
Nederland is een fietsland bij uitstek. Jaarlijks leg-
gen we hier per fiets zo’n 15 miljard kilometer af, 
meer dan in elk ander vergelijkbaar land. Door de 
dichte bebouwing zijn afstanden vaak relatief kort. 
Ook het ontbreken van hoogteverschillen maakt 
de fiets tot een populair vervoermiddel.
 
HIP AND HAPPENING
Dé trend in de rijwielsector is de razendsnelle 
opmars van de elektrische fiets. Aanvankelijk 
werden deze vooral aangeschaft door ouderen. 
Dat leidde tot een wat suf imago. Maar het design 
werd steeds aantrekkelijker. Ook namen snelheid 
en actieradius toe. Op dit moment is de e-bike 
voor tal van gebruikers hip and happening. Er zijn 
elektrische mountainbikes, bak- en transportfiet-
sen en ook jongeren vertonen zich graag op een 
e-bike. In 2018 zijn ruim 400.000 nieuwe elektri-

sche fietsen verkocht, honderdduizend meer dan 
het jaar daarvoor. Als meest verkochte model is 
voor het eerst de stadsfiets gepasseerd.
 
LONKEND PERSPECTIEF
Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(Mobiliteitsbeeld 2016 -2017) geeft 70% van de 
e-bikers aan dat zij hun gewone fiets minder 
gebruiken; 40% laat de auto vaker staan. Een 
lonkend perspectief voor het terugdringen van 
autogebruik bij het woon-werkverkeer. Op een ge-
wone fiets is 10 kilometer de gemiddeld maximaal 
acceptabele reisafstand van en naar het werk. 
Bij een e-bike neemt dat toe tot 15 kilometer. Bij 
het gebruik van de populaire speed pedelec – 
snelheid tot 45 km/u, helm verplicht – zal deze 
maximale range voor veel forensen waarschijnlijk 
nog hoger liggen.

AFSTAND NEEMT TOE, COMFORT OOK
Ruim de helft van de Nederlandse werknemers 
woont binnen 15 kilometer van het werkadres. 
Uit de Gedragsmeting 2017 (een mobiliteits-
onderzoek in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) blijkt dat 63% van de 
werkenden die maximaal 7,5 kilometer moeten 
reizen in elk geval één keer per week de fiets of 
e-bike neemt. Bij een woon-werkafstand tot 15 
kilometer geldt dat voor ruim 50%. Bijna de helft 
van deze forensen stapt dus nooit op de fiets. 
Hier is nog een wereld te winnen. Want door 
de e-bike stijgt niet alleen de maximale fietsaf-
stand voor woon-werkverkeer, ook het comfort 
neemt toe. Bezweet arriveren op het werk zodat 
douchen noodzakelijk is, zal minder vaak voor-
komen.
  
START MET BEWUSTWORDING
Het aantal fietsforensen groeit. Vrijwel iedereen 
kent wel een familielid, vriend of buur die regel-
matig kiest voor de elektrische fiets. De motivatie 
ligt vooral bij de fietsende werknemers zelf. Uit 
de Gedragsmeting 2016 blijkt dat maar 13% van 
de werkgevers het gebruik van de fiets actief 
stimuleert. Al zijn we een aantal jaren verder, de 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat werkgevers 
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Nederland kent een toenemend aantal fietsforensen. Belangrijke factor hierbij is de 
opmars van de e-bike. Hierdoor komen ook langere woon-werkafstanden binnen 
bereik. Verder nemen meer mensen de fiets van en naar het openbaar vervoer. Voor 
al die fietsen zijn parkeerplekken nodig. Zoals in de grootste stalling ter wereld in 
Utrecht met ruimte voor 12.500 fietsen.

GROEN, GEZOND  
EN VOORDELIG

E-BIKE IMPULS VOOR WOON-VERKEER PER FIETS
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FIETSERS 
VERZUIMEN 

MINDER 
Voor circa 70% van de 

fietsforensen is gezondheid de 
belangrijkste drijfveer. Meer 

dan de helft noemt het milieu 
als motief. Ook werkgevers 

hebben baat bij hun fietsende 
medewerkers. Zij verzuimen 
bijna anderhalve dag per jaar 

minder dan hun niet-fietsende 
collega’s, blijkt uit het TNO-

rapport “Fietsen is groen, gezond 
en voordelig”. Onder fietsers is er 
ook een grotere groep is die zich 

nooit ziek meldt.
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De grootste fietsenstalling ter 
wereld staat in Utrecht.

BAM Infra en Gazelle werken aan 
een slimme snelfietsroute tussen 
Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam. 
IoT-toepassingen zorgen voor een 
digitale wisselwerking tussen fiets en 
route. Dit maakt fietsen van en naar 
Schiphol aantrekkelijker en veiliger.

>

meer kunnen doen om de autoforensende werkne-
mers op de fiets te krijgen. Dat begint vaak met be-
wustwording; het gesprek met medewerkers aangaan 
over de fiets als alternatief voor de auto. Werkgevers 
kunnen hierbij aanhaken op campagnes en platforms 
als rij2op5 of Low Car Diet.
  
FINANCIËLE DREMPEL GESLECHT
Ook faciliteiten – denk aan goede stalling- en douche- 
voorzieningen – en financiële prikkels helpen om 
forensen over de streep te trekken. Bij een leasefiets 
moet nu nog het hele aankoopbedrag bij het salaris 
worden geteld. Hierdoor kan de bijtelling zelfs hoger 
uitvallen dan bij een elektrische leaseauto. Door nieu-
we regelgeving per 1 januari 2020 betalen werknemers 
die via hun bedrijf een e-bike ter beschikking krijgen 
voortaan jaarlijks nog maar 7% bijtelling. Bij een ge-
middelde prijs van € 2.000 komt dat neer op een paar 
euro per maand. De financiële drempel lijkt daarmee 
geslecht.
 
TIENDUIZENDEN EXTRA FIETSEN
De verwachtingen over de impact van deze maatregel 
zijn hooggespannen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
besluit van Pon – eigenaar van onder meer de merken 
Gazelle en Union – om zich te richten op de markt 
voor zakelijke leasefietsen. In Duitsland maken al ruim 
20.000 werknemers gebruik van een zakelijke fiets via 
Pons dochterbedrijf Lease A Bike. Deze aanbieder 
gaat nu ook de Nederlandse markt op. Werknemers 
kunnen elk type fiets kiezen, Lease A Bike verzorgt de 
afhandeling voor de werkgever. Door de nieuwe regels 
denkt de fietsbranche jaarlijks tienduizenden extra 
fietsen te verkopen.

 GROOTSTE TER WERELD
Al die fietsen moeten natuurlijk wel een stallingsplek 
hebben, veilig en het liefst zonder het straatbeeld te 
verstoren. Zeker rond de drukke treinstations is de 
behoefte groot en stijgend. Want ook de groep forensen 
die de fiets combineert met trein of bus neemt toe. De 
afgelopen jaren werd het aantal fietsparkeerplekken al 
uitgebreid van 200.000 naar 490.000. Actuele eyecat-
cher is de grootste fietsenstalling ter wereld bij station 
Utrecht Centraal. Sinds najaar 2017 was deze al deels 
in gebruik. In augustus 2019 kwamen de laatste 5.000 
fietsparkeerplaatsen gereed wat het totaal brengt op 
12.500.
 
IMMATERIEEL ERFGOED
Cameraploegen uit onder meer China en Zuid-Korea 
namen al polshoogte in Utrecht. Gemeente, NS, ProRail 
en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
investeerden gezamenlijk € 30 miljoen in de stalling. De 
12.500 plaatsen zijn verdeeld over drie verdiepingen. 
Ook is er plek voor 1.000 OV-fietsen. De parkeergarage 
is 24/7 open; stalling is de eerste dag gratis. Een digitaal 
verwijssysteem toont de vrije plekken.
De bezettingsgraad van het deel van de stalling dat al 
in gebruik was, lag op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen de 80 en 90%. Op dinsdag en donderdag stond 
het vaak helemaal vol. De 5.000 extra plekken zijn dus 
meer dan welkom. Waarschijnlijk is zelfs de grootste 
stalling ter wereld alweer snel te klein. Ook hiermee doet 
Nederland haar naam als fietsland eer aan. Om dat te 
benadrukken, kondigde staatssecretaris Van Veldhoven 
bij de opening van de Utrechtse stalling aan dat onze 
fietscultuur wordt voorgedragen voor de nationale lijst 
van immaterieel erfgoed.
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