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Figuur 2

Ruim een kwart van onze verplaatsingen maken we met de
fiets1
• In 2019 maakten Nederlanders 4,8 miljard ritten met de
fiets, waarbij 17,6 miljard km werd afgelegdI,II. Dit komt neer
op 3,0 km fietsen per Nederlander per dag.
• Meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen wordt
(voornamelijk) per fiets afgelegd (zie Figuur 1). Het aandeel fiets
in de afgelegde afstand is kleiner (8%) (zie Figuur 2).
• Een derde van de afgelegde fietsafstand is voor
vrijetijdsdoeleinden. Daarna volgen de reismotieven winkelen
en woon-werk (zie Figuur 3).

Figuur 2: Verdeling van de afgelegde afstand naar vervoerwijze1
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Figuur 1

Figuur 1: Verdeling van het aantal verplaatsingen naar vervoerwijze1

Figuur 3: Verdeling fietsen naar motief op basis van afgelegde afstand1
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Het gaat hier om alle fietsritten, dus ook wanneer de fiets in het voor- of natransport
wordt gebruikt. Wanneer we enkel naar verplaatsingen kijken waarbij de fiets de
hoofdvervoerwijze is, gaat het om 4,4 miljard verplaatsingen waarbij 16,8 miljard km
werd afgelegd. In het vervolg van deze brochure kijken we naar verplaatsingen met fiets
als hoofdvervoerwijze, tenzij anders vermeld.
Tussen 2017 en 2018 is de dataverzameling vernieuwd (voorheen OViN, vanaf 2018 ODiN)
waardoor een methodebreuk is ontstaan. In ODiN is de mobiliteit van alle vervoerwijzen
hoger dan in OViN. Het aantal verplaatsingen en de fietsafstand vanaf 2018 kunnen dus niet
direct worden vergeleken met 2017 en eerder. De methodebreuk kan ook enige invloed
hebben op de ontwikkeling van het aandeel fiets, maar deze is naar verwachting beperkt.
CBS, ODiN 2019

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Fietsfeiten: nieuwe inzichten

1 Basisgegevens fietsen

2 Trends in het fietsgebruik

3 Fiets tijdens de coronacrisis

De fiets is vooral op relatief korte afstanden populair2
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Figuur 4: Aandeel fiets in verplaatsingen naar afstandsklasse2

Figuur 4
%

• Verplaatsingen tot 500 m gaan voornamelijk te voet (80%).
Het aandeel fiets voor deze korte verplaatsingen is 17%. Voor
verplaatsingen tussen de 500 m en 5 km is het aandeel fiets
relatief hoog (34% tot 47%). Voor verplaatsingen langer dan
5 km neemt het aandeel verder af (zie Figuur 4).
• Bijna 80% van de fietsverplaatsingen is korter dan 5 km.
Ongeveer 7% van de fietsverplaatsingen is langer dan 10 km.
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• Gemiddeld fietst de Nederlander 3,8 km per verplaatsing (exclusief
ritten waarbij hij de fiets als voor- of natransport gebruikt).
Wanneer de fiets als voor- of natransport wordt gebruikt, is de
gemiddelde afstand lager (2,6 km).
• Vrijetijdverplaatsingen zijn het langst. Hierbij wordt gemiddeld
bijna 5,3 km gefietst. Winkelverplaatsingen met de fiets zijn
met ongeveer 2,1 km gemiddeld het kortst (zie Figuur 5).
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Figuur 5: Gemiddelde verplaatsingsafstand fietsen2
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Figuur 7: Verdeling van het aantal woon-werkverplaatsingen naar vervoerwijze3
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• De fiets speelt niet voor elk motief een even grote rol. Voor
onderwijsgerelateerde verplaatsingen gebruiken Nederlanders in
meer dan de helft van de gevallen (52%) de fiets (zie Figuur 6).
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• Ongeveer 27% van de werkenden gebruikt de fiets voor de woonwerkreis. Voor mensen met een relatief korte reisafstand ligt dit
aandeel hoger. 55% van de werkenden die binnen 5 km van het
werk wonen, gaan op de fiets naar het werk. Tussen de 5 en 10 km
gaat 31% van de werkenden met de fiets en tussen de 10 en
15 km is dat 14% (zie Figuur 7).
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Figuur 6: Aandeel fiets per motief3
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Op werkdagen ligt de piek in het fietsgebruik tussen 8.00u
en 8.30u4
• Op een gemiddelde werkdag is er in de ochtendspits een duidelijke
piek in het fietsgebruik. Het grootste deel van de fietsers is dan
onderweg voor werk (21%) of onderwijs (60%) (zie Figuur 8).
• In de middag zijn fietsers meer verspreid over de tijd onderweg.
• De piek in de ochtendspits voor onderwijsverplaatsingen betreft
vooral scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. De
ochtendspits voor het voortgezet onderwijs is breder dan die voor
het basisonderwijs en de piek ligt net iets vroeger (zie Figuur 9)5.
Figuur 8: Aantal fietsers onderweg op gemiddelde werkdag naar motief4

Figuur 9: Gebruik fiets voor onderwijs naar onderwijssoorten5
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Figuur 10: Aandeel fiets in verplaatsingen naar geslacht6

Figuur 10

• Vrouwen fietsen meer dan mannen. In totaal maken vrouwen
bijna 17% meer fietsverplaatsingen per jaar (2,4 miljard tegenover
2,0 miljard). Het aandeel fiets bij vrouwen (29%) ligt daardoor
hoger dan bij mannen (27%) (zie Figuur 10).
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• Voor kinderen heeft de fiets een hoger aandeel in de
verplaatsingen dan bij volwassenen. Tot 18 jaar gaat bijna de helft
(48%) van de verplaatsingen per fiets. Bij mensen tussen de 30 en
60 jaar is het aandeel fiets het laagst. Boven de 60 jaar loopt dit
weer iets op (zie Figuur 11).
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Figuur 11: Aandeel fiets in verplaatsingen naar leeftijdsklasse6
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Mensen met mogelijkheden tot autogebruik fietsen
minder7
• Volwassenen zonder rijbewijs maken beduidend meer
fietsverplaatsingen dan volwassenen met een rijbewijs.
Het aandeel fiets is bij volwassenen zonder rijbewijs 1,6 keer
zo hoog (zie Figuur 12).
• Naarmate er meer auto’s beschikbaar zijn in het huishouden,
wordt de fiets minder vaak gebruikt. Bij huishoudens zonder
auto’s is het aandeel fiets het hoogst (40%). Bij huishoudens
met 3 of meer auto’s is dat het laagst (18%) (zie Figuur 13).

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Figuur 12: Aandeel fiets in verplaatsingen naar rijbewijsbezit, enkel 18+7

Figuur 12
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Figuur 13: Aandeel fiets in verplaatsingen naar aantal auto’s in het huishouden7

Figuur 13
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Fietsen is populairder in stedelijk dan in niet-stedelijk
gebied8,9
• Mensen die in meer stedelijke gebieden wonen, fietsen
relatief meer dan mensen uit minder of niet-stedelijke gebieden.
Dit heeft onder andere te maken met de afstanden tot
bestemmingen, die in stedelijk gebied over het algemeen lager
zijn dan elders (zie Figuur 14).
• Voor binnenstedelijke verplaatsingen speelt de fiets in sommige
gemeenten een grotere rol dan in andere. In Limburg ligt het
aandeel fiets lager dan in de rest van Nederland (zie Figuur 15).
• De e-fiets speelt niet in alle delen van het land een even grote rol.
Buiten de Randstad ligt het aandeel e-fiets in het totale aantal
fietsverplaatsingen in veel gevallen hoger dan erbinnen (zie
Figuur 16).
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Figuur 14: Aandeel fiets in verplaatsingen naar stedelijkheid woongemeenten8

Figuur 14
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Figuur 16: Aandeel e-fiets in totaal fietsverplaatsingen per vertrekgemeente9

Figuur 15: Aandeel fiets in verplaatsingen binnen gemeente9
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De fiets is vooral belangrijk in het voor- en natransport
van de trein aan de woningzijde10
• Er is een groot verschil in het fietsgebruik tussen het voor- en het
natransport van de trein. Aan de woningzijde gebruiken reizigers
bij ongeveer 43% van de treinverplaatsingen de fiets als voor- of
natransport. Aan de activiteitenzijde is dit met 11% een stuk lager.
Dit heeft onder andere te maken met een hogere beschikbaarheid
van een fiets aan de woningzijde (zie Figuur 17).
• De rol van de fiets in het voor- en natransport van bus, tram of
metro is een stuk kleiner. Aan de woningzijde wordt in ongeveer
11% van de BTM-verplaatsingen de fiets gebruikt, aan de
activiteitenzijde bij slechts 2% van de verplaatsingen. Belangrijke
reden hiervoor is dat de afstand van BTM naar de woning of
bestemming vaak een stuk korter is en er dus geen voor- of
natransport nodig is (of minder dan 1 km lopen) (zie Figuur 18).

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Figuur 17: Voor- en natransport van de trein aan woning- en activiteitenzijde10
Figuur 17
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Figuur 18: Voor- en natransport van bus, tram of metro aan woning- en activiteitenzijde10
Figuur 18
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10 CBS, OViN 2017 en ODiN 2018/2019
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De auto is grote concurrent voor de fiets11
• Veel verplaatsingen die op basis van de afstand ook met de
fiets kunnen worden afgelegd, gaan per auto (zie Tabel 1).
• In 2019 was een derde van de autoverplaatsingen korter dan
5 km; dit betreft 2,5 miljard verplaatsingen.
• Bijna de helft (47%) van de autoverplaatsingen (3,5 miljard) is
korter dan 7,5 km en 64% (4,8 miljard) is korter dan 15 km.
• Voor verplaatsingen tot 7,5 km (65% van alle verplaatsingen)
gebruikt 38% van de Nederlanders de fiets en 34% de auto.
• Voor afstanden vanaf 3,7 km is de auto populairder dan de
fiets (zie Figuur 19).

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Tabel 1: Aantal autoverplaatsingen tot 5, 7,5 en 15 km11

Aantal autoverplaatsingen
Bestuurder

tot 5 km

miljard vpl
Aandeel

Passagier

miljard vpl
Aandeel

Samen

miljard vpl
Aandeel

tot 7,5 km

tot 15 km

1,8

2,6

3,6

33,1%

47,0%

63,9%

0,6

0,9

1,2

34,1%

48,9%

65,4%

2,5

3,5

4,8

33,3%

47,4%

64,3%

Figuur 19
Figuur
19: Aandeel vervoerwijzen per afstandsklasse11
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11 CBS, ODiN 2019
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In Nederland zijn er meer fietsen dan Nederlanders12
• Naar schatting waren er in 2018 in Nederland 22,9 miljoen
fietsen op 17,2 miljoen inwoners (zie Tabel 2).
• Met 1,3 fietsen per inwoner is Nederland koploper qua
fietsbezit (zie Figuur 20)13.

Nederland nummer 1 in fietsgebruik12
• Er is geen ander land waar het aandeel fiets in de
verplaatsingen zo hoog is als Nederland (zie Figuur 21)14.
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Figuur 20

Figuur 20: Aantal fietsen per inwoner in verschillende landen13
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Tabel 2: Fietsenpark Nederland (schatting) 12
Jaar

Aantal fietsen
(x miljoen)

Waarvan elektrische
fietsen (x miljoen)

2000

17,8

2005

18,0

2006

18,0

2007

18,0

2008

18,0

2009

19,0

2010

20,0

2011

20,8

2012

22,3

Circa 1,0

2013

22,3

Circa 1,0

2014

22,5

Circa 1,2

2015

22,7

Circa 1,3

2016

22,8

Circa 1,4

2017

22,8

Circa 1,8

2018

22,9

Circa 2,1

Figuur 21: Aandeel fiets in verplaatsingen in verschillende landen14
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12 BOVAG-RAI (2019). Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2019-2020.
13 Fietsersbond (2019). Nederland fietsland.
14 Buehler, R. & Pucher, J. (2012). Walking and cycling in Western Europe and the United States:
Trends, policies, and lessons.
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Het aandeel fiets is redelijk stabiel15
• Voor alle verplaatsingen (voor 6 jaar en ouder)I is het aandeel fiets
relatief stabiel over de periode 2010-2019 (zie Figuur 22). Kleine
verschillen tussen jaren kunnen onder andere het gevolg zijn van
weersinvloeden.
• Wanneer wordt gecorrigeerd voor korte termijn fluctuaties zoals
weersinvloeden, neemt de afgelegde fietsafstand tussen 2010 en
2017 licht toe, namelijk met ongeveer 4%. Voor 2018 en 2019 is
deze ‘trendontwikkeling’ nog niet beschikbaarII.
Figuur 22: Ontwikkeling aandeel fiets in verplaatsingen 2010 t/m 201915

Figuur 22
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Vanaf 2018 is er alleen nog maar informatie beschikbaar voor de populatie van 6 jaar en
ouder. Daarom is voor alle jaren het aandeel berekend onder de populatie van 6 jaar en
ouder.
Tussen 2017 en 2018 heeft een vernieuwing van de dataverzameling plaatsgevonden
(voorheen OViN, vanaf 2018 ODiN), waardoor een methodebreuk is ontstaan. Op dit
moment werken CBS en KiM samen aan een update van de trendreeks waarin 2018 en 2019
worden toegevoegd. Deze trendreeks is op dit moment nog niet gereed. De methodebreuk
kan ook enige invloed hebben op de ontwikkeling van het aandeel fiets (Figuur 22), maar
deze is naar verwachting beperkt.

15 CBS, OViN 2010 t/m 2017 en ODiN 2018/2019
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Het aandeel fiets voor verplaatsingen in de stad groeit in
grote gemeenten16
• In de vier grote gemeenten (G4) is het aandeel fiets voor
verplaatsingen binnen de stad de afgelopen jaren gestegen
(zie Figuur 23).
• Ook in sommige andere grote gemeenten doet zich een stijging
voor, hoewel het beeld minder eenduidig is.
• Van de G4 gebruiken reizigers in Utrecht met 48% het vaakst de
fiets. In Rotterdam gebeurt dit met 27% beduidend minder vaak.
• Het relatief lage aandeel van de fiets in Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam hangt onder andere samen met de beschikbaarheid
van een tram- en metrosysteem in deze steden.
• In Leiden, Zwolle en Groningen fietsen mensen het vaakst. Meer
dan de helft van de verplaatsingen binnen deze gemeenten gaat
per fiets.
Figuur 23: Ontwikkeling aandeel fiets voor binnenstedelijke verplaatsingen16
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16 CBS, OViN 2010 t/m 2017 en ODiN 2018/2019
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Lichte stijging fietsgebruik voor onderwijs en
woon-werkreizen17
• Het aandeel van de verplaatsingen voor onderwijs en woon-werk
die met de fiets worden afgelegd, lijkt een licht stijgende trend te
vertonen (zie Figuur 24). Sinds 2010 is dit aandeel voor onderwijs
en woon-werk respectievelijk met 13 en 14% gestegen.

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

17

Figuur2424: Ontwikkeling aandeel fiets voor motief onderwijs en woon-werk
Figuur
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• Twee derde van de werkgevers heeft naar eigen zeggen in 2020
een fietsenstalling buiten, de helft heeft (ook) een fietsenstalling
binnen (zie Figuur 25). Bovendien hebben veel werkgevers
faciliteiten waar fietsers gebruik van kunnen maken, zoals een
omkleedruimte (72%), douches (68%), een fietspomp (59%)
en kluisjes/lockers (57%).
• 10-15% van de werkgevers heeft de parkeerplaatsen, de
voorzieningen en de aanschafvergoeding voor fietsen in het
afgelopen jaar verbeterd. Een vergelijkbaar aandeel verwacht
dit (ook) het komende jaar te doen.
• 51% van de werkgevers biedt een vergoeding voor de aanschaf
van een fiets/e-fiets.
• In mei 2019, 5 maanden na de introductie van de leaseregeling
voor de fiets of e-fiets, maakte 10% van de werkgevers hier
gebruik van.
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Figuur 25: Plek waar werknemers hun fiets kunnen parkeren18
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17 CBS, OViN 2010 t/m 2017 en ODiN 2018/2019
18 IenW (2020). Onderzoek onder Nederlandse werkgevers (100+ medewerkers): inzicht in
maatregelen omtrent duurzaam reisgedrag. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat /
Marketresponse.
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Verschil in fietsgebruik tussen mensen met een Nederlandse
achtergrond en mensen met een migratieachtergrond
wordt kleiner19
• Het verschil in het aandeel fietsen tussen mensen met een
Nederlandse achtergrond en een migratieachtergrond is sinds
2010 kleiner geworden. Ook bij mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond groeit het aandeel fiets, al is dit nog steeds
lager dan dat van de andere Nederlanders (zie Figuur 26).
Figuur 26: Aandeel fiets naar herkomst19

Figuur 26
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In coronatijd is het fietsgebruik vrij stabiel gebleven
• Het gebruik van de fiets (ritten per persoon per dag) bleef tijdens
het begin van de coronacrisis vrij stabiel in vergelijking met de
periode ervoor (zie Figuur 27). Ditzelfde beeld is zichtbaar voor
lopen20.
• Hoewel met de meeste vervoerwijzen een kleinere afstand wordt
afgelegd neemt bij de fiets (en bij lopen) de gemiddelde
verplaatsingsafstand toe ten opzichte van vóór de coronacrisis (zie
Figuur 28). Bij de fiets betreft dit een stijging van 3,4 km voor
corona (sept 2019) naar 4,4 km begin april. In deze periode is ook
het aandeel rondeverplaatsingen (een rondje fietsen of wandelen)
hoger dan voor corona. Begin juli ligt de gemiddelde
verplaatsingsafstand met de fiets weer iets lager, op 4,1 km21.
• In bovenstaande ontwikkelingen kunnen ook seizoenseffecten
een rol spelen.
Figuur 27: Ritten per persoon per dag per vervoerwijze tijdens de coronacrisis20
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Figuur 28: Gemiddelde afgelegde afstand per verplaatsing vóór en tijdens de coronacrisis 21
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Oordeel over de fiets in coronatijd onveranderd positief 21
• Het oordeel over de fiets heeft niet geleden onder de coronacrisis
en is in de afgelopen maanden vrij stabiel gebleven. Begin juli lijkt
het aantal mensen dat zeer positief over de fiets denkt zelfs licht
te stijgen (zie Figuur 29).
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Figuur 29: Oordeel vervoerwijzen vóór en tijdens de coronacrisis 21
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20 Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) 2020
21 De Haas, M., Hamersma, M. & Faber, R. (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de
coronacrisis. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
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Fiets wordt vaker gebruikt als substituut voor BTM dan voor
trein22
• Ongeveer 37% van de mensen die als gevolg van corona minder
gebruik maken van BTM, gebruiken in plaats daarvan vaker de
fiets; voor de trein is dit het geval voor 14% van de reizigers (zie
Figuur 30). Dit verschil kan deels worden verklaard door de
ritafstand: BTM-ritten zijn vaak korter dan treinritten en daardoor
makkelijker vervangbaar door de fiets.

• Van de mensen die als gevolg van de crisis en gerelateerde
maatregelen zijn overgestapt van het OV naar de fiets, geeft het
merendeel (72%) aan dat dit goed bevalt. Ongeveer 83%
verwachtte eind juni/begin juli de komende maanden ook vaker de
fiets te gebruiken, terwijl 52% verwacht dit ook structureel vaker te
doen nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven (zie Figuur 31).

Figuur 30: Gebruik andere vervoerwijzen ter vervanging van OV tijdens coronacrisis (juni/
juli)22

Figuur 31: Ervaring en verwachting van gebruik andere vervoerwijzen ter vervanging van OV
tijdens coronacrisis (juni/juli)22
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22 De Haas, M., Hamersma, M. & Faber, R. (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de
coronacrisis. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
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Nederlanders verwachten na corona vaker de fiets te
gebruiken dan vóór corona23
• Alhoewel de meeste mensen verwachten na corona weer terug te
gaan naar het oude gedrag, blijkt voor fietsen (en ook lopen) dat
ongeveer een kwart verwacht dit meer te gaan doen (zie Figuur 32).
• Uiteraard gaat het hier om verwachtingen en kan het
daadwerkelijke gedrag uiteindelijk anders zijn.

Figuur 32: Verwachting gebruik vervoerwijzen in de toekomst na corona in vergelijking met de
situatie voor corona23
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23 De Haas, M., Hamersma, M. & Faber, R. (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de
coronacrisis. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
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Gebruik van de e-fiets is fors gestegen, vooral bij mensen
onder de 65 jaar24

Gebruik van de e-fiets fors populairder onder vrouwen dan
onder mannen25

• Ongeveer 18% van de fietsverplaatsingen gaat met een e-fiets.
Van de afgelegde fietsafstand gaat ruim een kwart (26%) met de
e-fiets. Dit komt neer op ruim 700 miljoen e-fietsverplaatsingen
waarbij meer dan 4,1 miljard km wordt afgelegd. In 2013 ging het
nog om 8% van de verplaatsingen en 12% van de fietsafstandI.
• Het aandeel e-fiets in de totaal afgelegde fietsafstand is
toegenomen voor alle leeftijdsgroepen. Hoewel de e-fiets nog
steeds het populairst is onder 65+-ers, groeit het aandeel e-fiets
het sterkst voor de groep mensen onder de 65 jaar (zie Figuur 35).

• Bij vrouwen speelt de e-fiets een grotere rol in alle
fietsverplaatsingen dan bij mannen (zie Figuur 33 en 34). Vrouwen
maakten in 2019 ongeveer 85% meer verplaatsingen met de
e-fiets dan mannen (456 miljoen tegenover 245 miljoen).
• Mannen fietsen daarentegen gemiddeld verder per
e-fietsverplaatsing (7,9km tegenover 4,8km). Het verschil in
afgelegde afstand is daardoor kleiner dan in het aantal
verplaatsingen. Vrouwen legden in 2019 ongeveer 14% meer
Figuur 35
afstand af op een e-fiets dan mannen (2,2 miljard km tegenover
%
1,9 miljard km).
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Figuur 33: Aandeel e-fiets in de totaal afgelegde
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Figuur 34: Aandeel e-fiets in de totaal aantal
fietsverplaatsingen naar geslacht24
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Een gemiddelde fietsverplaatsing met een niet-elektrische fiets is
ongeveer 3,6 km. Een verplaatsing met de e-fiets is ongeveer 5,9 km
(zie Figuur 36). 75+-ers leggen gemiddeld de langste afstand af per
verplaatsing (7,2 km). Dit komt omdat zij de e-fiets relatief veel
gebruiken om te toeren.

We vergelijken hier met 2013 omdat dat het eerste jaar is dat in het nationaal
verplaatsingsonderzoek de e-fiets is gescheiden van de gewone fiets

24 CBS, OViN 2013 en ODiN 2019
25 CBS, ODiN 2019
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Figuur
Figuur 3838: Verdeling afgelegde afstand per e-fiets naar motief

%

• Het e-fietsgebruik groeit sterker onder de relatief jonge
gebruikers (12 tot 50 jaar). In 2013 werden ongeveer 16% van de
e-fietskilometers afgelegd door mensen in deze leeftijdscategorie.
Inmiddels is dat aandeel gegroeid naar 25%. Het aandeel van
ouderen (65 jaar en ouder) neemt af (zie Figuur 37).
• De elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt voor de woonwerkreis verplaatsingen. Iets minder dan een kwart (23%) van alle
e-fietskilometers zijn inmiddels voor de woon-werkreis (zie Figuur
38). Bij mensen tot 65 jaar gaat het om 36% van alle
e-fietskilometers.
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Sinds 2018 meer elektrische fietsen verkocht dan gewone
toer- of stadsfietsen27
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• Het aantal nieuw verkochte elektrische fietsen is de afgelopen
jaren flink gegroeid (zie Figuur 39). In 2013 werden er nog minder
dan 200.000 nieuwe e-fietsen verkocht, in 2019 waren dat er
meer dan 420.000. Inmiddels is meer dan 4 op de 10 nieuw
verkochte fietsen een e-fiets.

• Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de verkoop van
elektrische fietsen gestegen. In mei 2020 lag de verkoop
van elektrische fietsen 38% hoger dan een jaar eerder28.

26 CBS, OViN 2013/2017 en ODiN 2019
27 RAI/BOVAG/GfK, 2020. Fietsen in de statistiek 2007-2019.

28 BOVAG/RAI, 2020. Vakhandel verkoopt recordaantal elektrische fietsen.
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Mensen met een gezonde BMI (<25) fietsen vaker en
verder29
• Fietsbezit ligt hoger bij mensen met een gezond gewicht dan
bij mensen met overgewicht of obesitas. Voor het bezit van een
elektrische fiets geldt juist het omgekeerde. Het totale fietsbezit
(elektrisch en niet-elektrisch samen) ligt significant lager bij
mensen met obesitas dan bij mensen met een gezond gewicht
(zie Figuur 40).
• Mensen met een gezond gewicht fietsen ook significant vaker
en verder dan mensen met overgewicht of obesitas.
• De Gezondheidsraad adviseert om, als onderdeel van de beweeg
richtlijn, minimaal 150 minuten per week aan matig intensieve
inspanning te doen30. Mensen die bijna overal de fiets voor
gebruiken, bewegen in 80% van de gevallen meer dan 150
minuten per week door de dagelijkse mobiliteit. Onder de mensen
die bijna overal de auto voor gebruiken, ligt dit percentage lager,
op 7%29.
• Regelmatig fietsen verhoogt de fitheid en is vergelijkbaar met
1-2 keer per week fitnessen31.

Fietsen hangt samen met positieve gevoelens
• Mensen die wandelend of fietsend naar het werk gaan, zijn
vaker tevreden, minder gestrest, meer ontspannen (zie ook
Figuur 41) en beleven meer vrijheid dan mensen die dat met
de auto doen32,33.
• Fietsgebruik verbetert niet alleen de fysieke gezondheid, maar
hangt ook positief samen met mentale gezondheid en subjectief
welbevinden33,34. 35
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Figuur4040: Bezit fiets (linker grafiek) en e-fiets (rechter grafiek) per leeftijds- en gewichtscategorie
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Figuur
41: Antwoord op stelling ‘Gebruik van deze vervoerwijze vind ik ontspannend’35
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29 de Haas & van den Berg (2019). De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve
vervoerwijzen.
30 Gezondheidsraad. (2017). Beweegrichtlijnen 2017. (publicatienummer: 2017/08), Den Haag.
31 Hendriksen, I. en R. van Gijlswijk (2010), Fietsen is groen, gezond en voordelig. Leiden:
TNO Kwaliteit van Leven.
32 Willis, D. et al. (2013), “Uniquely Satisfied: Exploring Cyclist Trip Satisfaction”. Washington
DC, Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, No. 13-0943. 2013.
33 Singleton, P. (2018), “Walking (and cycling) to well-being: Modal and other determinants of
subjective well-being during the commute.” Travel Behaviour and Society.
34 Anable, J. & B. Gatersleben (2005), “All work and no play? The role of instrumental and
affective factors in work and lei sure journeys by different travel modes.” Transportation
Research Part A: Policy and Practice 39.2-3: 163-181.
35 Mobiliteitspanel Nederland (MPN) 2018
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Fietsen is goed voor de gezondheid
• Voldoende fysieke activiteit (dit kan fietsen zijn, maar ook een
andere vorm van lichamelijke inspanning) leidt onder andere tot
gezondheidswinst. Mensen hebben dan minder last van o.a. harten vaatziekten36,37, hoge bloeddruk37, diabetes36,37,
overgewicht37, botontkalking36,37,38, depressie o.a.36,37,39 en
sommige typen kanker36,37,40.
• Door dagelijks met de fiets naar het werk te gaan neemt het risico
op voortijdig overlijden met 41% af (kans op overlijden door
hartkwalen: -52%, kans op overlijden door kanker: -40%)40.
Dit heeft betrekking op populatiegemiddelden en verschilt sterk
naar leeftijd en sociaaleconomische achtergrond. De grootste
baten zijn te verwachten voor mensen die momenteel weinig
bewegen.
• De gezondheidsbaten van dagelijks fietsen in plaats van de
auto te gebruiken voor korte ritten zijn groter dan de risico’s
die gepaard gaan met de inademing van luchtverontreinigende
stoffen (uitgaande van een vervanging van 12% van de korte
autoritten door fietsen)41,42.
- Door dagelijkse beweging: 3 tot 14 maanden langer leven.
- Door inademen van vervuilde lucht: 1 tot 40 dagen minder
lang leven.
- Door grotere kans op verkeersongevallen: 5 tot 9 dagen
minder lang leven.

36 Litman, T. (2003). Economic value of walkability. Transportation Research Record:
Journal of the Transportation Research Board 1828, pp. 3-11.
37 ITF (2012). Pedestrian Safety, Urban Space and Health. Parijs: OECD Publishing.
38 Kahlmeijer, S., N. Cavill, H. Dinsdale, H. Rutter, T. Götschi, C. Foster, P. Kelly, D. Clarke,
P. Oja, R. Forman, D. Stone & F. Racioppi (2011). Health economic assessment tools
(HEAT) for walking and for cycling, Methodology and user guide. Copenhagen,
Denmark: World Health Organisation.
39 Perraton, L.G., S. Kumar & Z. Machotka (2010). Exercise parameters in the treatment of
clinical depression: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of
Evaluation in Clinical Practice 16 (3), pp. 597-604.
40 Celis-Morales Carlos A, Lyall Donald M, Welsh Paul, Anderson Jana, Steell Lewis, Guo Yibing
et al. (2017) Association between active commuting and incident cardiovascular disease,
cancer, and mortality: prospective cohort study BMJ 2017; 357 :j1456
41 De Hartog, J.J. et al. (2010), “Do the health benefits of cycling outweigh the
risks?.” Environmental health perspectives 118.8 (2010): 1109.
42 Nijland, H. (2017): Fietsen leidt tot langer en gezond leven. Den Haag: Planbureau
voor de Leefomgeving.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Fietsfeiten: nieuwe inzichten

1 Basisgegevens fietsen

2 Trends in het fietsgebruik

3 Fiets tijdens de coronacrisis

Meer fietsen bespaart broeikasgassen en betekent schonere
lucht43
• Jaarlijks maken Nederlanders veel korte autoritten. Wanneer
deze ritten met de fiets zouden worden afgelegd, heeft dit een
positief effect op het milieu. Fietsen gaat immers niet gepaard
met uitstoot van CO2, NOX en fijnstof (PM10).
• Wanneer mensen gaan fietsen in plaats van de auto te nemen,
bespaart dit gemiddeld 138 g CO2, 0,13 g NOX en 4 mg fijnstof
per km.
• Jaarlijks worden er 3,6 miljard autoritten korter dan 7,5 km
gemaakt44. Wanneer al deze korte autoritten met de fiets
zouden worden afgelegd bespaart dit 1,8 Mton CO2, 1,8 kton
NOX en 0,05 kton fijnstof per jaar43.
• Wanneer alle autoritten tot 15 km (4,9 miljard44) met de fiets
zouden worden afgelegd bespaart dit 3,8 Mton CO2, 3,7 kton
NOX en 0,11 kton fijnstof per jaar43.

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Figuur 42: Ruimtebeslag per vervoerwijze45
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Fietsen verbetert de bereikbaarheid
• Een rijdende fiets neemt 28 keer minder ruimte in beslag dan een
rijdende auto. Een geparkeerde fiets neemt 10 keer minder ruimte
in dan een geparkeerde auto (zie Figuur 42).

43 KiM-inschatting op basis van kentallen zoals gepubliceerd in CE-rapport STREAM
Personenvervoer 2014 (CE 2015) . Daarbij is overeenkomstig de berekening van het TNOrapport “Fietsen is groen, gezond en voordelig” uit 2010 (Hendriksen en Van Gijlswijk 2010)
uitgegaan van een verhouding tussen stad, buitenweg en snelweg van respectievelijk
70%, 25% en 5% en is gerekend met de verwachte CE-emissiekentallen voor 2020.
44 CBS, ODiN 2018/2019

45 Fietscommunity (2017). Van wie is de stad? Den Haag: Platform 31
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Figuur 43

Toename in aantal dodelijke verkeersongevallen met de
fiets46

Figuur 43: Aantal verkeersdoden per jaar naar vervoerwijze46
800

• Van alle verkeersdoden is ongeveer een derde van de slachtoffers
een fietser.
• Sinds 2013 (het laagste punt in de afgelopen 10 jaar) stijgt het
aantal verkeersdoden licht (zie Figuur 43). Deze stijging is bij de
fiets duidelijk zichtbaar. In 2018 vielen de meeste doden onder
fietsers sinds 2000 (228); in 2019 waren het er 203. Het CBS geeft
aan dat minstens 65 (32%) van de deze doden een e-fiets bereden.
Dit terwijl ongeveer 18% van alle fietsverplaatsingen en 26% van
de afgelegde fietsafstand met een e-fiets gaat.
• Mannen komen duidelijk vaker te overlijden door een fietsongeval
dan vrouwen (zie Figuur 44). Dit geldt voor alle vervoerwijzen, niet
alleen voor de fiets.
• De meeste fietsverkeersdoden zijn 70 jaar en ouder (zie Figuur 44).
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Figuur 44: Fietsverkeerdoden in 2019 naar leeftijd en geslacht46
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46 SWOV (2020). Verkeersdoden in Nederland. SWOV-Factsheet, april 2020. SWOV, Den Haag.
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Bezoek Spoedeisende Hulp (SEH) tussen 2010 en 2019 fors
gestegen voor de fiets47
• Het grootste deel van de SEH-bezoeken voor een verkeersongeval
betreft (in 2019) fietsongevallen (65%) (zie Figuur 45). Het
merendeel van de fietsers die op de SEH belandt, heeft ernstig
letsel (MAIS 2+). In 2018 was 64% van de in het ziekenhuis
geregistreerde ernstige verkeersgewonden een fietser. Ter
vergelijking: bij de verkeersdoden is ongeveer een derde van de
slachtoffers een fietser48.
• In de periode 2010-2019 is het aantal verkeersslachtoffers dat op
de SEH belandt voor ernstig letsel, gestegen (zie Figuur 46). Deze
stijging komt met name voor rekening van de fiets (VeiligheidNL).
Voor het aantal ernstige verkeersgewonden laat SWOV ook een
dergelijke stijging zien.
• De stijging van het aantal SEH-bezoeken voor fietsongevallen is
volgens VeiligheidNL het grootst onder de leeftijdsgroep van
55 jaar en ouder. Deze trendberekening is gecorrigeerd voor de
verandering in de bevolkingsopbouw.

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Figuur 45: Aantal SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval in 2019 naar verkeersdeelname47
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Figuur 46: Ontwikkeling aantal verkeersslachtoffers dat op de SEH belandt (n.a.v. ernstig
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47 VeiligheidNL (2020). Factsheet SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval in 2019.
Amsterdam, VeiligheidNL.
48 SWOV (2019). Ernstig verkeersgewonden in Nederland. SWOV-factsheet, december 2019.
SWOV, Den Haag.
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Eenzijdige ongevallen veruit de belangrijkste reden voor
SEH-bezoek onder fietsers
• Relatief gezien komen de meeste SEH-bezoeken als gevolg van
een fietsongeval met letsel voor in de leeftijdsgroep 12-17 jaar,
op de voet gevolgd door de groep 70-79 jaar (zie Figuur 47).
• Veruit het grootste deel van de fietsers die in verband met een
ongeval met letsel de SEH bezoeken, komt voort uit een eenzijdig
ongeval (waarbij geen ander voertuig betrokken is) (zie Figuur 48).

4 Elektrische fiets
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Figuur 47: Aantal SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval in 2019 afgezet tegen
Figuur 47
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Figuur 48: Aantal SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval in 2019; naar
verkeersscenario*** 49
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49 VeiligheidNL (2020). Factsheet SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval in 2019.
Amsterdam, Veiligheid NL.
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Sinds het verbod op gebruik mobiele telefoon op de fiets
daalt het bellen op de fiets, maar stijgt ander gebruik van de
mobiele telefoon50
• Uit een analyse van SWOV blijkt dat volwassen fietsers in 2019
statistisch significant minder handheld bellen dan in 2017. Een
mogelijke verklaring hiervoor is het verbod op het vasthouden
van de mobiele telefoon op de fiets, dat is ingegaan op 1 juli 2019
(zie Tabel 3).
• Overigens blijkt dat de andere handelingen die fietsers met de
telefoon uitvoeren, niet zijn afgenomen. Hieruit kan worden
opgemaakt dat het verbod op het vasthouden van de mobiele
telefoon op de fiets nog maar een beperkt effect heeft (SWOV).

4 Elektrische fiets

5 (Maatschappelijke) effecten
van fietsgebruik

Tabel 3: Percentage volwassen respondenten dat aangeeft weleens bepaalde handeling uit te
voeren in het verkeer50

Specifieke handeling

Fietser
2017

2019

Handheld bellen

33%

27,7%*

Handsfree bellen

17%

20,9%

Berichten sturen

32%

32,9%

Berichten lezen

36%

37,9%

Iets opzoeken of checken

20%

21,3%

29,9%

29,9%

Maken van foto’s en video’s
Navigatie instellen

27%

33,4%**

Muziek opzetten

17%

24,8%**

Spelen van games

  4%

6,9%

* Statistisch significante afname
** Statistisch significante toename

50 Van der Kint, S.T. & Mons, C. (2020). Interpolis Barometer 2019: Vragenlijststudie mobiel
telefoongebruik in het verkeer. SWOV, Den Haag.
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