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Hij geeft lezingen en workshops aan fiet-

senbouwers tot bankiers. Via het plat-

form Shift Cycling Culture bracht hij 

meer dan honderd bedrijven bij elkaar 

die hun duurzaamheidsideeën uitwisse-

len. Van zijn boek over een duurzame 

fietsindustrie zijn dik vijfhonderd exem-

plaren verkocht. Een film over de effec-

ten van klimaatverandering op fietsge-

bieden is in de maak. Erik Bronsvoort is 

een man met een missie. 

 

De wereld duurzamer maken. Dat is al ja-

ren een passie van de afgestudeerd inge-

nieur. In de bouwindustrie hield hij zich 

bezig met het efficiënter en duurzamer 

inrichten van processen, zoals in de Lon-

dense metro. Hij ging vegetarisch eten en 

minder vliegen. Maar op een gegeven 

moment realiseerde hij zich dat zijn pas-

sie voor duurzaamheid moeilijk te vereni-

gen was met zijn andere passie: fietsen.  

“Als mountainbiker en wielrenner gooide 

De fietsindustrie  
duurzaam? Niet vol-
gens Erik Bronsvoort. 
Met Shift Cycling Cul-
ture werkt hij wereld-
wijd aan verandering. 
“Stop met mensen te 
verleiden om steeds 
weer een nieuwe fiets 
te kopen. De nieuwste 
trend zou duurzaam-
heid moeten zijn.”
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ik veel spullen weg, zoals kettingen, cas-

settes en banden. Op een gegeven mo-

ment leek ook mijn racefiets aan de 

beurt. Een shifter moest worden vervan-

gen, maar was niet meer leverbaar, om-

dat het om een ‘oude’ groep ging.  

De verleiding was groot om dan maar 

een nieuwe fiets te kopen. Toen dacht ik: 

hier klopt iets niet. Je wordt verleid om 

een 99 procent goede fiets weg te doen, 

omdat 1 procent niet functioneert. Daar 

moet ik iets mee.” 

 

Duurzaam produceren 
Bronsvoort begon in 2018 samen met zijn 

fietsmaatje Matthijs Gerrits een experi-

ment. Ze richtten in Utrecht het bedrijf 

Circular Cycling op, dat nieuwe fietsen 

bouwde van oude onderdelen. Doel was 

om de fietsindustrie te laten zien dat fiet-

sen bouwen ook duurzaam kan. 

Ze verwerkten hun visie in het boek ‘From 

Marginal Gains to A Circular Revolution'. 

Volgens Bronsvoort en Gerrits heeft fiet-

sen een weliswaar een duurzaam imago, 

maar is de fietsindustrie zelf niet duur-

zaam. Marketing is erop gericht om je zo 

snel mogelijk een nieuwe fiets te laten ko-

pen. Onderdelen hebben een beperkte le-

vensduur. Carbonframes zijn niet te recy-

clen en belanden op de afvalberg of  in de 

verbrandingsoven. “Fietsers doen zelf 

ook mee door hun fietsmaatjes aan te 

sporen om een nieuwe fiets volgens de 

laatste trends te kopen. Je krijgt al snel 

het gevoel dat je er zonder schijfremmen 

en aero frame niet bij hoort.” 

 

Van linear naar circulair 
Deze lineaire economie zou plaats moe-

ten maken voor een circulaire economie 

waarin afgedankte spullen worden her-

gebruikt als grondstof voor nieuwe pro-

ducten zoals fietsen of kleding. “En fiet-

sen moeten worden gebouwd om lang 

mee te gaan en niet om na een paar jaar 

vervangen te worden”, aldus Bronsvoort. 

De circulaire fietsenwinkel in Utrecht 

werd uiteindelijk geen succes. De be-

schikbaarheid van geschikte gebruikte 

onderdelen was te beperkt en het bleek 

lastig om een doelgroep te vinden voor 

dit nieuwe marktsegment. 

 

Keuzes maken 
Bronsvoort heeft zijn focus verlegd naar 

het geven van workshops, lezingen en pro-

jectmanagement in de fietsindustrie. Zo 

helpt hij Swapfiets met hun streven om 

100 procent circulaire fietsen aan te bieden 

in 2025. Hij heeft inmiddels tientallen pre-

sentaties gegeven bij bedrijven. “Laatst 

heb ik nog gesproken voor een club van 

180 bankiers bij ABN Amro.” De fietsende 

ingenieur verbond zich aan de Shift Cy-

cling Culture Foundation, een platform 

waarop fietsbedrijven duurzame initia-

tieven kunnen uitwisselen. Inmiddels 

zijn daar wereldwijd meer dan honderd 

bedrijven bij aangesloten. Ze hebben bo-

vendien een groep van tien CEO’s uit de 

fietsindustrie bij elkaar gebracht die re-

gelmatig met elkaar over duurzaamheid 

sparren en ervaringen delen.  

 

Lees hoe ook jij een bijdrage 

kunt leveren aan een circu-

laire fietswereld SHIFTCY-

CLINGCULTURE.COM 
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Maar met brainstormen alleen kom je er 

niet. Bronsvoort wil bedrijven vooral aan-

sporen om in actie te komen. “Duurzame 

plannen zijn leuk, maar ze moeten ook 

worden uitgevoerd. Dus we proberen 

CEO’s te bewegen om duurzaamheid top-

down te implementeren in hun organisa-

ties. We sporen marketeers en ontwer-

pers aan om in hun dagelijks werk duur-

zame keuzes te maken.” 

 

Duurzaamheid in de fietsindustrie neemt 

nu echt een vlucht, constateert de groene 

wegkapitein tevreden. “Toen we begon-

nen in 2017 gebeurde er heel weinig. In-

middels worden er volop duurzame pro-

ducten en businessmodellen gelanceerd.” 

 

Ritsen recyclen 
Bronsvoort noemt bandenfabrikant Vitto-

ria die ‘banden als service’ aanbiedt. “In 

plaats van dat je een band koopt bij de 

fabrikant, neem je een abonnement en 

zorgt Vittoria ervoor dat je altijd goede 

banden hebt. De fabrikant wordt zo niet 

gestimuleerd om jou zo vaak mogelijk 

banden te laten kopen, maar zal op zoek 

gaan naar manieren om de band zo duur-

zaam mogelijk te maken.” Ritsenfabri-

kant YKK is om tafel gegaan met twintig 

grote kledingmerken zoals Rapha en Le 

Col om te kijken hoe ritsen recyclebaar 

gemaakt kunnen worden.  

 

Wat heb je echt nodig? 
Om bewustwording onder ‘ons fietsers’ te 

vergroten wordt gewerkt aan een film. 

Daarin wordt de impact van klimaatver-

andering op fietsgebieden in beeld ge-

bracht. “We willen fietsers aanzetten tot 

nadenken: is het wel nodig om die nieu-

we fiets te kopen? Heb ik zo’n aeroframe 

dat 2 watt sneller is, echt nodig?” 

De marketing in de fietsindustrie moet 

volgens de groene wegkapitein ook op de 

schop. “Stop met mensen te verleiden om 

een nieuwe fiets te kopen. De nieuwste 

trend zou duurzaamheid moeten zijn.”  

 

Bronsvoort gelooft dat ook fietsen ‘als 

service’ in de markt kunnen worden ge-

zet, net als Vittoria met banden doet. 

“De high end gebruiker betaalt dan 

meer en rijdt altijd het nieuwste model 

met de beste specs. Mensen zoals mijn 

vader van zeventig betalen minder en 

krijgen een refurbished tien jaar oud 

topmodel dat voor hen net zo goed is.” 

 

Rol voor de UCI 
De komende jaren is er nog werk aan de 

winkel, want zo ver zijn we nog lang niet. 

Droom van Bronsvoort is dat op de Olym-

pische Spelen van 2028 alle fietsers op 

duurzame fietsen en met duurzame kle-

ding rijden. Om dat te bereiken voert hij 

gesprekken met de internationale wieler-

unie UCI. “Topsporters willen alleen het 

beste van het beste. Maar als de UCI in de 

reglementen aangeeft dat fietsen aan 

duurzame specificaties moeten voldoen, 

is er een gelijk speelveld. De UCI heeft de 

sleutel in handen.” •

‘Heb ik zo’n aeroframe dat  
2 watt sneller is, nou echt nodig?’




