzieci są najszczęśliwsze 
na świecie. Rower pozwala im docierać 
bezpiecznie do różnych miejsc i daje im 

poczucie wolności.11

59%

2%

Przyjemność Zawsze na czas

Niezależność

Wygoda Elastyczność
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Miasta walczą z brakiem miejsca. 
Ciągły wzrost liczby mieszkańców 
wzmaga rywalizację o ograniczoną 
przestrzeń publiczną.

Ponieważ rower zajmuje mniej 
miejsca niż samochód, zamiana 
samochodów na rowery uwalnia 
przestrzeń w mieście na tereny 
zielone oraz miejsca spotkań.

Dostępność



Miasta rowerowe to przyjemne miasta
Rower tworzy przestrzeń 

publiczną

Rowery zajmują mniej miejsca, 
zarówno podczas jazdy, jak i podczas 

postoju.13

Rower to oszczędność 
czasu

Nie trzeba szukać miejsca do 
zaparkowania. W środowisku miejskim 

rower jest najszybszym środkiem 
transportu.14

Rower to najprostszy 
środek komunikacji

Na miejsca położone w środowisku 
miejskim łatwiej dojechać rowerem 

lub łącząc rower z transportem 
publicznym, niż samochodem.14

10
zaparkowanych 

rowerów 

1
zaparkowany 

samochód

Obszar w zasięgu 
roweru jest 
większy niż    15x
w przypadku pieszego! 

20 m2 2 m2
4 km rowerem

A nawet więcej w 
przypadku e-roweru

1 km pieszo

A B

A BP

5 km

5 km
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Dzięki planowaniu uwzględ-
niającemu promocję jazdy 
na rowerze i chodzenia 
miasta są bezpieczniejsze dla 
rowerzystów i pieszych, a także 
dla wszystkich użytkowników 
dróg. Statystycznie rowerzyści 
powodują mniej kolizji ze 
skutkiem śmiertelnym.

Bezpieczeństwo



Rower to bezpieczniejsze miasta

Oddzielanie rowerów od ruchu 
zmotoryzowanego ogranicza 

liczbę wypadków

Opracowanie przejrzystego programu 
bezpieczeństwa drogowego w Holandii 

pozwoliło zmniejszyć liczbę śmiertelnych 
wypadków o 1600 w latach 1998–2007.16

W rowerowych miastach 
na drogach ginie mniej 

rowerzystów

Rowerowe miasta uwzględniają rowery 
w swej polityce i planowaniu miejskim.
Tworzą kulturę rowerową, propagując 

jazdę na rowerze wśród przyszłych 
pokoleń. Opracowują bezpieczną 

infrastrukturę rowerową.15

Niższa prędkość ruchu 
drogowego to mniej 

śmiertelnych wypadków

Śmiertelne wypadki są o ok. 75% mniej 
prawdopodobne przy prędkości

30 km/h niż przy 50 km/h.17

6.4

1.9
0.90.40.3

N
ew

 York

Portland

Vancouver

Am
sterdam

Copenhagen

Roczna liczba ofi ar śmiertelnych na 
10 000 rowerzystów

-1.600ofi ar

30 5010

Predkość (km/h)

Ryzyko 
poniesienia 

śmierci

<10%

>80%

50%

100%
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Rower to demokratyczny środek 
transportu. 

Zwiększa mobilność niezależnie 
od pochodzenia, wieku, zarobków 
czy predyspozycji fi zycznych. 
Rower zwiększa partycypację 
społeczną i jest niedrogim 
rozwiązaniem komunikacyjnym 
dla mniej zamożnych.

Równość 
społeczna



Większa partycypacja społeczna dzięki rowerom

Rower pozwala osobom 
starszym utrzymywać 
kontakty społeczne

Jazda na rowerze pozwala osobom 
starszym dłużej utrzymać 
aktywność społeczną.19

Jazda na rowerze to więcej 
szans

Jazda rowerem jest tańsza niż 
samochodem i daje więcej możliwości 

związanych z zatrudnieniem oraz szerszy 
wachlarz aktywności do wyboru.18

Jazda na rowerze to więcej 
kontaktów międzyludzkich

Jazda na rowerze wywołuje nawiązywanie 
kontaktów z innymi użytkownikami dróg, 
aby upłynnić ruch i zapobiegać kolizjom.
Dlatego postrzegana jest jako aktywność 

społeczna.20

Cześć!
Guten Tag!

BINGO
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Trzeba zachęcać do jazdy na rowerze 
poprzez pracę nad regulacjami (kampanie, 
równość zapewniona przez kodeks drogowy 
itd.). Zaangażowanie organizacji (wsparcie 
budowania potencjału ze strony różnorakich 
instytucji) potrzebne jest do szerszego 
umocnienia strategii.

Polityka transportowa powinna celować 
w optymalną kombinację środków 
transportu, której rower jest integralną 
częścią. Zintegrowana polityka rowerowa 
musi uwzględniać osprzęt, regulacje i 
zaangażowanie różnorakich organizacji. Samo 
tworzenie osprzętu (budowa infrastruktury, 
ścieżek rowerowych itd.) nie wystarczy. 

Jak osiągnąć te cele?
Rower jest odpowiedni dla 
każdego

Holendrzy nie tylko wypracowali bezpieczną 
i rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych: 
stworzyli ją tak, by jazda była bezpieczna 
i odpowiednia dla osób w każdym wieku, 
niezależnie od umiejętności czy typu roweru.
Rower jako środek transportu jest więc 
dostępny dla każdego.

Traktujmy rowery serio 

Holendrzy traktują rower poważnie – jak 
prawdziwy środek transportu, na równi z 
samochodem czy transportem publicznym.

Stationweg 1990, Haga(Foto: Jos van Leeuwen) 

Stationweg 2016, Haga (Foto: Frank Jansen) 
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Największą barierą dla jazdy na 
rowerze jest bezpieczeństwo

Większe znaczenie niż statystyki ma 
dla ludzi poczucie bezpieczeństwa. W 
miejscach, gdzie statystycznie dochodzi do 
małej liczby wypadków, ludzie nie widzą w 
rowerze realistycznej opcji komunikacyjnej, 
jeśli okolica nie wygląda bezpiecznie. 
Dlatego przepisy i plany przestrzeni 
powinny tworzyć i propagować bezpieczne 
środowisko dla rowerzystów. Holendrzy od 
dawna przedkładają aktywne rozwiązania 
dotyczące bezpieczeństwa (zapobieganie 
wypadkom) nad pasywne (łagodzenie 
skutków wypadków), tworząc infrastrukturę 
rowerową, a nie zalecając lub nakazując jazdę 
w kasku lub w odblaskowych ubraniach.

także na poprawie bezpieczeństwa 
skrzyżowań poprzez zmianę ich wyglądu lub 
zamontowanie dodatkowych sygnalizatorów 
dla rowerzystów, by zmniejszyć kolizyjność 
z ruchem zmotoryzowanym. Tam, gdzie nie 
ma miejsca na fizyczne oddzielenie, ruch 
zmotoryzowany jest spowolniony poprzez 
zmianę układu ulicy, a także za pomocą 
znaków. Holenderscy planiści tworzą 
też obszary, gdzie samochody mogą się 
poruszać, lecz muszą ustąpić pierwszeństwa 
rowerzystom oraz pieszym.

Aby umożliwić ludziom dotarcie w dowolne 
miejsce, Holendrzy stworzyli rozbudowaną 
infrastrukturę rowerową dostosowaną do 
środowiska, dbając o bezpieczeństwo i 
komfort wszystkich rowerzystów.

„Bezpieczne drogi to nie cel, lecz 
warunek konieczny!”

Te starania koncentrowały się nie tylko 
na budowie ścieżek dla rowerów, ale 

Groothertoginnelaan 2016, Haga (Foto Frank Jansen)

Groothertoginnelaan 1995, Haga (Foto: Willem Vermeij)
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dystansach, dlatego jego korzyści znacznie 
rosną przy planowaniu z uwzględnieniem 
wzajemnej bliskości miejsc (lokali 
mieszkalnych, komercyjnych, usługowych, 
opieki zdrowotnej itd.). Nie chodzi o wielkie 
hipermarkety na przedmieściach, dostępne 
tylko samochodem, ale o wiele mniejszych 
sklepów położonych bliżej. 

Ścieżki rowerowe nie muszą biec 
obok dróg

Holendrzy nie ograniczają się do budowania 
ścieżek rowerowych na drogach lub obok 

Planowanie dla rowerów sprawia, że obszar 
zamieszkania użytkowników danej stacji 
jest nawet 15-krotnie większy niż tylko 
dla pieszych. Taki model rozwija koncepcję 
zagospodarowania zorientowaną na 
komunikację w kierunku koncepcji hybrydowej.

Planowanie w gęsto zaludnionych 
obszarach z uwzględnieniem 
bliskości

Na gęściej zaludnionych obszarach przesunięcie 
w kierunku rowerów jest wyraźniejsze niż na 
wsi. Rower świetnie sprawdza się na małych 

Stationsplein station Hollands Spoor 1995, Haga
(Foto: Sjoerd van der Hucht)

Stationsplein station Hollands Spoor 2016, Haga (Foto: Frank Jansen)

Rower a transport publiczny

Rower jest idealnym środkiem transportu    
na małych dystansach. Jego zasięg rośnie 
w połączeniu z innymi środkami transportu, 
zwłaszcza z transportem publicznym 
(pociągami, tramwajami czy promami). 
Dlatego trzeba zapewnić łatwe przesiadki z 
roweru do innych środków transportu (np. 
ścieżka rowerowa do i od stacji, parkingi 
rowerowe przy stacjach, ogólnodostępne 
rowery przy stacjach wysiadkowych). 
Ważną kwestią jest zapewnienie płynności.
Aby rower był sensowną opcją 
komunikacyjną, rozwój urbanistyczny 
powinien uwzględniać węzły komunikacji 
zbiorowej i umożliwiać dochodzenie do 
stacji pieszo bądź dojeżdżanie rowerem. W 
Holandii ok. 40% pasażerów kolei dojeżdża 
rowerem.
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Javastraat 2010, Haga (Foto: Claudia van Noord)

Javastraat 2016, Haga (Foto: Frank Jansen)

nich. Przykładowo nowe osiedla czasami 
otrzymują ścieżki rowerowe całkowicie 
oddzielne od dróg samochodowych, 
zazwyczaj prowadzące krótszą trasą do 
ciekawych miejsc (np. z Merenwijk na dworzec 
główny w Lejdzie, most “Shippersbrug” w 
Utrechcie). Czasami ruch samochodowy 
jest przekierowany, by stworzyć bardziej 
przejrzyste, bezpieczniejsze i szybsze ścieżki 
rowerowe biegnące przez określone dzielnice. 
To tzw. przepuszczalność filtrowana.

Ochrona rowerzystów zapeaniona 
przez prawo

Obok stworzenia infrastruktury zapewnia-
jącej bezpieczeństwo rowerzystów, Holandia 
zmieniła też prawo, aby chronić ich jeszcze 
bardziej. W przypadku kolizji samochodu i 
roweru stosowane jest domniemanie winy 

pokonywanych na rowerze w latach 2017–
2027 o 20%. Aby to osiągnąć, program 
określa, jakie działania potrzebne są do 
osiągnięcia celu, a także osoby i instytucje, 
jakie muszą się zaangażować. Idzie w ślady 
innych narodowych planów rowerowych, 
wdrażanych od początku lat 90. Takie plany 
są integrowane z planami regionalnymi i 
lokalnymi. Plan narodowy pomaga zapewnić 
ciągłość i spójność infrastruktury rowerowej, 
a także przeprowadzić skoordynowaną 
akcję poprawiającą warunki korzystania z 
rowerów.

kierowcy. Przyjmuje się, że ze względu 
na wielkość i masę samochodu kierowcy 
powinni zachować szczególną ostrożność 
względem innych, bardziej narażonych użyt-
kowników dróg. 

Tworzenie programu rowerowego

Rząd wyznacza cele potrzebne do promocji 
jazdy na rowerze i zwiększenia liczby 
rowerzystów. Obecny program rowerowy 
nosi nazwę „Tour de Force 2020”. Jego 
celem jest zwiększenie liczby kilometrów 
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Zróbmy to razem!

Nie trzeba na nowo odkrywać koła 
 
Przekształcenie Holandii w kraj rowerzystów wymagało 
stawienia czoła wielu wyzwaniom. Nie trzeba na nowo 
odkrywać koła: holenderscy eksperci ds. rowerów, którzy 
przeprowadzali zmiany w Holandii, chętnie pomogą 
miastom i regionom na całym świecie, by rower stał się 
opcją dostępną dla każdego!

Powiedz nam, z jakimi wyzwaniami się mierzysz i pozwól 
sobie pomóc! 

Napisz do nas na info@dutchcycling.nl   lub zadzwoń pod 
numer  +31 15 202 6116. 
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Dutch Cycling Embassy to sieć prywatnych fi rm 
i organizacji publicznych działających na rzecz 

zrównoważonej i inkluzywnej mobilności rowerowej. 
Mamy wszystko, co najlepsze w holenderskim podejściu 

do rowerów: wiedzę, doświadczenie i ekspertów 
delegowanych przez prywatne przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe, instytucje badawcze oraz 
jednostki rządowe i samorządowe.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej 
o Dutch Cycling Embassy?

Wejdź na: www.dutchcycling.nl
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