
Fietsmonitor 2021

Wat wordt het nieuwe normaal in 

het fietsgedrag?

Matthijs de Gier en Martin Schalkwijk

244409189

17 december 2021



Top 4 inzichten .  

Circa 27% van de doelgroep (werkenden die op minder dan 25 km van hun 

werk wonen) is, naar eigen zeggen, iets meer gaan fietsen tijdens corona, 12% 

vaker voor woon-werk en 22% vaker voor vrije tijds activiteiten. Het merendeel 
van de doelgroep is echter even vaak blijven fietsen (48%). 

Mogelijk door het aanhouden van de coronamaatregelen zijn de intenties uit 

2020 om in de toekomst vaker naar het werk te fietsen voor 11% van de 

doelgroep uitgekomen. Opvallend is dat onder degenen die deze intenties niet 

hadden, aanzienlijk meer mensen in 2021 vaker naar het werk zijn gaan 

fietsen dan onder degenen deze intenties wel hadden (resp. 15% en 3%).   

Het fietsen tijdens de lockdown is goed bevallen; ca driekwart van de mensen 

die meer zijn gaan fietsen in deze periode zeggen dat ze dit gedrag in de 

toekomst vast (willen) houden.  Men is vooral vaker gaan fietsen voor de 

gezondheid, om er even uit te zijn en een frissen neus te halen. Het 

omgekeerde effect (dat men minder is gaan fietsen en zegt dat gedrag door te 

gaan zetten) is veel minder groot: ongeveer een derde van de mensen die 

minder is gaan fietsen, zegt dat ze verwachten dit in de toekomst niet te 

veranderen. De twee meest genoemde redenen hiervoor zijn dat ze vaker 

blijven thuiswerken en dat de omstandigheden zijn veranderd. 

Qua houding (redenen om te gaan fietsen (triggers) en potentiële 

belemmeringen om te gaan fietsen (barriers)) is er weinig veranderd ten 

opzichte van vorig jaar. Dezelfde triggers en barriers zijn belangrijk en tijdens 

de lockdown heeft men de mening over de triggers en barriers niet of 

nauwelijks bijgesteld. 
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Inzichten per subgroep

In het onderzoek onderscheiden we vijf subgroepen, gebaseerd op hun fietsgedrag 

zowel naar werk als voor overige doeleinden. Deze subgroepen overlappen elkaar 

deels. Men kan bijvoorbeeld minder vaak naar werk zijn gaan fietsen (thuiswerkende  

fietsforens) en vaker voor andere doeleinden (ontspannen privé-fietser). De zesde (en 

laatste) subgroep is die van personen die voor beide doeleinden even vaak zijn blijven 

fietsen (circa 30% van de totale doelgroep) of nooit naar werk fietsen (circa 30%). We 

gaan niet specifiek in op deze subgroep in het rapport, omdat het doel van het 

onderzoek is om te kijken of en hoe veranderingen in fietsgedrag tijdens de lockdown 

bestendigd kunnen worden.

Groeiende fietsforensen zijn vaker naar werk gaan fietsen tijdens de lockdown. Over 

het algemeen is het goed bevallen. Ongeveer zeven op de tien zeggen dan ook dat ze, 

wanneer de maatregelen als gevolg van Covid-19 opgeheven zijn, vaker naar werk 

zullen blijven fietsen. De groeiende fietsforensen hebben een aandeel van circa 10% in 

de totale doelgroep. 

Thuiswerkende fietsforensen zijn tijdens de lockdown minder vaak naar werk gaan 

fietsen. Meestal is dit het gevolg van minder woon-werk verplaatsingen; ze hebben 

vaker thuis gewerkt. Circa de helft verwacht dan ook, wanneer de lockdown voorbij is, 

weer evenveel (of vaker) als voorheen naar het werk te fietsen. Qua omvang gaat het 

om circa 15% van de doelgroep. Thuiswerkende fietsforensen die aangeven dat ze 

verwachten minder vaak naar het werk te blijven fietsen, geven vooral als reden dat ze 

minder naar het werk zullen reizen, maar bijvoorbeeld vaker gaan thuiswerken.

Thuisblijvende privé-fietsers zijn minder vaak gaan fietsen voor andere doeleinden dan 

werk (ongeacht hun fietsgedrag m.b.t. werk). Meestal is dit doordat ze sowieso minder zijn 

gaan fietsen. Drie kwart verwacht dan ook dat ze na de lockdown weer even vaak (of 

vaker) gaan fietsen als voorheen. Ten opzichte van andere subgroepen zeggen ze relatief 

vaak dat de fiets de makkelijkste manier is om naar het werk te komen. Deze subgroep 

vormt circa een tiende van de doelgroep. 

Ontspannen privé-fietsers zijn tijdens de lockdown vaker gaan fietsen voor andere 

doeleinden. Deze groep is met een aandeel van circa 20% de grootste van de subgroepen 

die we in het rapport nader beschrijven. De meeste ontspannen privé-fietsers zij vaker 

gaan fietsen voor ontspanning en het doen van boodschappen. Over het algemeen was 

het ook voor deze groep een positieve ervaring om vaker de fiets te nemen. Vrijwel alle 

ontspannen privé-fietsers verwachten na de lockdown vaker te blijven fietsen in de privé 

sfeer, of in ieder geval even vaak als voor de lockdown. Het valt echter te betwijfelen of dit 

zich vertaalt in een significante toename van het fietsgebruik naar her werk. Een groot deel 

vindt de afstand naar werk namelijk te groot om de fiets te nemen. 

Experimentele privé-fietsers zijn een subgroep van de ontspannen privé-fietsers. Zij zijn 

ook vaker voor andere activiteiten dan werk gaan fietsen, maar fietsten voor de lockdown 

niet of nauwelijks naar het werk. Op het eerste gezicht zou dit dus een interessante 

doelgroep kunnen zijn; hun ervaringen in de privé-verplaatsingen zouden hen kunnen 

aansporen om vaker naar het werk te fietsen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt 

echter dat voor een groot deel van deze fietsers er substantiële praktische bezwaren zijn 

tegen het gebruik van de fiets om naar het  werk te gaan. Met name de reisafstand naar 

werk of OV is opvallend veel vaker een probleem (voor ruim zes op de tien, tegen een 

kwart gemiddeld). En daarmee verband houdend ook de reistijd en de kwaliteit van de 

fietsverbinding. Het lijkt dus onzeker of een significant deel van deze groep na de 

lockdown naar het werk zal gaan fietsen. Het is ook de kleinste van alle subgroepen; 

minder dan één op de tien valt in deze groep. 
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Achtergrond en doel Fietsmonitor

Ambitie: deze kabinetsperiode 200.000 forensen wekelijks op de fiets krijgen 

Bij de aanpak van mobiliteitsvraagstukken wordt het stimuleren van de fiets steeds vaker als één van de oplossingen gezien. De fiets levert een belangrijke bijdrage 

aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en gezondheid. In de afgelopen kabinetsperiode is daarom ingezet op de fiets. De ambitie was om in de kabinetsperiode 

2017-2021 200.000 forensen op de fiets te krijgen. Hiervoor is een breed scala aan (beleids)maatregelen ingezet. 

Behoefte monitoren beleid op voortgang en effectiviteit

Om een vinger aan de pols te kunnen houden heeft de staatssecretaris gevraagd het beleid te monitoren op voortgang en effectiviteit. Met de bestaande 

monitoring was het echter onvoldoende te meten wat de voortgang op deze doelstelling is. In 2019 is daarom een pilot met het Nederlands Verplaatsingspanel 

(NVP) uitgevoerd.

Deze pilot heeft laten zien dat door het volgen (tracken met een app) van het reisgedrag van een representatieve steekproef van circa 10.000 mensen voldoende data 

beschikbaar komt om de voortgang van de doelstelling te meten. Na de pilot zijn Kantar, Mobidot en DAT.Mobility in 2020 begonnen om op basis van een 

representatieve steekproef de voortgang met de doelstelling ook daadwerkelijk voor het ministerie te volgen. Het fietsgebruik en de voortgang ten aanzien van de 

doelstelling wordt elk kwartaal gepresenteerd in een kwartaalrapportage.

Enquêtes om motieven voor fietsgedrag te begrijpen

Parallel aan de monitoring van de fietsverplaatsingen worden voor de Fietsmonitor ook op ad hoc basis enquêtes uitgevoerd onder de personen achter de 

verplaatsingen. Met deze enquêtes wordt getracht meer inzicht te krijgen in de motieven om al dan niet met de fiets naar het werk te reizen en welke factoren daarop 

van invloed zijn. In juli 2021 is de tweede enquête uitgevoerd. De centrale vraag achter deze enquête is op de volgende slide te vinden.
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Centrale vraag

De centrale vraag en de deelvragen waar deze enquête een antwoord op wil geven, zijn de volgende:

In dit rapport worden deze vragen beantwoord.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

ꟷ Allereerst laat hoofdstuk 2 zien wat het fietsgedrag is geweest tijdens Corona.

ꟷ Hoofdstuk 3 zoomt in op de triggers en barriers van het fietsen naar het werk. 

ꟷ In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de (eerdere) intenties van de doelgroep om vaker naar het werk te fietsen.

2. Wat zijn de belangrijkste triggers en barriers

van het fietsen naar het werk en in welke mate 

zijn die veranderd tijdens Corona?

3. Welke intenties heeft men ten aanzien van het 

fietsen naar het werk in de toekomst?

Hoe is fietsgedrag veranderd in Corona-tijd en hoe kunnen de positieve verschuivingen in gedrag worden bestendigd?

1. In welke mate zijn forensen meer of minder 

gaan fietsen tijdens de Corona periode?
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Fietsen voor en tijdens 

Corona

2



Doelgroep onderzoek .  

Voor dit onderzoek zijn deelnemers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) geselecteerd. Deelnemers aan het NVP hebben toestemming gegeven 

om, via een app op de smartphone, hun verplaatsingsgedrag te volgen. Op basis van hun verplaatsingen zijn personen geselecteerd die aan minimaal één 

van de volgende criteria voldoen:

• Ze zijn (fulltime of parttime) werkzaam.

• In jan-mrt 2020 en/of in jan-mrt 2021 hebben ze minimaal één fietsverplaatsing gemaakt (voor woon-werk of voor overige doeleinden).

• Ze wonen op minder dan 25 km van hun werk (ongeacht of ze fietsen; dit zijn potentiële fietsforensen)*.

De doelgroep van het onderzoek wijkt dus op verschillende punten af van het algemeen publiek in Nederland. De resultaten kunnen dan ook niet direct 

geëxtrapoleerd worden naar heel Nederland. In de bijlage is een meer gedetailleerde omschrijving van de onderzoekspopulatie opgenomen. 

*Van een deel van panelleden was de woon-werk afstand niet goed vast te stellen. Deze personen zijn ook geselecteerd voor deelname aan het onderzoek
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Subgroepen .  

In de rapportage onderscheiden we 4 subgroepen van fietsers. Deze subgroepen zijn samengesteld  op basis van de antwoorden die de respondenten hebben 

gegeven in de vragenlijst (zelfrapportage). In de bijlage is meer informatie over de doelgroepen opgenomen. 

Groeiende fietsforens: deze mensen hebben gedurende de 

lockdownperiode de fiets vaker gebruikt voor woon-

werkverplaatsingen. 

Thuiswerkende fietsforens: deze mensen hebben gedurende 

de lockdownperiode de fiets minder vaak gebruikt voor woon-

werkverplaatsingen. 

Ontspannen privé-fietser: deze mensen zijn gedurende de 

lockdownperiode meer gaan fietsen voor overige 

verplaatsingen. 

Thuisblijvende privé-fietser: deze mensen zijn gedurende 

de lockdownperiode minder gaan fietsen voor overige 

verplaatsingen. 

Experimentele privé-fietser: deze mensen zijn gedurende de lockdownperiode meer gaan fietsen voor overige verplaatsingen en fietsten 

daarvoor niet of nauwelijks naar het werk.

Deze groepen kunnen elkaar overlappen: bijvoorbeeld mensen die meer voor privé verplaatsingen zijn gaan fietsen terwijl ze minder de fiets hebben gebruikt voor 

woon-werkverplaatsingen. In de rapportage gaan we hier meestal niet dieper op in, met als uitzondering de onderstaande groep. Dit vormt namelijk een potentieel 

interessante groep voor het onderzoek. 
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Groeiende fietsforens tijdens Corona regelmatig naar werk gefietst

51%

15%

10%

4%

21%

Naar het werk gereisd tijdens Corona

Ja, regelmatig Ja, af en toe

Ja, maar heel zelden Nee, nooit

nvt (alleen thuis gewerkt, w.n.)

Van alle subgroepen zijn de groeiende fietsforensen het minst vaak (deels) thuis gaan werken tijdens de coronacrisis. Waar voor de crisis ruim de helft (56%) alleen op een vast adres 

buitenshuis werkte, was dit tijdens de lockdown 30%. De helft van de groeiende fietsforensen is tijdens de lockdown regelmatig naar het werk gereisd. Een kwart geeft aan tijdens de 

lockdown niet naar het werk te hebben gereisd, of heeft eerder aangegeven alleen thuis te hebben gewerkt. Dit zijn vermoedelijk mensen die in de regel thuis werkten tijdens de 

lockdown, maar incidenteel op de fiets naar de werklocatie gereisd zijn. Zie de bijlage voor verdere toelichting.

1%

20%

12%

9%

28%

30%

1%

2%

14%

14%

14%

56%

Weet niet

Ik werkte alleen thuis en niet elders

Ik werkte zowel thuis als op meerdere
adressen buitenshuis

Ik werkte alleen op meerdere adressen
buitenshuis

Ik werkte zowel thuis als op één vast
adres buitenshuis

Ik werkte alleen op een vast adres
buitenshuis

Werklocatie voor en tijdens Corona

voor tijdens

Vraag 7: Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) naar uw werk gereisd? (basis: alle respondenten | n=110)

Vraag 4; Welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing tijdens de lockdown (januari-mei 2021)? (basis: alle respondenten | n=110)

Vraag 5: .En welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing voor de corona crisis? (2019)? (basis: alle respondenten | n=110)
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Thuiswerkende fietsforens tijdens Corona veel vaker thuis gaan werken

26%

14%

9%

2%

50%

Naar het werk gereisd tijdens Corona

Ja, regelmatig Ja, af en toe

Ja, maar heel zelden Nee, nooit

nvt (alleen thuis gewerkt, w.n.)

De thuiswerkende fietsforensen zijn, ten opzichte van de andere subgroepen, vaker alleen maar thuis gaan werken. Waar voor de crisis slechts 1% van deze groep alleen thuis 

werkte, werkte de helft (50%) alleen maar thuis tijdens de lockdown. Een kwart (26%) van de thuiswerkende fietsforensen is tijdens de lockdown regelmatig naar het werk gereisd. Dit 

percentage is het laagste percentage onder alle subgroepen. Ongeveer zes op de tien (63%) thuiswerkende fietsforensen hebben een woon-werkafstand van minder dan 10 km. Dit is 

significant meer dan de groeiende fietsforens, waar vier op de tien (41%) een dergelijke korte woon-werkafstand hebben. 

0%

50%

4%

4%

28%

14%

0%

1%

7%

11%

16%

65%

Weet niet

Ik werkte alleen thuis en niet elders

Ik werkte zowel thuis als op meerdere
adressen buitenshuis

Ik werkte alleen op meerdere adressen
buitenshuis

Ik werkte zowel thuis als op één vast
adres buitenshuis

Ik werkte alleen op een vast adres
buitenshuis

Werklocatie voor en tijdens Corona

voor tijdens

Vraag 7: Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) naar uw werk gereisd? (basis: alle respondenten | n=188)

Vraag 4; Welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing tijdens de lockdown (januari-mei 2021)? (basis: alle respondenten | n=188)

Vraag 5: .En welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing voor de corona crisis? (2019)? (basis: alle respondenten | n=188)
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Ontspannen privé-fietser meer gaan fietsen voor ontspanning en boodschappen

47%

11%

11%

3%

28%

Naar het werk gereisd tijdens Corona

Ja, regelmatig Ja, af en toe

Ja, maar heel zelden Nee, nooit

nvt (alleen thuis gewerkt, w.n.)

Bijna de helft van de ontspannen privé-fietsers zijn tijdens de lockdown regelmatig naar het werk gereisd. Wat betreft hun werklocatie lijken ze zeer sterk op de groeiende fietsforens: 

vóór de coronacrisis werkte ruim de helft (56%) alleen op een vast adres buitenshuis, tijdens de lockdown is dit gedaald tot 29%. De ontspannen privé-fietsers zijn met name meer 

gaan fietsen voor ontspanning/ tochtjes (72%) en/of het doen van boodschappen/ winkelen (56%). 

0%

27%

10%

8%

26%

29%

0%

2%

13%

16%

14%

56%

Weet niet

Ik werkte alleen thuis en niet
elders

Ik werkte zowel thuis als op
meerdere adressen buitenshuis

Ik werkte alleen op meerdere
adressen buitenshuis

Ik werkte zowel thuis als op één
vast adres buitenshuis

Ik werkte alleen op een vast adres
buitenshuis

Werklocatie voor en tijdens Corona

voor tijdens

Vraag 7: Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) naar uw werk gereisd? (basis: alle respondenten | n=279)

Vraag 4; Welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing tijdens de lockdown (januari-mei 2021)? (basis: alle respondenten | n=279)

Vraag 5: .En welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing voor de corona crisis? (2019)? (basis: alle respondenten | n=279)

Vraag 15: Voor welke andere activiteit(en) heeft u de fiets vaker gebruikt dan vóór de coronacrisis? (basis: respondenten die meer zijn gaan fietsen voor overige doelen | n=279)

19%

20%

20%

29%

56%

72%

Ander bezoek

Ophalen/ wegbrengen
personen

Sport

Bezoek familie/
kennissen

Boodschappen/ winkelen

Ontspanning

Doel privé fietsverplaatsingen
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Thuisblijvende privé-fietser werkt minder vaak buitenhuis, wel naar het werk blijven reizen

44%

11%

7%3%

35%

Naar het werk gereisd tijdens Corona

Ja, regelmatig Ja, af en toe

Ja, maar heel zelden Nee, nooit

nvt (alleen thuis gewerkt, w.n.)

Van alle subgroepen werkten de thuisblijvende privé-fietsers voor de lockdown het vaakst alleen op een vast adres buitenhuis (67%). Binnen deze subgroep zien we ook één van de 

sterkste dalingen, met bijna 40%-punt (van 67% naar 28%). Dit is nog niet zo sterk als onder de thuiswerkende fietsforensen, maar nog altijd een duidelijk sterkere daling dan onder 

de andere subgroepen. Aan de andere kant is bijna de helft (44%) van de thuisblijvende privé-fietsers tijdens de lockdown regelmatig naar het werk gereisd. Dit is vergelijkbaar met de 

meeste andere subgroepen. 

0%

35%

4%

9%

24%

28%

0%

3%

8%

11%

12%

67%

Weet niet

Ik werkte alleen thuis en niet elders

Ik werkte zowel thuis als op meerdere
adressen buitenshuis

Ik werkte alleen op meerdere adressen
buitenshuis

Ik werkte zowel thuis als op één vast
adres buitenshuis

Ik werkte alleen op een vast adres
buitenshuis

Werklocatie voor en tijdens Corona

voor tijdens

Vraag 7: Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) naar uw werk gereisd? (basis: alle respondenten | n=141)

Vraag 4; Welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing tijdens de lockdown (januari-mei 2021)? (basis: alle respondenten | n=141)

Vraag 5: .En welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing voor de corona crisis? (2019)? (basis: alle respondenten | n=141)
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Experimentele privé-fietsers wonen vaker verder van hun werk dan ontspannen 

privé-fietsers

Experimentele privé-fietsers vormen een subgroep van de ontspannen privé-fietsers. In 

veel opzichten lijken ze dan ook op elkaar; ze zijn tijdens de lockdown ongeveer even 

vaak naar het werk gereisd en de veranderingen in thuiswerken of buitenhuis zijn ook 

vergelijkbaar. Experimentele privé-fietsers zijn, net als de ontspannen privé-fietsers, 

meestal meer gaan fietsen voor ontspanning en voor boodschappen. Op al deze 

punten zijn de groepen zeer vergelijkbaar. 

Waar experimentele privé-fietsers echter afwijken van de ontspannen privé-fietsers is in 

de gemiddelde reisafstand naar hun werk (voor de lockdown). Waar vier op de tien 

ontspannen privé-fietsers een reisafstand hebben van 10 km of minder, geldt dat maar 

voor twee op de tien experimentele privé-fietsers. Ongeveer de helft van de 

experimentele privé-fietsers woont op meer dan 25 km van hun werk. 

Toch zijn beide groepen zeer vergelijkbaar in hun woonsituatie: van beide groepen 

woont ongeveer 15%-20% in een zeer stedelijke omgeving en ongeveer 30% in een 

weinig tot niet-stedelijke omgeving. Ook qua sociale klasse en aantal auto’s in het 

huishouden zijn beide groepen zeer vergelijkbaar. 

9%

22%

30%

39%

16%

33%

32%

19%

50 km of
meer

25-49 km

11-24 km

0-10 km

Reisafstand woon-werk

Experimentele privé-fietsers Ontspannen privé-fietsers

Vraag 6: Wat was (vóór de coronacrisis) de reisafstand in km van uw huis naar uw vaste werkadres? (km enkele reis) 

(basis: respondenten die vóór corona (soms) buitenhuis werkten, excl weet niet/ wil niet zeggen | ontspannen privé-fietsers n=273 | experimentele privé-fietsers n=90)
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Minder fietsen vooral door minder verplaatsingen

Zowel onder de thuiswerkende fietsforensen als onder de thuisblijvende privé-

fietsers geven ongeveer zeven op de tien aan dat ze minder zijn gaan fietsen 

omdat ze dat soort reizen minder gemaakt hebben. Ongeveer drie op de tien 

geven aan dat ze minder zijn gaan fietsen doordat ze (in plaats van de fiets) een 

ander vervoermiddel zijn gaan gebruiken. In overgrote meerderheid (relatief 

gezien 80% - 90%) is men dan overgestapt op de auto. 

Onder de subgroepen met een groeiend fietsgebruik zien we wel duidelijke 

verschillen. Bij de groeiende fietsforensen is maar een klein deel (8%) dat 

aangeeft dat ze vaker naar het werk zijn gaan reizen en dat dit de toename in hun 

fietsgebruik verklaart. Meestal zijn ze de fiets (deels) gaan gebruiken in plaats van 

een ander vervoermiddel, meestal de auto. 

Bij de ontspannen privé-fietsers geven ongeveer vier op de tien aan dat ze vaker 

privé-verplaatsingen hebben gemaakt. Ongeveer de helft geeft aan dat ze van de 

auto zijn overgestapt op de fiets. 

71%

52%

28% 23%

7%

5%

9%

8%

3%
3%

13%

3%

4%

8%

41%

69% 71%
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40%

60%

80%

100%

Groeiende
fietsforensen

Ontspannen
privé-fietsers

Thuiswerkende
fietsforensen

Thuisblijvende
privé-fietsers

Auto Trein Bus/tram/metro Anders vaker/minder vaak gereisd
Vraag 11/ 17/ 22/ 26: Welk vervoermiddel gebruikte u vóór de coronacrisis (2019) / bent u gaan gebruiken om… ? (basis: respondenten veranderd zijn in fietsgedrag, en een switch in vervoermiddel hebben gemaakt)

Groeiende fietsforens n=110 | groeiende privé-fietsers n=279 | krimpende fietsforens n=188 | krimpende privé-fietser n=141

Subgroepen die vaker zijn 

gaan fietsen: door vaker te 

reizen of door te veranderen 

van vervoermiddel

Subgroepen die minder vaak 

zijn gaan fietsen: door 

minder te reizen of door een 

ander vervoermiddel te 

gebruiken
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Ontspannen privé-fietsers vooral vaker gaan fietsen voor gezondheid en frisse lucht

De redenen om vaker de fiets te gebruiken verschillen tussen fietsforensen en privé-

fietsers. Voor ontspannen privé-fietsers zijn gezondheid (63%) en frisse lucht (66%) 

met afstand de meest genoemde redenen om vaker te fietsen. Hoewel deze redenen 

ook relatief vaak genoemd worden door de groeiende fietsforensen, is de belangrijkste 

reden voor de laatste groep een andere. Voor groeiende fietsforensen is het eerder dat 

men het OV wil vermijden en daardoor kiest voor de fiets (39%). 

1%

6%

3%

7%

16%

21%

32%

63%

66%

2%

6%

1%

10%

39%

20%

17%

21%

39%

23%

Weet niet

Anders

Het OV was minder beschikbaar

De reisafstand is veranderd

Ik wilde het OV niet gebruiken wegens
besmettingsgevaar

Ik heb een elektrische fiets aangeschaft

Helpt om de drukte van het werk van me af te
zetten

Als (gedeeltelijke) compensatie voor minder
lichaamsbeweging

Goed voor mijn gezondheid

Kom ik nog eens buiten

Groeiende fietsforensen Ontspannen privé-fietsers

Vraag 12, 18: Wat waren de belangrijkste redenen om vaker de fiets te gebruiken voor … 

(basis: Groeiende fietsforensen n=110 | ontspannen privé-fietsers n=273)
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Triggers en barriers 

fietsen

3



Triggers voor fietsen 

naar het werk

3.1



Groeiende fietsforensen vinden vaker dan gemiddeld dat de fietsroute naar het werk prettig is

17%

22%

23%

28%

33%

34%

35%

35%

37%

38%

44%

46%

49%

64%

65%

84%

86%

27%

32%

35%

31%

45%

57%

50%

64%

52%

36%

70%

65%

55%

67%

78%

92%

86%

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk dat je met de fiets gaat

Ik vind het leuk om op een mooie fiets gezien te worden

Ik vind het leuk om als fietser gezien te worden

Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng
idee om samen in het OV te reizen

Fietsen is de makkelijkste manier om op mijn werk te komen

Als ik fiets kom ik fris aan op het werk

Als ik op de fiets naar werk ga hoef ik minder te sporten

Met flexibel werken (deels thuiswerken, deels op locatie), is fietsen goed
te doen

Met fietsen kan ik helpen files tegen te gaan

Ik heb altijd al gefietst, fietsen is mijn gewoonte

De fietsroute tussen mijn huis en werk / station is prettig

Fietsen helpt om de drukte van het werk van me af te zetten

Reizen met het OV vind ik niet prettig

Fietsen is goedkoop

Ik geloof dat het goed voor het milieu is als ik naar mijn werk fiets

Ik geloof dat fietsen gezond is

Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn

Groeiende fietsforens Gemiddeld (doelgroep)

Er zijn verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets 

naar het werk te gaan. In dit onderzoek hebben we een reeks redenen 

voorgelegd. In de figuur hiernaast staan de meest genoemde. De 

redenen zijn in de delen in twee verschillende typen; zogenaamde 

‘pull factoren’ (factoren die je aantrekken om te gaan fietsen) en ‘push 

factoren’ (factoren die je eerder wegduwen van andere vormen van 

vervoer). 

Over het algemeen, onder de gehele doelgroep, zijn het vooral de pull 

factoren als ‘prettig om buiten te zijn’ (86%), ‘goed voor mijn 

gezondheid’ (84%) en ‘goed voor het milieu’ (65%) die hoog scoren 

(past bij mij). Typerend voor de huidige situatie is dat ook push 

factoren als ‘eng idee om samen in het OV te reizen’ (28%) en als 

mogelijk afgeleide daarvan ‘reizen met het OV vind ik niet prettig’ 

(49%) worden genoemd. Dit geldt ook voor de groeiende 

fietsforensen. Er zijn enkele noemenswaardige verschillen met de 

andere subgroepen. 

Groeiende fietsforensen vinden duidelijk vaker dat de fietsroute naar 

het werk prettig is (70% vs 44% gemiddeld). Dit staat bij hen op de 4e

plek. Daarnaast vinden ze duidelijk vaker dat met (deels) thuiswerken, 

fietsen naar kantoor goed te doen is (64% vs 35% gemiddeld). Tot slot 

vindt deze groep de uitspraak ‘als ik naar het werk fiets kom ik fris 

aan’ het vaakst passend (57% vs 34% gemiddeld).

Vraag 28. Hierna volgen verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitspraken bij u passen? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Groeiende fietsforensen n=110 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Thuiswerkende fietsforensen vinden met flexwerken fietsen naar het werk goed te doen

17%

22%

23%

28%

33%

34%

35%

35%

37%

38%

44%

46%

49%

64%

65%

84%

86%

18%

21%

28%

33%

53%

46%

49%

58%

41%

55%

57%

58%

52%

71%

77%

89%

87%

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk dat je met de fiets gaat

Ik vind het leuk om op een mooie fiets gezien te worden

Ik vind het leuk om als fietser gezien te worden

Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng
idee om samen in het OV te reizen

Fietsen is de makkelijkste manier om op mijn werk te komen

Als ik fiets kom ik fris aan op het werk

Als ik op de fiets naar werk ga hoef ik minder te sporten

Met flexibel werken (deels thuiswerken, deels op locatie), is fietsen goed
te doen

Met fietsen kan ik helpen files tegen te gaan

Ik heb altijd al gefietst, fietsen is mijn gewoonte

De fietsroute tussen mijn huis en werk / station is prettig

Fietsen helpt om de drukte van het werk van me af te zetten

Reizen met het OV vind ik niet prettig

Fietsen is goedkoop

Ik geloof dat het goed voor het milieu is als ik naar mijn werk fiets

Ik geloof dat fietsen gezond is

Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn

Thuiswerkende fietsforens Gemiddeld (doelgroep)

Net als bij de andere doelgroepen zien we dat dezelfde drie pull 

factoren het meest passend zijn voor de thuiswerkende fietsforensen: 

‘goed voor de gezondheid’ (89%), ‘prettig om buiten te zijn’ (87%) en 

‘goed voor het milieu’ (77%). Er zijn enkele noemenswaardige 

verschillen met de andere subgroepen. 

Voor thuiswerkende fietsforensen is fietsen vaker de makkelijkste 

manier om naar het werk te komen (53% vs 33% gemiddeld). 

Daarnaast vindt deze groep vaker dan gemiddeld dat met thuiswerken 

fietsen naar kantoor goed is te doen (58% vs 35% gemiddeld). 

Tot slot zien we dat deze groep het vaakst zegt dat fietsen voor hen 

een gewoonte is (55% vs 38% gemiddeld). Eerder zagen we al dat de 

afname onder deze groep voor een groot deel veroorzaakt was door 

een afname van het aantal verplaatsingen op zich, niet door switchen 

van vervoersmiddel. 

Vraag 28. Hierna volgen verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitspraken bij u passen? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Thuiswerkende fietsforensen n=188 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Ontspannen privé-fietsers vinden fiets geen gemakkelijke manier om naar het werk te komen

17%

22%

23%

28%

33%

34%

35%

35%

37%

38%

44%

46%

49%

64%

65%

84%

86%

19%

27%

30%

31%

30%

41%

42%

46%

44%

36%

52%

59%

58%

66%

69%

90%

90%

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk dat je met de fiets gaat

Ik vind het leuk om op een mooie fiets gezien te worden

Ik vind het leuk om als fietser gezien te worden

Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng
idee om samen in het OV te reizen

Fietsen is de makkelijkste manier om op mijn werk te komen

Als ik fiets kom ik fris aan op het werk

Als ik op de fiets naar werk ga hoef ik minder te sporten

Met flexibel werken (deels thuiswerken, deels op locatie), is fietsen goed
te doen

Met fietsen kan ik helpen files tegen te gaan

Ik heb altijd al gefietst, fietsen is mijn gewoonte

De fietsroute tussen mijn huis en werk / station is prettig

Fietsen helpt om de drukte van het werk van me af te zetten

Reizen met het OV vind ik niet prettig

Fietsen is goedkoop

Ik geloof dat het goed voor het milieu is als ik naar mijn werk fiets

Ik geloof dat fietsen gezond is

Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn

Ontspannen privé-fietsers Gemiddeld (doelgroep)

Net als bij de andere doelgroepen zien we dat dezelfde twee pull 

factoren het meest passend zijn voor de ontspannen privé-fietsers: 

‘goed voor de gezondheid’ (90%), ‘prettig om buiten te zijn’ (90%). Op 

een gedeelde derde plaats staan ‘goed voor het milieu’ (69%) en 

‘goedkoop’ (66%). Omdat deze subgroep de grootste is van alle 

groepen, bepaalt deze sterk het gemiddelde. De groep wijkt dan ook 

slechts op één factor duidelijk af van de andere subgroepen.  

Ontspannen privé-fietsers vinden het minst van alle subgroepen dat 

fietsen de makkelijkste manier is om naar het werk te komen en 

komen daarmee overeen met de totale doelgroep (30% vs 33% 

gemiddeld).

Vraag 28. Hierna volgen verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitspraken bij u passen? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Ontspannen privé-fietsers n=279 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Helft thuisblijvende privé-fietser vindt fietsen een gewoonte

17%

22%

23%

28%

33%

34%

35%

35%

37%

38%

44%

46%

49%

64%

65%

84%

86%

17%

21%

24%

35%

44%

35%

49%

45%

39%

45%

44%

53%

51%

70%

69%

86%

82%

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk dat je met de fiets gaat

Ik vind het leuk om op een mooie fiets gezien te worden

Ik vind het leuk om als fietser gezien te worden

Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng
idee om samen in het OV te reizen

Fietsen is de makkelijkste manier om op mijn werk te komen

Als ik fiets kom ik fris aan op het werk

Als ik op de fiets naar werk ga hoef ik minder te sporten

Met flexibel werken (deels thuiswerken, deels op locatie), is fietsen goed
te doen

Met fietsen kan ik helpen files tegen te gaan

Ik heb altijd al gefietst, fietsen is mijn gewoonte

De fietsroute tussen mijn huis en werk / station is prettig

Fietsen helpt om de drukte van het werk van me af te zetten

Reizen met het OV vind ik niet prettig

Fietsen is goedkoop

Ik geloof dat het goed voor het milieu is als ik naar mijn werk fiets

Ik geloof dat fietsen gezond is

Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn

Thuisblijvende privé-fietsers Gemiddeld (doelgoep)

Net als bij de andere doelgroepen zien we dat dezelfde twee pull 

factoren het meest passend zijn voor de ontspannen privé-fietsers: 

‘goed voor de gezondheid’ (86%), ‘prettig om buiten te zijn’ (82%). Op 

een gedeelde derde plaats staan ‘goed voor het milieu’ (69%) en 

‘goedkoop’ (70%). Er zijn enkele noemenswaardige verschillen met de 

andere subgroepen. 

De thuisblijvende privé-fietsers vinden minder vaak dan de andere in 

het rapport beschreven subgroepen dat de fietsroute tussen huis en 

werk prettig is en liggen daarmee in lijn met het gemiddelde van de 

doelgroep (44% vs 44% gemiddeld). Aan de andere kant vinden ze 

wel redelijk vaak dat fietsen de makkelijkste manier is om op het werk 

te komen (44% vs 33% gemiddeld). 

De thuisblijvende privé-fietsers zeggen (net als de thuiswerkende 

fietsforensen) vaker dan de andere doelgroepen dat fietsen voor hen 

een gewoonte is (45% en 38% gemiddeld). Eerder zagen we al dat de 

afname (onder de beide groepen) voor een groot deel veroorzaakt 

was door een afname van het aantal verplaatsingen op zich, niet door 

switchen van vervoersmiddel. Vermoedelijk zullen deze fietsers na de 

lockdown hun oude gewoonte weer oppakken. 

Vraag 28. Hierna volgen verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitspraken bij u passen? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Thuisblijvende privé-fietsers n=141 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Experimentele privé-fietsers vinden fiets ongeschikt om naar het werk te reizen

17%

22%

23%

28%

33%

34%

35%

35%

37%

38%

44%

46%

49%

64%

65%

84%

86%

10%

20%

19%

28%

4%

15%

34%

20%

31%

22%

18%

47%

58%

59%

58%

86%

88%

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk dat je met de fiets gaat

Ik vind het leuk om op een mooie fiets gezien te worden

Ik vind het leuk om als fietser gezien te worden

Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng
idee om samen in het OV te reizen

Fietsen is de makkelijkste manier om op mijn werk te komen

Als ik fiets kom ik fris aan op het werk

Als ik op de fiets naar werk ga hoef ik minder te sporten

Met flexibel werken (deels thuiswerken, deels op locatie), is fietsen goed
te doen

Met fietsen kan ik helpen files tegen te gaan

Ik heb altijd al gefietst, fietsen is mijn gewoonte

De fietsroute tussen mijn huis en werk / station is prettig

Fietsen helpt om de drukte van het werk van me af te zetten

Reizen met het OV vind ik niet prettig

Fietsen is goedkoop

Ik geloof dat het goed voor het milieu is als ik naar mijn werk fiets

Ik geloof dat fietsen gezond is

Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn

Experimentele privé-fietsers Gemiddeld (doelgoep)

Experimentele privé-fietsers zijn mensen die vóór de coronacrisis niet 

of nauwelijks naar het werk fietsten, maar tijdens de lockdown wel 

voor andere doeleinden vaker zijn gaan fietsen. Aangezien ze vroeger 

niet naar het werk fietsten, is het niet verrassend om te zien dat ze 

duidelijk minder positief zijn over de factoren die te maken hebben met 

de woon-werk verplaatsing. Slechts 4% vindt dat de fiets de 

makkelijkste manier is om op het werk te komen (versus 33% 

gemiddeld). Twee op de tien vinden de fietsroute prettig (18% vs 44% 

gemiddeld) en ook twee op de tien vinden met flexibel werken het 

fietsen naar kantoor goed te doen (20% vs 35% gemiddeld). 

Op vrijwel alle factoren zijn de experimentele privé-fietsers minder 

positief dan de andere subgroepen. Alleen op de twee algemene pull-

factoren ‘goed voor gezondheid’ (86%) en ‘prettig om buiten te zijn’ 

(88%) scoren ze hoog. Daarnaast denken ze ongeveer hetzelfde als 

andere groepen over het OV: ‘reizen met het OV vind ik niet prettig’ 

vindt 58% passend (49% gemiddeld) en ‘ondanks vaccinaties vind ik 

het een eng idee om samen in het OV te reizen’ vindt 28% passend 

(28% gemiddeld). 

Al met al lijkt het niet waarschijnlijk dat deze groep een regelmatige 

fietsforens zal worden wanneer de coronamaatregelen opgeheven 

worden. 

Vraag 28. Hierna volgen verschillende redenen die mensen hebben om met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze uitspraken bij u passen? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Experimentele privé-fietsers n=93 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Respondenten beperkt van mening veranderd over de redenen om naar het werk te fietsen

Door ervaringen tijdens de lockdown zouden de meningen van respondenten 

veranderd kunnen zijn. Over het algemeen zijn de veranderingen echter beperkt; 

bij de meeste van de 17 reden om te fietsen geeft 90% of meer van de 

doelgroep aan dat hun mening onveranderd is. De enige uitzonderingen zijn:

• Ondanks vaccinaties en positieve nieuwsberichten vind ik het een eng idee 

om samen in het OV te reizen (16% vindt na de lockdown  beter passen)

• Ik vind het prettig om af en toe even buiten te zijn (14% beter passend)

Over het algemeen is er een tweedeling tussen de groepen die meer zijn gaan 

fietsen (groeiende fietsforensen, ontspannen privé-fietsers en experimentele 

privé-fietsers) en de groepen die minder zijn gaan fietsen (thuiswerkende 

fietsforensen en thuisblijvende privé-fietsers). De groepen die meer zijn gaan 

fietsen, vinden de redenen na de lockdown beter bij hun passen (ca. 10% - 20% 

vindt dit), terwijl de groepen die minder zijn gaan fietsen over het algemeen 

onveranderd zijn in hun mening (ca. 90% - 95% onveranderd). 

Hiernaast gaan we specifiek in op de experimentele privé-fietsers. Dit is een 

mogelijk interessante doelgroep voor beleid omdat ervaringen met het privé 

fietsen wellicht een uitwerking heeft op het fietsen naar het werk. 

Vraag 29. Denk nu eens terug naar de situatie vóór de coronacrisis (2019). Heeft u het idee dat uw mening veranderd is over deze uitspraken in de afgelopen periode? (basis: alle respondenten)

Groeiende fietsforensen n=110 | thuiswerkende fietsforensen n=188 | ontspannen privé-fietsers n=279 | thuisblijvende privé-fietsers n=141 | experimentele privé-fietsers n=93

Positief om te zien is dat experimentele privé-fietsers na hun ervaringen tijdens 

de lockdown vaker zeggen dat fietsen een gewoonte is (12% past beter). 

Daarnaast geeft bijna een kwart (24%) van hen aan dat ‘fietsen hen helpt om de 

drukte van het werk van zich af te zetten’ beter bij hun past. Ook een kwart 

(26%) vindt de stelling ‘ik geloof dat fietsen gezond is’ nu beter bij hen past. Tot 

slot vinden drie op de tien (31%) het beter bij hen passen dat het prettig is om af 

en toe buiten te zijn. 

Aan de andere kant zijn de meningen met betrekking tot woon-werkfietsen 

vrijwel onveranderd gebleven. Voor ruim acht op de tien (82%) is hun mening 

onveranderd met betrekking tot thuiswerken en de haalbaarheid van fietsen naar 

het werk. En zoals we eerder zagen, is die mening duidelijk negatiever dan 

onder de andere doelgroepen. Ook de meningen over de stellingen ‘fietsen is de 

makkelijkste manier om op mijn werk te komen’ en ‘als ik fiets kom ik fris aan op 

het werk’ zijn nauwelijks veranderd (90% is niet van mening veranderd). 
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Barriers voor fietsen 

naar het werk

3.2



Tijd geen barrière voor groeiende fietsforensen

7%

11%

13%

16%

23%

27%

29%

33%

59%

62%

6%

5%

5%

11%

11%

9%

18%

13%

52%

53%

Ik geloof dat het voor het milieu weinig uitmaakt of ik met de fiets ga of
met de auto

Ik vind fietsen vervelend

Ik ben lichamelijk niet fit

Ik heb geen goede fiets

Ik denk er nooit over na om te gaan fietsen, fietsen is geen gewoonte van
mij

Fietsen kost te veel tijd

Er is geen snelle/directe fietsverbinding tussen mijn huis en werk/station

De afstand naar mijn werk van mijn huis of het OV is (te) groot om te
fietsen

Ik vind het vervelend om bezweet aan te komen op het werk

Ik vind het vervelend om in de regen te fietsen

Groeiende fietsforens Gemiddeld (doelgroep)

Net zoals er redenen zijn die mensen hebben om met de fiets naar het 

werk te gaan, zijn er redenen die hen tegenhouden. In dit onderzoek 

hebben we een reeks redenen voorgelegd. In de figuur hiernaast 

staan de meest genoemde. 

Relatief vaak noemt de doelgroep de ‘klassieke’ redenen als het weer 

en niet bezweet aan willen komen. Dit wordt in alle subgroepen even 

vaak genoemd. Daarnaast worden tijd, afstand en een goede 

fietsverbinding relatief vaak genoemd. Dat barrières minder groot zijn 

dan ze lijken (zie onderzoek Fietsmonitor 2020), zien we hier ook 

terugkomen. De doelgroep oordeelt immers significant milder over de 

redenen om niet naar het werk te fietsen: de percentages ‘past bij mij’ 

zijn gemiddeld de helft van de percentages die we zien bij redenen om 

wel te fietsen naar het werk. Verder zien we dat de forens die gestopt 

is met fietsen tijdens Corona significant milder oordeelt dan de niet-

fietsende forens; eenmaal ervaring opgedaan leidt ertoe dan men 

minder weerstand tegen het fietsen heeft. 

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de subgroepen klein. 

Groeiende fietsforensen vinden minder vaak dan gemiddeld dat 

fietsen te veel tijd kost (9% vs 27% gemiddeld). Daarnaast vinden ze 

zich zelf minder vaak niet fit (5% vs 13% gemiddeld). 

Vraag 30. Hierna volgen verschillende redenen die het voor mensen moeilijk kunnen maken om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven of deze redenen bij u passen?? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Groeiende fietsforensen n=110 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Thuiswerkende fietsforensen hebben goede fietsverbinding naar het werk

7%

11%

13%

16%

23%

27%

29%

33%

59%

62%

6%

5%

15%

10%

11%

15%

10%

15%

53%

57%

Ik geloof dat het voor het milieu weinig uitmaakt of ik met de fiets ga of
met de auto

Ik vind fietsen vervelend

Ik ben lichamelijk niet fit

Ik heb geen goede fiets

Ik denk er nooit over na om te gaan fietsen, fietsen is geen gewoonte van
mij

Fietsen kost te veel tijd

Er is geen snelle/directe fietsverbinding tussen mijn huis en werk/station

De afstand naar mijn werk van mijn huis of het OV is (te) groot om te
fietsen

Ik vind het vervelend om bezweet aan te komen op het werk

Ik vind het vervelend om in de regen te fietsen

Thuiswerkende fietsforens Gemiddeld (doelgroep)

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de subgroepen klein. 

Thuiswerkende fietsforensen zeggen van alle doelgroepen het minst 

vaak dat ze geen snelle fietsverbinding naar hun werk of station 

hebben (10% en 29% gemiddeld). Dit duidt er opnieuw op dat het 

thuiswerken tijdens de lockdown geen definitief afscheid van de fiets 

hoeft te zijn. Wanneer de corona-maatregelen voorbij zijn, is dit in 

ieder geval geen belangrijke barrière. 

Vraag 30. Hierna volgen verschillende redenen die het voor mensen moeilijk kunnen maken om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven of deze redenen bij u passen?? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Thuiswerkende fietsforensen n=188 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Reisafstand naar werk te groot voor ontspannen privé-fietsers
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Ik vind fietsen vervelend

Ik geloof dat het voor het milieu weinig uitmaakt of ik met de fiets ga of
met de auto

Ik heb geen goede fiets

Ik denk er nooit over na om te gaan fietsen, fietsen is geen gewoonte van
mij

Ik ben lichamelijk niet fit

Fietsen kost te veel tijd

Er is geen snelle/directe fietsverbinding tussen mijn huis en werk/station

De afstand naar mijn werk van mijn huis of het OV is (te) groot om te
fietsen

Ik vind het vervelend om bezweet aan te komen op het werk

Ik vind het vervelend om in de regen te fietsen

Ontspannen privé-fietsers Gemiddeld doelgroep)

Opnieuw zijn de verschillen met de andere subgroepen klein. 

Ontspannen privé-fietsers vinden het vaakst van alle subgroepen dat 

de afstand naar werk te groot is om te fietsen (31% en 33% 

gemiddeld), met uitzondering van de experimentele privé-fietsers (zie 

verderop in het rapport). Ze liggen daarmee in lijn met de gemiddelde 

werkende. Daarnaast vinden ze iets vaker dan de andere subgroepen 

dat er geen geschikte fietsverbinding is naar werk en liggen ook 

hiermee in lijn met de gemiddelde werkende (28% vs 29% gemiddeld). 

Vraag 30. Hierna volgen verschillende redenen die het voor mensen moeilijk kunnen maken om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven of deze redenen bij u passen?? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Ontspannen privé-fietsers n=279 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Thuisblijvende privé-fietser minder fit dan actieve fietsers
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Ik geloof dat het voor het milieu weinig uitmaakt of ik met de fiets ga of
met de auto

Ik vind fietsen vervelend

Ik ben lichamelijk niet fit

Ik heb geen goede fiets

Ik denk er nooit over na om te gaan fietsen, fietsen is geen gewoonte van
mij

Fietsen kost te veel tijd

Er is geen snelle/directe fietsverbinding tussen mijn huis en werk/station

De afstand naar mijn werk van mijn huis of het OV is (te) groot om te
fietsen

Ik vind het vervelend om bezweet aan te komen op het werk

Ik vind het vervelend om in de regen te fietsen

Thuisblijvende privé-fietsers Gemiddeld (doelgroep)

De groep thuisblijvende privé-fietsers wijkt niet noemenswaardig af 

van de andere subgroepen op vrijwel alle factoren. Thuisblijvende 

privé-fietsers zeggen (net als de thuiswerkende forensen en de 

experimentele privé-fietsers) vaker dan de andere in het rapport 

beschreven subgroepen dat ze lichamelijk niet fit zijn en geven 

hiermee een vergelijkbaar beeld als de gemiddelde werkende (18% 

vs. 13% gemiddeld). De verschillen ten opzichte van de andere 

subgroepen m.b.t. de afstand naar het werk en de fietsverbinding zijn 

statistisch niet significant. 

Vraag 30. Hierna volgen verschillende redenen die het voor mensen moeilijk kunnen maken om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven of deze redenen bij u passen?? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Thuisblijvende privé-fietsers n=141 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Reisafstand en tijd zeer grote barrières voor experimentele privé-fietser om naar het 

werk te fietsen
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Ik geloof dat het voor het milieu weinig uitmaakt of ik met de fiets ga of
met de auto

Ik vind fietsen vervelend

Ik ben lichamelijk niet fit

Ik heb geen goede fiets

Ik denk er nooit over na om te gaan fietsen, fietsen is geen gewoonte van
mij

Fietsen kost te veel tijd

Er is geen snelle/directe fietsverbinding tussen mijn huis en werk/station

De afstand naar mijn werk van mijn huis of het OV is (te) groot om te
fietsen

Ik vind het vervelend om bezweet aan te komen op het werk

Ik vind het vervelend om in de regen te fietsen

Experimentele privé-fietsers Gemiddeld (doelgroep)

Van alle subgroepen wijken de experimentele privé-fietsers het 

meeste af van de andere subgroepen. Met name de reisafstand naar 

werk of OV is opvallend veel vaker een probleem (62% en 33% 

gemiddeld). Daarmee verband houden de scores op reistijd (39% en  

27% gemiddeld) en de kwaliteit van de fietsverbinding (44% en 29% 

gemiddeld). 

Hoewel in alle subgroepen ‘bezweet aankomen op het werk’ als één 

van de meest herkenbare barrières gezien wordt, is dit nog vaker het 

geval bij de experimentele privé-fietsers (69% en 59% gemiddeld). 

Daarnaast zeggen ze het vaakst van alle subgroepen dat ze 

lichamelijk niet fit zijn (19% vs. 13% gemiddeld). Tot slot zeggen ze 

vaker dan de andere in het rapport beschreven subgroepen dat fietsen 

geen gewoonte is (20% vs. 23% gemiddeld). 

Over het algemeen lijkt het dus onwaarschijnlijk dat een significant 

deel van de experimentele privé-fietsers na de lockdown naar het 

werk zal gaan fietsen (door of ondanks hun ervaringen met vaker 

fietsen voor andere doeleinden tijdens de lockdown). 

Vraag 30. Hierna volgen verschillende redenen die het voor mensen moeilijk kunnen maken om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan. Kunt u aangeven of deze redenen bij u passen?? – percentage ‘past bij mij’

(basis: alle respondenten) Experimentele privé-fietsers n=93 | Gemiddelde totale doelgroep werkenden < 25 km woon-werk afstand n=1.285
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Respondenten beperkt van mening veranderd over de redenen om niet naar het werk te fietsen

Door ervaringen tijdens de lockdown zouden de meningen van respondenten 

veranderd kunnen zijn. Dit hebben we dan ook gevraagd. Over het algemeen 

zijn de veranderingen beperkt; bij alle redenen om niet te fietsen geeft meer dan 

90% aan dat hun mening onveranderd is. 

Als er toch veranderingen hebben plaatsgevonden, dan vooral onder de 

groeiende fietsforensen. Ongeveer 1 op de 10 zegt dat de barrières ‘fietsen is 

geen gewoonte van mij’, ‘de afstand om naar het werk te fietsen is te groot’, ‘ik 

vind fietsen vervelend’ en ‘ik heb geen goede fiets’ nu minder bij hen passen. 

Vaker naar het werk fietsen tijdens de lockdown lijkt dan ook voor in ieder geval 

een deel van deze mensen een positieve ervaring geweest te zijn. 

Over het algemeen zijn de groepen die minder vaak zijn gaan fietsen (naar het 

werk of voor overige doelen) vaker van mening veranderd over hun lichamelijke 

conditie: 10% geeft aan dat ze minder fit zijn dan voor de coronacrisis (versus 

4% gemiddeld). 

Vraag 31. Denk nu eens terug naar de situatie vóór de coronacrisis (2019). Heeft u het idee dat uw mening veranderd is over deze uitspraken in de afgelopen periode? (basis: alle respondenten)

Groeiende fietsforensen n=110 | thuiswerkende fietsforensen n=188 | ontspannen privé-fietsers n=279 | thuisblijvende privé-fietsers n=141 | experimentele privé-fietsers n=93

Voor de experimentele privé-fietser is fietsen een relatief nieuwe ervaring en 

vormt dus potentieel een aantrekkelijke doelgroep. Echter, net als bij de andere 

doelgroepen, zijn ze weinig van mening veranderd over de barrières. Wel is 

positief om te zien dat ongeveer 1 op de 10 zeggen dat ze fietsen nu minder 

vervelend vinden. Ook geeft 1 op de 10 aan dat ze nu wel over een goede fiets 

beschikken. De mening over de belangrijkste barrières (afstand, tijd, bezweet 

aankomen op het werk, regen) zijn echter zo goed als onveranderd gebleven (ca 

90% of meer geeft aan dat de mening niet is veranderd). 
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Intenties uit 2020 om vaker te fietsen niet uitgekomen; positieve verassing bij degenen die 

deze intenties niet hadden
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fietsforens + potentiele fietsforens

fietsforens + potentiële fietsforens - wel…

fietsforens + potentiële fietsforens - niet…

fietsforens

fietsforens - wel van plan

fietsforens  - niet van plan

potentiële fietsforens

potentiële fietsforens - wel van plan

potentiële fietsforens - niet van plan

Intenties in 2020 om in de toekomst vaker naar 
het werk te fietsen

vaker even vaak minder vaak nooit gedaan

Uit het onderzoek van (juli) 2020 kwam naar voren dat er 

onder de forensen zeker animo was om in de toekomst 

vaker naar het werk te fietsen. Opvallend is dat dit animo 

met 54% beduidend hoger is onder de potentiële 

fietsforensen dan onder de fietsforensen zelf (16%). Dit 

duidt erop dat er sprake is van een zekere mate van 

verzadiging (in de wil of mogelijkheden) om vaker naar het 

werk te fietsten. 

Interessant is nu om te zien wat er van de intenties uit 

2020 is uitgekomen. Wat heeft Corona met deze intenties 

gedaan? Van alle fietsforensen die in 2020 van plan 

waren vaker naar het werk te fietsen geeft in 2021 slechts 

3% aan dit ook daadwerkelijk te hebben gedaan. 

Opvallend is het relatief hoge percentage onder de groep 

forensen die dit juist niet van plan waren: 15%. Dit beeld 

zien we terugkomen bij zowel de fietsforensen als de 

potentiële fietsforensen.

Basis: respondenten die zowel in 2020 en 2021 hebben deelgenomen (n=510), indeling naar fietsforens vs potentiële fietsforens uit het onderzoek 2020 op basis van verplaatsingsdata uit NVP

Vraag 30 (2020): Bent u van plan om in de toekomst vaker naar het werk te fietsen?

Vraag 8 (2021). HiBent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) vaker of minder vaak gaan fietsen dan vóór de coronacrisis, voor werk of voor andere activiteiten? 
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Zij die vaker hebben gefietst tijdens Corona gaan dat in de toekomst ook doen

Eerder zagen we dat een groot deel van de doelgroep het vaker fietsen tijdens Corona goed is bevallen (70%-90%). De cijfers in de grafiek links laten zien dat het zelfs zo goed is bevallen 

dat een groot deel van hen ook in de toekomst vaker wil blijven fietsen (tussen de 69% en 84%). Bemoedigend is verder om te zien dat het omgekeerde effect minder groot is: van 

degenen die minder vaak zijn gaan fietsen tijdens Corona zegt een veel geringer deel (17%-44%) dit in de toekomst te blijven doen. De grootste groep gaat juist weer even vaak fietsen als 

daarvoor en tussen de 10% en 20% is zelfs van plan vaker te gaan fietsen. Hoewel de groep die verwacht minder vaak naar het werk te blijven fietsen in absolute aantallen groter is, zien 

we ook dat deze groep vooral minder frequent verwacht te fietsen. Ze verwachten deels thuis te werken, maar ook deels op kantoor. De doelstelling van het kabinet is gedefinieerd op 

basis van fietsforensen die minstens één dag in de week naar het werk fietsen. We kunnen verwachten dat deze groep die deels op kantoor werkt daaraan zal voldoen. 

Vragen we de groep die aangeeft minder vaak naar het werk te blijven fietsen wat de reden daarvoor is, dan geeft twee derde aan dat dit komt omdat men vaker thuis blijft werken en 16% 

omdat de werkomstandigheden zijn veranderd; praktische redenen derhalve. Dit laat nog eens zien dat het minder fietsen tijdens Corona geen of weinig gevolgen zal hebben. 

15%

1%

84%

3%

24%

69%

ga even vaak
fietsen

ga minder vaak
fietsen

blijf vaker fietsen

Intenties van fietsers die vaker zijn 
gaan fietsen

naar werk voor andere activiteiten

17%

56%

20%

44%

38%

10%

blijf minder vaak gebruiken

ga weer even vaak fietsen als
daarvoor

ga juist vaker fietsen

Intenties van fietsers die minder vaak zijn gaan 
fietsen

naar werk voor andere activiteiten

Vraag 14. Bent u van plan om in de toekomst vaker naar het werk te blijven fietsen ? (basis: groeiende fietsforensen | n=110)

Vraag 20: Bent u van plan om in de toekomst vaker te blijven fietsen voor deze activiteit(en)? (basis: ontspannen privé-fietsers | n=279)

Vraag 23: Bent u van plan om in de toekomst (zonder beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19) minder naar werk te blijven fietsen? (basis: thuiswerkende fietsforensen | n=188)

Vraag 27: Bent u van plan om in de toekomst (zonder beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19) minder te blijven fietsen?  (basis: thuisblijvende privé-fietsers | n=141) 
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Onderzoek verantwoording

Methode Web Interviewing

Doelgroep

Fietsforensen en potentiële fietsforensen. Fietsforensen zijn werkende personen die minstens 1 keer per week met de fiets naar het werk

gaan. Potentiële fietsforensen zijn werkende personen die hetzij dit ook doen maar dan minder vaak, hetzij personen die dit niet doen maar

wonen op een fietsafstand van het werk. uit personen die werkzaam zijn én een woon-werkafstand hebben van minder dan 25 kilometer: zij

zijn hetzij fietsforens hetzij potentiële fietsforens.

Werving
Deelnemers Nederlands Verplaatsingspanel op basis van hun verplaatsingen in de periodes 1 januari - 13 maart 2020 en
1 januari – 13 maart 2021.

Steekproef De totale steekproef bestaat uit 1.285 personen waarvan er 510 hebben deelgenomen aan de enquête van de fietsmonitor van 2020

Respons 70%

Veldwerkperiode 15 tot en met 25 juli 2021

Lengte vragenlijst 6,5 minuten
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Doelgroep en Nederlandse beroepsbevolking

De doelgroep van het onderzoek, en met name de subgroepen beschreven in dit rapport, zijn geselecteerd op zeer specifieke kenmerken. De resultaten kunnen dus 

niet direct geëxtrapoleerd worden naar de Nederlandse beroepsbevolking. 

• De deelnemers van het onderzoek zijn geselecteerd op basis van kenmerken die ze (potentieel) bereikbaar maken voor de doelstelling een toename te realiseren van 

het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Het gaat dus om mensen die relatief dicht bij hun werk wonen (minder dan 25 km), of al 

regelmatig de fiets gebruikten voor de coronacrisis. Concreet zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd:

• Deelnemer van het Nederlands Verplaatsingspanel. Deze mensen hebben toestemming gegeven om, via een app op de smartphone, hun verplaatsingsgedrag te 

volgen.

• Respondenten zijn (fulltime of parttime) werkzaam

• In jan-mrt 2020 en/of jan-mrt 2021 hebben ze minimaal één fietsverplaatsing gemaakt (voor woon-werk verkeer of voor overige doelen)

• Ze wonen op minder dan 25 km van hun werk*.

• De subgroepen in het onderzoek zijn gedefinieerd op basis van de antwoorden in de vragenlijst en niet op basis van de daadwerkelijke verplaatsingen die ze hebben 

gemaakt zoals waargenomen in het Nederlands Verplaatsingspanel. De reden voor deze keuze is tweeledig. 

• Allereerst is de routing in de vragenlijst gebaseerd op de antwoorden van de respondenten. Wanneer de indeling op verplaatsingsdata gedaan zou worden, zou er 

een kloof ontstaan tussen respondenten die volgens de definitie in de subgroep zouden vallen, maar volgens hun antwoorden in de vragenlijst niet. Bij de analyse 

zouden daardoor antwoorden voor een deel van respondenten ontbreken. 

• Daarnaast is het onderwerp van het onderzoek gericht op ervaringen en meningen, omdat deze een potentiële gedragsverandering (naar vaker de fiets gebruiken) 

beïnvloeden. Het sluit daarom beter aan bij de doelstelling van het onderzoek om uit te gaan van de zelf-rapportage van de respondenten (hoe ze hun gedrag 

ervaren en herinnerd hebben) dan om uit te gaan van objectieve verplaatsingsdata. 

*Van een deel van panelleden was de woon-werk afstand niet goed vast te stellen. Deze personen zijn ook geselecteerd voor deelname aan het onderzoek
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Omvang doelgroep en subgroepen

Hoewel de resultaten van het onderzoek niet direct geëxtrapoleerd kunnen 

worden naar de Nederlandse beroepsbevolking, kunnen we wel enige indicatie 

geven van de omvang van de doelgroep en de subgroepen.

Uit de data van het Nederlands Verplaatsingspanel blijkt dat ca 2/3 van de 

beroepsbevolking op minder dan 25 km van hun werk woont. Voor nog eens 1 

op de 6 is de afstand onbekend (door lockdown). Gaan we ervan uit dat de 

mensen waarvoor de afstand onbekend is evenredig verdeeld zijn, dan werkt ca 

80% van de beroepsbevolking op minder dan 25 km van hun werk. Ter 

vergelijking; dit is ongeveer de reisafstand tussen Rotterdam en Den Haag. 
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NL beroepsbevolking

x 1.000

De subgroepen overlappen deels: mensen kunnen bijvoorbeeld zowel vaker naar 

het werk zijn gaan fietsen als minder vaak voor andere doelen. Daarnaast is er 

nog een grote groep mensen die in geen van de subgroepen vallen, omdat ze 

aangeven dat hun fietsgedrag onveranderd is. In onderstaande tabel ziet u hoe 

deze groepen zich verhouden ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie 

(werkende Nederlanders die minder dan 25 km van hun werk wonen).

Naar werk fietsen
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Minder 

vaak
Even vaak Vaker 

w.n. / n.v.t 

(nooit 

gedaan)

Minder 

vaak
7% 2% 0% 1%

Even vaak 5% 32% 2% 13%

Vaker 3% 6% 6% 7%

w.n. / n.v.t. 

(nooit 

gedaan)

0% 1% 0% 14%

Vraag 8: Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) vaker of minder vaak gaan fietsen dan vóór de 

coronacrisis, voor werk of voor andere activiteiten? (basis: alle respondenten | n=1.285 | percentages 

berekend op totale steekproef)
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Profiel werkenden Nederland en doelgroep onderzoek

Werkenden NL Werkenden 

< 25 km ww

Man 54% 46%

Vrouw 46% 54%

18-34 30% 15%

35-49 35% 45%

50+ 35% 40%

Personen in hh

1 16% 19%

2 29% 29%

3 20% 17%

4+ 35% 34%

Werkenden NL Werkenden 

< 25 km ww

Opleiding

Laag 13% 10%

Midden 44% 36%

Hoog 44% 54%

Werkvorm

Zelfstandige 14% 8%

Werkzaam in 

loondienst

74% 82%

Werkzaam bij 

overheid

12% 9%

In de onderstaande tabellen ziet u hoe de doelgroep van het onderzoek 

(werkenden met een woon-werk afstand van minder dan 25 km) zich verhoudt 

tot de gemiddelde werkende in Nederland. 

Omdat we geen ideaalcijfers hebben van de doelgroep, zijn de resultaten niet 

gewogen. De uitkomsten zijn dus niet geheel representatief. 
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Verdieping: subgroep groeiende fietsforens en reizen naar het werk

In de resultaten van de subgroep groeiende fietsforens zagen we dat een kwart van de respondenten aangaf dat ze alleen maar thuis hebben gewerkt tijdens de 

lockdown (21%) of tijdens de lockdown niet naar het werk zijn gereisd (4%). Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. In de vragenlijst is deze situatie niet verder uitgediept, 

maar er zijn enkele mogelijke verklaringen denkbaar. 

Allereerst moeten we ons realiseren dat er drie verschillende dingen gevraagd worden:

• Welk van de volgende situaties was het meest op u van toepassing tijdens de lockdown (januari-mei 2021)?

• Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) naar uw werk gereisd?

• Bent u tijdens de lockdown (januari-mei 2021) vaker of minder vaak gaan fietsen dan vóór de coronacrisis?

Deze vragen zijn redelijk concreet, maar kunnen verschillend geïnterpreteerd worden door verschillende respondenten, afhankelijk van hun specifieke situatie. Enkele 

mogelijke scenario’s zijn:

• Er is een omslagpunt tussen de antwoordcategorieën ‘ik werk alleen thuis’ en ‘ik werk zowel thuis als buitenshuis’ in de vraag naar de werksituatie die het meest van 

toepassing was tijdens de lockdown. Dit omslagpunt kan anders liggen bij verschillende mensen. Bijvoorbeeld: iemand werkt normaal gesproken thuis (die situatie is 

‘het meest van toepassing’), maar is een korte periode wel naar kantoor gegaan (misschien omdat de buurman aan het verbouwen was). Of iemand is incidenteel 

kort naar kantoor gegaan, alleen om iets op te halen of af te geven. Zij hebben daar wel de fiets voor genomen, wat ze normaal gesproken (voor de coronacrisis) niet 

gedaan zouden hebben. Ze zijn dus vaker gaan fietsen naar het werk, maar de meest van toepassing zijnde omschrijving is dat ze alleen thuis werkten. 

• Sommige mensen hebben de vraag over de werksituatie tijdens de lockdown misschien iets anders geïnterpreteerd, en gezien als een vraag naar de formele/ 

officiële werksituatie (volgt men de richtlijnen van de overheid over social distancing en thuiswerken). Bijvoorbeeld: een docent staat niet langer in de klas met 

leerlingen, maar geeft digitaal les. Alleen is digitaal lesgeven vanuit huis onwerkbaar en gaat hij/zij toch naar de school om in het (lege) lokaal online les te geven. Of 

iemand met een kantoorbaan, die zich thuis niet kan concentreren voor een rapport of klantoverleg en dus naar kantoor komt om in een (leeg) kantoor te gaan zitten. 

Deze respondenten houden zich dus aan de geest van de regels omtrent thuiswerken en geven dan ook aan dat ze thuiswerkten (d.w.z. alleen werkten, op afstand 

van collega’s), hoewel ze in de praktijk wel naar hun werk gereisd zijn. 

Omdat het onderzoek vooral gaat over de ervaringen en meningen m.b.t. het fietsen en hier ook de routing in de vragenlijst op is gebaseerd, hebben we er voor 

gekozen om de indeling te handhaven op basis van de antwoorden van de respondenten en deze groep niet verder op te schonen. 
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