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Fietstelapp
vaker gedownload zal zijn. Wat de
resultaten weer beïnvloedt.
Anderzijds zou je de uitkomsten
van het onderzoek ook bescheiden
kunnen noemen. Ervan uitgaand
dat Nederland het drukst
bewielreden land ter wereld is, zou
je kunnen concluderen dat Utrecht
de drie drukste fietsroutes van het
complete universum heeft!
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De drie drukste fietspaden van
Nederland liggen in... Utrecht! De
Fietsersbond - ruim 40 jaar geleden
alhier opgericht als Eerste Enige
Echte Wielrijdersbond - becijferde
dat aan de hand van gegevens,
verzameld via de zogenaamde
'fietstelapp'.
Fietsers konden die downloaden,
waarna de applicatie
gebruikersgegevens
volautomatisch doorseinde naar de
Fietsersbond. Locatie,
kruissnelheid, eventuele
opstoppingen: het werd allemaal
opgeslagen en bewerkt tot een
handzame collectie data.

Het is weliswaar een prettig idee
dat er in een verafgelegen
sterrenstelsel wellicht fietsende
aliens zijn die dagelijks langdurige
opstoppingen veroorzaken, en je
mag dat beslist ook niet uitsluiten.
Maar op basis van beschikbare
gegevens is Utrecht het Mexico
City van de fiets. Volgens de
jaarlijkse 'congestion index', die
gemotoriseerde verkeersdrukte
meet, is de Mexicaanse
megalopolis de mondiale
filehoofstad. Met alle gevolgen van
dien: luchtvervuiling,
gezondheidsproblemen,
economische schade etc. Utrecht,
een gehucht in vergelijking met
Mexico City, is niet alleen het
ongemotoriseerde equivalent van
die stad, maar tegelijk de oplossing
voor haar infrastructurele
problemen. Utrecht City, bicycle
capital of the Universe!
Voor de city marketeers is het
alleen jammer dat de drukste
fietspaden - Smakkelaarsveld,
Vredenburg, Jaarbeurs - geen
comfortabele, klimaatneutrale,
driebaanswegen zijn, maar grauwe,
chaotische highways to hell waarop
het ieder voor zich is en God voor
ons allen.
Toch maar even wachten met dat
persbericht.

Statistisch zullen er best
kanttekeningen te maken zijn bij de
resultaten uit de fietstelapp. Zo zal
de Fietsersbond in Utrecht
gemiddeld een grotere bekendheid
hebben dan in Meppel of
Middelburg, waardoor de app hier
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