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H�t witte-fietsenplan 
OPSTAP NAAR EEN BETERE TOEKOMST OF LUCHTFIETSERIJ? 

Deze herfst is het Amsterdamse straatbeeld een opvallende 

verschijning riJker geworden. De eerste van 750 witfietsen 

zijn in gebruik genomen. Op vijf plekken in het centrum 

verschenen zogeheten depo's. Deze fietsenrekken -
het moeten er 45 worden - vol technische snufjes dienen 

als stalling voor de schier onverwoestbare, witte fietsen. 

Voor de meeste Amsterdammers klinkt 
de naam witfiets vertrouwd, al hebben 
slechts enkelen zelf hun fiets in deze 
kleur geschilderd. De geestelijke vader 
van het plan, Luud Schimmelpennink, is 
evenmin een onbekende. De ingenieur
uitvinder vestigde zijn naam met Provo's 
witte-fietsenplan, waarvoor hij meer dan 
30 jaar heeft geijverd. Dat maakt nieuws
gierig naar de wijze waarop dit plan ont
stond en de vele stuipen waarmee het 
groeide. 

Tegen het klootjesvollc 
De provo's worden herinnerd als een 
gezellig zooitje ongeregeld. Anarchie bele
den ze met de mond, niet met explosie-
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ven. Hun opstandigheid maakte het inge
slapen Nederland - het klootjesvolk - ein
delijk wakker! De provocaties waarmee 
de provo's hun onlustgevoelens uitten, 
leken vooral bedoeld om veel mensen op 
de been te krijgen. Provo's beleden een 
vrolijk populisme, maar geen communis
tisch ideaal: dogma's hadden afgedaan. 
Omdat Provo geen beginselprogramma 
had, kregen tijdgenoten kregen nauwe
lijks greep op de beweging. Desondanks 
konden de provo's op veel sympathie 
rekenen. 

o c.tto wino 

Proefopstelling van een witfietsendepo met 
kiespaal. 

Vanaf mei 1965 kregen de provo's tot over 
de landsgrenzen bekendheid met hun hap
penings, die zich rond het Lieverdje afspeel
den. Ze probeerden van Amsterdam een 
·magisch centmm' te maken. Dat bracht de 
toenmalige burgemeester Gijs van Hall in 
het geweer. De gezagsdrager verklaarde de 
volksoplopen illegaal en liet ze hardhandig 
uit elkaar slaan. Het blad Provo werd vanaf 
het eerste nummer, dat in juli 1965 ver
scheen. geregeld in beslag genomen. De 
rellen rond het huwelijk van Beatrix en 
Claus in maart 1966 zetten de verhoudin
gen nog meer op scherp. 
De provo's besloten deel te nemen aan de 
raadsverkiezingen van juni dat jaar. Daar 
hadden ze ten minste één goede reden 
voor: zo konden ze hun ideeën onder wet· 
telijke bescherming uitdragen. Op een ver· 
kiezingsaffiche mocht je opeens wél een 
hakkende diender afbeelden. Toen de 
provo's eenmaal voor de politiek gekozen 

Planegrondje met huidige en toekomstige 
depo's. De groene stippen 06, 2 1 ,  3 1 .  40 rn 92 
zijn de bestllandc depo's. /Je lila stippen 
moeten eind dil jaar zijn i11gerichl en de 
oranje stippen zijn de depu·s die in 2000 
gerealiseerd zullen worden. 



hadden. bogen ze zich over verkiezings
iterns. Tot dan toe waren de ideeën die bij 
Provo leefden vaker utopisch en absurd 
dan praktisch en haalbaar. Neem bijvoor
beeld hun 'witte plannen· (wit stond voor 
vrijheid, maar ook voor geweldloosheid 
en vredelievendheid). Het 'witte-kippen
plan' bepleitte de omscholing van agen
ten tot maatschappelijk werkers. het 
'witte-lijkenplan' moest het aantal ver
keersslachtoffers verlagen. Het 'witte
fietsenplan · stelde voor publieke fietsen 
in de binnenstad te introduceren. 
Witte fietsen vormden een concreet poli
tieke strijdpunt. waar de provo's zich 
graag aan optrokken. Zo mijmerde Hans 
Tuynman in Full-time Provo: "Wat gebeurt 
er eigenlijk in het stadhuis? Ik scheur een 
vel papier in zes stukken en schrijf op 
ieder stuk, stadhuis onderzoeken. Dan 
verdeel ik ze over de zes zakken van mijn 
kleren. Te mijner tijd zal ik eens naar het 
stadhuis toekuieren. We hebben in ieder 
geval het witte-fietsenplan en het wirte
schoorstenenplan. Dat zijn uitvoerbare 
projekten. En het witte-kippenplan." 

Van iedereen en niemand 

Het witte-fietsenplan was op een mooie 
avond in 1965 tijdens een discussie gebo-
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Een witte-fietse11happeni11g in 1966. Op de 

kettingkast een foto van het politie-optreden 

bij het huwelijk van Beatrix en Claus. 

Links van het voonviel, met sigaret, 
Provo Peter Bronkhorsl. 

ren. Dat het vaderschap niet onbetwist is. 
gaf Schimmelpennink tegenover schrijver 
dezes toe: "Het is nauwelijks meer te zeg
gen of het mijn idee was. Feitelijk was het 
een vrij collectief iets van de Provo-bewe
ging. Ik kende een dergelijk systeem van
uit de Amsterdamse haven." Van meet af 
aan heeft hij de ouderrol op zich geno
men. "Ik vond het wel leuk en heb toen 
dat stukkie geschreven voor Provo 2 over 
het witte-fietsenplan. Daarmee was je 
meteen geannexeerd. voor je het wist 
hoorde je erbij." De ingenieur van Werk
spoor voelde zich een vreemde eend in de 
bijt. "Ik was met Robert Jasper Grootveld 
de senior en ik heb me in het begin ook 
niet echt een Provo gevoeld. Ik woonde 
vlakbij het Lieverdje. op de Heiligeweg. 
en had de groepsdiscussies op het Leidse
plein met veel interesse gevolgd." 
Met zijn ·stukkie' in Provo loochende 
Schimmelpennink zijn achtergrond niet: 
"Het is dus absoluut noodzakelijk dat 

minstens het centrum van Amsterdam 
(binnen de grachtengordel) voor alle 
motorverkeer (auto's, brommers etc.) moet 
worden gesloten. Als uitbreiding van het 
openbaar ve1voer ontstaat dan automaties 
een grotere frekwentie van meer dan 40% 
door het wegvallen van de stagnatie. Een 
besparing van minstens twee miljoen gul
den per jaar met hetzelfde materiaal en 
dezelfde mensen zal het gevolg zijn. Wij 
stellen voor dat de gemeente 20.000 witte 
fietsen aankoopt per jaar (kosten één mil
joen) ter uitbreiding van het openbaar ver
voer. want deze Witte Fietsen zouden van 
iedereen en van niemand moeten zijn. 
Binnen enige jaren zou het verkeerspro
bleem in het centrum van de stad op deze 
wijze opgelost zijn. ( . . .  ) Als eerste stap 
naar de 20.000 witte fietsen per jaar. biedt 
Provo vrijwilligers aan hun fiets wit te 
laten schilderen iedere zaterdag om 1 2  uur 
bij het Lieverdje op het Spui." 
Hoewel de oplage van Provo heel laag was 
en er hooguit twintig fietsen werden wit
geschilderd. kreeg het plan direct wereld
wijde bekendheid. Het witte-fietsenplan 
leverde Provo positieve publiciteit en 
nieuwe aanhang op. De ondernemer 
Albert Heijn noemde zichzelf een provo. 
nadat hij hoorde van het witte-fietsenplan. 
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Het plan werd populairder dan Provo zelf. 
Logisch dus dat Provo juist met het witte
fietsenplan stemmen hoopte te winnen 
en Schimmelpennink gevraagd werd om 
zich kandidaat te stellen. In juni 1966 
stemden 13.000 Amsterdammers op 
Provo, 2,5% van de opkomst. Dat was 
genoeg voor één zetel in de gemeente
raad. 
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Van passé naar passend 
Het witte-fietsenplan kreeg een wankele 
start. De provo's namen hun raadszetel 
bij toerbeurt in. Bernhard de Vries, Luud 
Schimmelpennink, Irene van de Weete
ring en Roel van Duijn losten elkaar als 
estafettelopers af. Tijdens zijn termijn 
stelde Schimmelpennink de raad inder
daad voor om 20.000 witte fietsen te 

Bernhard de Vries met reclamebakfiets voor 
hel witte-fietsenplan. "Wij stellen voor clm 

de gemeente 20.000 witte fietsen aankoopt 

per jaar ( . . .  ) Ier uitbreiding van het open
baar vervoer," schreef Werkspoor-ingeniew· 
Schimmelpennink eerder in Provo. 

kopen. Het plan kreeg maar één mede
stem. Terugblikkend weet Schimmelpen
nink precies waarom. "De fiets was passé 
voor die raadsleden, uit de hongerwinter. 
de tijden die we te boven waren. De toe
komst was aan de auto, de fiets was echt 
uit." 
In die overtuiging werd hij gesterkt. toen 
de raad een later project uit zijn uitvin
dershoed veel warmer onthaalde. Op 21 
maart 1974 opende Irene Vorrink. de 
minister van Milieu, de eerste van vier 
witkarstations in de hoofdstedelijke bin
nenstad, op het Amstelveld. Maar al had 

Populairder clan het a1111eluisvervoenniclclel 

fiets was de elektrische witkar. Na veel gedoe 

kwamen er in het cent111111 verschillende sta

tions, maar niet voor lang. Dit is het oudste 

station, op 21 maart 1974 geopend op het 
Amstelveld. Foto 10 feb111ari 1976. 

Hl�, w 1 l l t· 1 1 <.' l H• n p l ,1 1 1  



ai 
E � 

Cl) 

Cl) 
(!) 

de witkar een motor, ook dit project 
droeg het stempel van de anti-autolobby. 
De openbare elektrische stadsauto kreeg 
daarom nooit de vijftien stations, die 
minimaal noodzakelijk werden geacht. 
Het project stierf een geruisloze dood. 
In de nadagen van de witkar kregen de 
witkargebruikers ook een wine fiets. die 
zo alsnog via een achterdeur Amsterdam 
binnenkwam. Deze zogeheten ringfiets 
viel in goede aarde, maar toch bleven ook 
de plannen voor dit type ve1voer in de 
papieren fase steken. Wat Schimmelpen
nink nodig had. was een geslaagd voor
beeld: een stad waarin de witte fiets goed 
functioneerde. 
Een impuls van buitenaf blies het witte
fietsenplan nieuw leven in. Twee Deense 
ondernemers gaven het idee in Kopenha
gen een goede kans van slagen. In 1990 
brachten deze Wessung en Sadolin de eer
ste witte fietsen op straat. Uitcraard 
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kampte het Deense project met kinder
ziekten. Het statiegeldsysteem maakte dat 
mensen de fiets rustig thuis stalden. 
lleschadiging en vernieling leken onuit
roeibaar. Dat maakte de witte fiets voor 
de bewoners van Kopenhagen te onbe
trouwbaar. Toeristen kwamen echter met 
enthousiaste verhalen thuis. 

Niet anoniem uitlenen 
lnmiddels waren in Nederland de binnen
steden verder dichtgeslibd, zodat het fiet
sen bevorderd moest worden. Het minis
terie van Verkeer en Waterstaat vroeg 
Schimmelpennink om samen te bezien 
of witte fietsen in Nederland haalbaar 
waren. De Deense les leerde dat fietsen 
beter niet anoniem uitgeleend konden 
worden. maar daar kon de chipkaart een 
oplossing voor bieden. Het grootste risico 
bk'ek vernielzucht te zijn. Of zoals een 
geïmerviewde het stelde: ··zo·n systeem 

P1i11s carnaval laat zich door Luud Schim

melpennink rondlijden in witkar 6. Ongeda

teerde foto. 

zou kunnen werken in Giethoorn of zo, 
maar niet in Amsterdam. Er is gewoonweg 
te veel vandalisme-achtig gedrag." Tegen
over dit pessimisme werden degelijke con
structies en goed onderhoud ingebracht. 
Op verschillende manieren werd het plan 
getest. Zo werd op het Aalsmeerse veiling
terrein proefgedraaid. Vervolgens vroeg 
het ministerie aan TNO om het fietsenplan 
tegen het licht te houden. Door de veel
belovende onderzoeksresultaten raakte 
Schimmelpennink meer dan ooit van het 
succes overtuigd. Ten slotte werd het 
witte-fietsenplan in het Masterplan.fiets van 
het ministerie opgenomen. 
Ook de buitenlandse ontwikkelingen 
waren bemoedigend. In meer dan tien 
Europese steden, waaronder Barcelona en 
Wenen, werd met witte fietsen geëxperi
menteerd. Meestal waren dat systemen 
met een statiegeldkettinkje en steeds 
speelden de arbeidsvoorziening en recla
me-inkomsten een belangrijke rol. Schim
melpennink bleef het politieke draagvlak 
voor zijn plan vergroten. Door volharding 
lukte het hem om medestanders voor zijn 
witte-fietsenplan te vinden, al relativeert 
hij dat zelf: "Het valt niet meer te ontken
nen dat de auto een probleem is in de bin
nensteden." Voordat hij anderen voor zijn 
argumenten won, moest hij zijn Provo
verleden afleggen. Je vindt geen medestan
ders door in Provo te sneren dat "uitlaat
gassen in Nazi-Duitsland een veel gebruikt 
en effektief middel voor her vergassen van 
joden waren". Schimmelpennink is onmis
kenbaar verzakelijkt. Hij is niet alleen 
technologisch, maar ook qua organisatie 
en communicatie met zijn tijd meegegaan. 
Welke Provo zou het in zijn hoofd halen 
om van de witte fiets een reclamevoertuig 
te maken? 

De levensduur van een ideaal 
Na meer dan 30 jaar krijgt het witte-fiet
senplan zijn beslag. In de kern is her plan 
ongewijzigd gebleven. Weliswaar ziet 
Schimmelpennink de overgang van een 
gesubsidieerd naar een kostendekkend 
systeem als een grote stap. maar de rol van 
cle overheid blijft onveranderd groot. Wel 
is het overheidsbeleid met de maatschap
pij meeveranderd. We springen nu zorg
vulcliger met het milieu om en geven ook 
de leefomgeving in de stad meer aandacht 
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De provo's hebben daaraan bijgedragen. 
door aandacht te vragen voor wantoe
standen. De oproep van Provo "geen 
motorverkeer maar witte fietsen" heeft 
gehoor gekregen. Een meerderheid van 
de Amsterdamse kiezers heeft per refe
rendum laten weten een autoluwe bin
nenstad te willen. Het witte-fietsenplan 
kan het kindje van alle Amsterdammers 
worden. 
Begin 1998 sprong eindelijk het licht op 
groen voor een uitgebreide proef. Vijf 
depo's gingen dit najaar open. maar 
omdat de 'kiespaal' niet regendicht bleek 
te zijn, traden storingen op in het compu
tersysteem. Als het goed is, zijn ze eind 
oktober heropend. Schimmelpennink 
hoopt verder nog voor het eind van 1999 
vijftien nieuwe depo's in kunnen 1ichten. 
Dan zullen er 250 witfietsen in het cen
trum van Amsterdam rondrijden. In 2000 
moet dat groeien tot 45 depo's met in 
totaal 750 fietsen. In het centrum en in de 
1 9de-eeuwse wijken wordt om de 300 
meter een depo geplaatst. Uit deze rekken 
kan iedereen een fiets nemen. Het tarief 
voor een rit (maximaal een half uur) 
bedraagt een gtilden, die van een chip
kaart wordt afgeschreven. Op de platte
grond in de 'kicspaal' geeft de witfietser 
aan waar de fiet� weer ingeleverd wordt. 
Het Gemeente Vervoerbedrijf lanceerde 
op 9 september jongstleden dit systeem -
natuurlijk op het Spui. l.uud Schimmel-
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Geen middel is geschuwd om reclame te 
maken voor de witfiets. Zelfs burgemeester 
Scltelto Patijn wilde wel meedoen. 

Dit flewige logo sierde de GVB-uitnodiging 
voor de start van het witfiets-project op het 
Spui, dat tegelijk een feest was voor geestelijk 
vader Luud Schimmelpennink. 

pennink kreeg een suprise party, die het 
GVB samen met participanten Chipper 
Nederland, t<PN Telecom en de Postbank 
had georganiseerd. Feestredenaar Henk 
Hofland sprak de hoop uit dat het rijwiel 
de beschaving zal redden en riep op tot 
een kruistocht per witfiets. Dit overdon
derde de bescheiden Schimmelpennink 
wat. Hij is al blij als zijn witte-fietsenplan 
binnenkort geslaagd mag heten. ■ 

S.M. Jacobs is freelance publicist. 
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