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Betreft: Voortgang c.q. afronding project ‘Cyclelogistics’  
Projectnummer: PTL11.024 
 

Projectnaam: RIPPL – Register of Initiatives in Pedal Powered Logistics 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl in samenwerking met Tom 

Parr, zelfstandig ondernemer en onderzoeker afkomstig uit het Verenigd Koningrijk, en Nikki 

Korzilius, student Planologie aan de Radboud Universiteit. Nikki is inmiddels afgestudeerd met een 9 

als eindcijfer, en geniet van reizen. 

We hebben eerst een vragenlijst opgesteld van standaardvragen en gegevens die we nodig hebben. 

https://tomparr.typeform.com/to/cGwHle 

De vragenlijst is door 36 respondenten ingevuld. We hebben ook gevraagd of ze nog andere 

initiatieven kennen en dit heeft, samen met het eigen netwerk, geleid tot ruim 80 cases. 

Er zijn dus ruim 80 projecten, bedrijven en initiatieven geregistreerd. Hiervan zijn er 8 uit Nederland, 

20 uit Oost-Europa: Duitsland, Oostenrijk, Tjechië, Slowakije, Hongarije en Oekraine; 24 uit VK en 

Scandinavië: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en Groenland; 16 uit Zuid-Europa: België, 

Frankrijk, Zwitserland, Italie, Spanje en 5 zaken van buiten Europa: Brazilië, Taiwan, US en Marokko. 

Bijna veertig projecten zijn volledig beschreven en gepubliceerd. http://www.fietsdiensten.nl/rippl-

register-pedal-powered-logistics/ 

De komende maanden zullen nog diverse initiatieven gepubliceerd worden. 

Het RIPPL onderzoek ligt in het verlengde van de LEVV-LOGIC en LEVV-NL, waarin Fietsdiensten.nl 

respectievelijk consortiumlid en partner is. Veel van de RIPPL zaken zijn tevens opgenomen in de 

LEVV-LOGIC database: https://levv-logic.shinyapps.io/dashboard/ 

Het RIPPL project is en wordt bij verschillende gelegenheden gepresenteerd door Tom Parr (TP) en 
Jos Sluijsmans (JS): 
European Cycle Logistics Federation Conference in Wenen, 20-21 Maart 2017,. 2 x "Marketplace" 
Presentations, TP. 
International Cargo Bike Festival, 11th Juni 2017, Nijmegen. Pecha Kucha Presentation, TP. 
International Cycling Conference, 19-21 September 2017, Mannheim. Poster presentation, TP. 
Gastcollege JS studenten Infrastructuur&Mobiliteit Hogeschool Rotterdam, 3 okt. 2017, Nijmegen 
Carvelo Camp, 11 oktober 2017, Bern, Zwitserland, JS Bike Festival Vesuviano, 11-14 november 2017, 
San Giuseppe Vesuviano, Italië, JS en TP 
LEV Summit2017, 22 & 23 november 2017, Rotterdam, TP en JS 
ICBF2018, 14&15 april 2018, Berlijn, JS en TP 
 
Een aantal presentaties zijn bijgevoegd. 
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Aanvankelijk was de opzet om vooral een opsomming van initiatieven te maken met een korte 
beschrijving met enkele foto’s van één A4-tje. Deze opzet bleek echter te beperkt en de meeste 
artikelen zijn langer geworden. Daardoor is het aantal beschrijvingen beperkter geworden dan de 
bedoeling was. Er is in deze meer recht gedaan aan kwaliteit dan aan kwantiteit. 
 
We zien de laatste maanden een lichte groei in het aantal lezers van de publicaties. Tussen de 100 en 
200 lezers is gebruikelijk. Een aantal publicaties stijgen naar 400 -500 lezers, met een uitschieter naar 
meer dan 1300 voor het artikel over PedalMe-app in Londen. 
Het publiek is duidelijk internationaler. Voorheen stonden Nederlandse lezers altijd bovenaan. Nu 
komt Nederland vaak pas op een 4de  of 5de plaats. Buitenlands publiek komt veelal uit Rusland, 
Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Polen en Duitsland, waarbij de aantekening gemaakt dient te 
worden dat de bezoekersaantallen uit Rusland dubieus zijn, dat wil zeggen, mogelijk robots. We 
promoten de publicaties op LinkedIn in de Cycle Logistics groep (920+ leden) via Twitter en Facebook 
(https://www.facebook.com/BlijdatikBakfiets/) 
 
We zijn voornemens om de beschrijving van ‘pedal powered’ initiatieven nog even voort te zetten 
voor eigen rekening, omdat er nog veel interessante initiatieven te vinden zijn. Graag bespreken we 
de mogelijkheid om het komende jaar het RIPPL project voort te zetten met financiële steun van 
Connekt en Topsector Logistiek. 
 
Jos Sluijsmans 
Nijmegen, 2 november 2017 
 

                                        
 
BIJLAGEN: 
Pecha Kucha presentatie 
Poster presentatie 
Verslag Cargovelo Camp https://www.carvelo.ch/de/private/Meldungen-Startseite/carvels-camp-
rueckblick.php 
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