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   Samenvatting
De afgelopen jaren is de elektrische fiets steeds populairder 
geworden. Is dit vervoermiddel onder ouderen (65+) al ge-
ruime tijd gewild, nu neemt de populariteit ook onder jongere 
gebruikers toe. De belangrijkste redenen om een e-fiets aan 
te schaffen, is tot nu toe dat mensen zich sneller en met minder 
moeite willen verplaatsen. Daarnaast vinden ze de e-fiets 
goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Voor degenen 
die van plan zijn om in de toekomst een elektrische fiets aan 
te schaffen, is het sneller en met minder moeite kunnen reizen 
de belangrijkste reden voor de aanschaf. Gezondheidsredenen 
vinden zij iets minder belangrijk. 

De prijs van een e-fiets is veruit de belangrijkste reden waar-
om mensen twijfelen over de aanschaf van een e-fiets, of 
waarom zij deze nog niet hebben aangeschaft. Daarnaast 
zijn diefstalgevoeligheid en de levensduur van de accu be-
langrijke barrières voor de aanschaf.

De reistijd per elektrische fiets die Nederlanders voor woon-
werkverkeer en onderwijs acceptabel vinden, bedraagt iets 
meer dan een half uur. Op basis van de gemiddelde reissnel-
heid komt dit neer op een afstand van ongeveer 9,5 km. Voor 
vrijetijd zijn zij bereid langer te fietsen, terwijl de acceptabele 
afstand voor winkelen of boodschappen doen iets kleiner is. 

Een groot deel van de verplaatsingen die Nederlanders 
 jaarlijks maken, ligt binnen deze acceptabele afstand 
(58% tot 88% afhankelijk van het reismotief ).

Het bezit, en daarmee het gebruik, van de e-fiets neemt 
de komende jaren naar verwachting verder toe. Hierdoor 
zal ook het e-fietsgebruik over een periode van 5 jaar, 
van 2019 tot en met 2024, toenemen, namelijk tussen 
de 46% en 69%. Een deel van die groei gaat ten koste 
van het normale fietsgebruik. De totaal per fiets afge-
legde afstand stijgt dan naar verwachting met tussen 
de 6% en 8%. Naast deze toename van het e-fietsbezit 
zijn er ook andere factoren die het gebruik van de (e-)
fiets beïnvloeden, zoals demografische en economische 
ontwikkelingen. Met deze factoren heeft het Kennisin- 
stituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in deze studie geen 
rekening gehouden. Dat doen we wel in de middellange- 
termijnprognoses. 

Uit dit onderzoek komen enkele mogelijke aangrijpings- 
punten voor het beleid waarmee de overheid het bezit 
en gebruik van de elektrische fiets kan stimuleren. Zo 
kunnen betere voorzieningen (zoals veilige stallings- 
mogelijkheden) bijdragen aan zowel het bezit als het 
gebruik van de e-fiets. En betere voorzieningen bij werk- 
gevers (omkleedruimtes, oplaadmogelijkheden) kunnen 
het gebruik van de e-fiets specifiek voor woon-werk- 
verkeer stimuleren.
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AANSCHAF EN GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE FIETS

 1  E-fiets in Nederland
Verkoop en gebruik e-fiets
Sinds 2018 worden er jaarlijks meer nieuwe e-fietsen verkocht dan gewone toer- of stads-
fietsen. In 2021 was ongeveer 52% van de 923.000 verkochte nieuwe fietsen een e-fiets. 
Werd in 2013 nog 8% van de fietsverplaatsingen en 12% van de fietsafstand per elektrische 
fiets afgelegd, in 2019 is dat ongeveer 18% van de fietsverplaatsingen en ruim een kwart 
(26%) van de fietsafstand.

Nederlanders gebruiken de e-fiets het vaakst voor vrijetijdsdoeleinden: ongeveer 1 op de 3 
verplaatsingen en 44% van de afgelegde afstand leggen zij af voor dit doel (figuren 1 en 2). 
Dat de e-fiets een groter aandeel heeft in de afgelegde afstand dan in het aantal verplaat-
singen, betekent dat deze verplaatsingen gemiddeld gezien langer zijn dan andere verplaat- 
singen. Ongeveer 1 op de 5 e-fietsverplaatsingen leggen Nederlanders af om te winkelen. 
Deze verplaatsingen zijn juist relatief kort.
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Figuur 1 Aandeel motieven in verplaatsingen e-fiets (Bron: ODiN 2018/2019)
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Figuur 2 Aandeel motieven in afgelegde afstand e-fiets (Bron: ODiN 2018/2019)
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Wie bezitten een elektrische fiets?
Naar schatting waren er in 2020 3,1 miljoen e-fietsbezitters in Nederland (ODiN 2020). 
E-fietsbezitters zijn gemiddeld gezien ouder dan niet-bezitters. Ongeveer 2/3 van de be- 
zitters is 50 jaar of ouder, tegenover minder dan 40% van de niet-bezitters (zie figuur 3). 
Relatief gezien is het e-fietsbezit het laagst bij de leeftijdsgroep tot 35 jaar.
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Figuur 3 Verdeling leeftijdsklassen van bezitters en niet-bezitters (Bron: ODiN 2020)

De elektrische fiets is minder populair in stedelijke gebieden dan in niet-stedelijke gebieden 
(figuur 4). Ongeveer 42% van de e-fietsbezitters woont in sterk of zeer sterk stedelijk gebied, 
tegenover bijna 60% van de niet-bezitters.
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Figuur 4 Stedelijkheid van de woonomgeving van bezitters en niet-bezitters (Bron: ODiN 2020)
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Kenmerken e-fiets
Dat de elektrische fiets sinds zijn introductie in Nederland vooral onder ouderen  
populair is, is af te leiden uit het aandeel mensen dat de e-fiets al eens heeft vervangen  
(zie figuur 5). 42% van de e-fietsbezitters van ouder dan 65 jaar heeft de elektrische 
fiets al eens vervangen, tegenover slechts 12% van de 18- tot 35-jarigen.

Dit is mijn eerste e-�ets Dit is mijn tweede e-�ets Dit is mijn derde e-�ets

Ik heb hiervoor al meer dan twee elektrische �etsen gehad

Lee�ijd ≤18 jaar Lee�ijd 19-34 jaar Lee�ijd 35-49 jaar Lee�ijd ≥ 65 jaarLee�ijd 50-64 jaar
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Figuur 5 Hoeveelste e-fiets in bezit naar leeftijd (Bron: MPN)

Ongeveer 18% van de huidige e-fietsbezitters heeft een tweedehands exemplaar. De 
prijs die bezitters voor hun e-fiets hebben betaald, verschilt aanzienlijk tussen de nieuw- 
prijs en de tweedehands prijs (figuur 6). Ruim de helft van de nieuw gekochte e-fietsen 
kostte meer dan € 2.000, en ruim een kwart (27%) kostte tussen de € 1.500 en € 2.000. 
Voor tweedehands gekochte e-fietsen is het beeld heel anders: 80% van de tweede-
hands gekochte elektrische fietsen kostte minder dan € 1.500. 
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Figuur 6  De prijs die e-fietsbezitters voor de e-fiets hebben betaald versus die niet-bezitters bereid  

zijn te betalen (Bron: MPN)

Het bedrag dat mensen die nog geen e-fiets hebben 
bereid zijn daarvoor te betalen, wijkt sterk af van de 
bedragen die kopers van een nieuwe e-fiets hebben 
betaald. Minder dan 1 op de 5 (18%) potentiële kopers 
is bereid meer dan € 1.500 te betalen, terwijl bijna 80% 
van de bezitters van een nieuw gekochte elektrische 
fiets minimaal dit bedrag heeft betaald. De prijs die 
niet-bezitters bereid zijn te betalen, komt beter over- 
een met die van een tweedehands elektrische fiets. 
Dit is duidelijk te zien in figuur 6.
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AANSCHAF EN GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE FIETS

Intentie om een elektrische fiets aan te schaffen
Ongeveer 22% van degenen die geen e-fiets bezitten, is van plan om deze binnen 5 jaar 
aan te schaffen, ongeveer 2% denkt dit binnen 6 maanden te doen, 8% tussen 6 maan-
den en 2 jaar en 12% tussen 2 en 5 jaar. Verder denkt ongeveer 17% een elektrische fiets 
over meer dan 5 jaar aan te schaffen (figuur 7).

De overweging om een e-fiets aan te schaffen blijkt sterk  
samen te hangen met de betalingsbereidheid. Degenen  
die bereid zijn minder dan € 500 voor de e-fiets te betalen  
en degenen die geen antwoord hadden op de vraag naar  
de betalingsbereidheid, hebben de laagste intentie om  
een elektrische fiets aan te schaffen. Van de groep niet- 
bezitters die bereid is meer dan € 2.000 te betalen, is 14%  
van plan een e-fiets binnen 6 maanden aan te schaffen.

 2  Redenen en barrières 
voor de aanschaf van 
een e-fiets
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Figuur 7  Intentie tot aanschaf van een e-fiets en intentie naar betalingsbereidheid (Bron: MPN)
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Figuur 8  Redenen om een e-fiets aan te schaffen (Bron: MPN)
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Mensen die al een elektrische fiets hebben, vinden het zich sneller en met minder moeite 
kunnen verplaatsen veruit de belangrijkste reden om een e-fiets aan te schaffen (figuur 8). 
De 3 daaropvolgende redenen hangen samen met de gezondheid. Bijna 40% van de e-fiets- 
bezitters kocht de e-fiets omdat deze goed zou zijn voor de fysieke gezondheid. Voor bijna  
3 op de 10 bezitters (28%) was de betekenis voor de mentale gezondheid een belangrijke 
reden om de fiets aan te schaffen. Tot slot geeft een kwart van de bezitters aan vanwege  
de fysieke gezondheid niet of slechts beperkt een normale fiets te kunnen gebruiken. Van 
deze laatste groep zou ruim de helft (52%) zonder e-fiets minder vaak fietsen en 4 op de 10 
(43%) zou zonder elektrische fiets geheel niet fietsen. Slechts 5% zou dezelfde fietsmobili-
teit hebben. Voor deze groep Nederlanders biedt de elektrische fiets dus de mogelijkheid om, 
ondanks de beperkingen die zij ervaren vanwege de fysieke gezondheid, op een actieve 
manier te reizen.

Ook onder niet-bezitters die van plan zijn om in de toekomst een e-fiets aan te schaffen 
(39% van de niet-bezitters), is het sneller en met minder moeite kunnen reizen de belang-
rijkste reden om de aanschaf van een e-fiets te overwegen. Redenen die te maken hebben 
met de gezondheid, zijn minder belangrijk voor deze groep. Zo geeft minder dan een 
kwart (24%) aan de aanschaf te overwegen omdat fietsen goed zou zijn voor hun fysieke 
gezondheid. Dit verschil is deels te verklaren door het verschil in leeftijd tussen bezitters en 
niet-bezitters van een elektrsiche fiets. Bezitters zijn gemiddeld gezien ouder, waardoor het 
aannemelijk is dat zij relatief gezien vaker met gezondheidsproblemen kampen. Andere 
belangrijke redenen zijn het minder vaak willen gebruiken van de auto (23%) en het 
woon-werkverkeer (22%). Deze laatste  
2 redenen hangen voor een deel van de  
mensen met elkaar samen. Ook geeft  
ongeveer 22% aan in de toekomst een  
e-fiets aan te willen schaffen omdat de  
normale fiets aan vervanging toe is. Dit  
laatste impliceert dat een deel van de 
Nederlanders de e-fiets als een logische  
vervanging voor een normale fiets ziet.

Barrières die de aanschaf belemmeren
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Figuur 9  Redenen waarom mensen die de intentie hebben om een elektrische fiets aan te schaffen, dit 

tot op heden nog niet hebben gedaan (Bron: MPN)

De prijs van een e-fiets is veruit de belangrijkste reden (61%) waarom mensen die de in-
tentie hebben om een e-fiets aan te schaffen, dit tot op heden nog niet hebben gedaan  
(fi guur 9). Ook voor de huidige bezitters van een elektrische fiets was dit in 40% van de 
gevallen een reden om over de aanschaf te twijfelen (niet in figuur). De 2 daaropvolgende 
redenen zijn dat de huidige fiets nog niet aan vervanging toe is (38%) en dat niet-bezitters 
het gebruik van een normale fiets gezonder vinden (37%). 

99



Bijna 1 op de 5 (19%) niet-bezitters die de intentie hebben om een elektrische fiets te kopen, 
heeft dit nog niet gedaan vanwege de diefstalgevoeligheid. Een iets kleinere groep (16%) 
twijfelt door de levensduur van de accu. Vanwege deze 2 redenen twijfelden ook de huidige 
bezitters over de aanschaf, namelijk respectievelijk 23% en 20%.

 Een normale �ets voldoet
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 voor aanschaf e-�ets
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 een e-�ets is te klein
 Slechte ervaring(en)

 met een e-�ets

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  %

Figuur 10  Redenen waarom mensen niet overwegen om een e-fiets aan te schaffen (betreft 61% van de 

mensen zonder e-fiets) (Bron: MPN)

De belangrijkste reden waarom niet-bezitters niet van plan zijn om in de toekomst een  
e-fiets aan te schaffen, is dat een normale fiets voldoet (51%) (figuur 10). Ook vindt deze 
groep een normale fiets gezonder (35%) en de prijs van een elektrische fiets te hoog (33%). 
Daarnaast geeft ongeveer 17% aan geen e-fiets te zullen kopen vanwege gezondheids- 
belemmeringen. Deze laatste reden speelt met name bij ouderen, die voor een groot  
deel om dezelfde redenen ook de normale fiets niet (meer) gebruiken.
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AANSCHAF EN GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE FIETS

 3  Acceptabele afstanden 
en reistijden
Met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets wil de overheid de fiets stimuleren. Dit vervoer-
middel moet de meest logische keuze worden voor bestemmingen tot 15 km. We onder- 
zochten in hoeverre mensen bereid zijn deze afstand per e-fiets af te leggen.

Afstanden en reistijden gemaakte verplaatsingen
Kijken we allereerst naar de afstand die Nederlanders per e-fiets afleggen, dan blijkt dat 
verplaatsingen per e-fiets gemiddeld bijna 75% langer zijn dan verplaatsingen per gewone 
fiets. Gemiddeld gaat een verplaatsing met de normale fiets over een afstand van 3,4 km, 
terwijl een verplaatsing met de 
e-fiets gemiddeld 5,9 km lang  
is (figuur 11). Voor vrijetijds- 
verplaatsingen is het verschil 
groter, en voor winkelen en 
overige motieven juist kleiner. 
Voor het motief onderwijs is 
het verschil het grootst. 
Gemiddeld gaat een verplaat- 
sing per elektrische fiets voor  
het motief onderwijs over een  
afstand die 2,7 keer groter is  
dan die per normale fiets.

Ook qua reistijd zijn verplaatsingen met de e-fiets langer dan die met de normale fiets  
(figuur 12). De reistijden met de e-fiets en de normale fiets liggen echter dichter bij elkaar 
dan de afgelegde afstanden. Dit is te verklaren door de hogere snelheid die iemand met de 
e-fiets kan bereiken. Een gemiddelde rit met de normale fiets duurt ongeveer 20 minuten. 
Een rit met de elektrische fiets is 45% langer en duurt gemiddeld ongeveer 29 minuten.

E-�ets Fiets

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Km

10

Woon-werk Vrijetijd Winkelen Overig TotaalOnderwijs

      Figuur 11     Gemiddeld afgelegde afstand (km) per verplaatsing  

naar motief (Bron: ODiN 2018/2019)
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Figuur 12  Gemiddelde reisduur per verplaatsing naar motief (Bron: ODiN 2018/2019)

Acceptabele afstand en reistijd
Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) onderzochten we welke afstand en reistijd 
Nederlanders acceptabel vinden om per elektrische fiets af te leggen. Tabel 1 geeft een over- 
zicht van de acceptabele reistijd per reismotief. Zowel binnen als tussen de reismotieven 
zit een grote spreiding in wat iemand acceptabel vindt of niet. Voor sommige motieven is 
er tevens verschil tussen bezitters en niet-bezitters van een e-fiets.

Tabel 1       Overzicht acceptabele reistijden (min) MPN onderzoek

Woon- 
werk

Onder-
wijs

Vrijetijd 
(toeren)

Vrijetijd 
(niet  

toeren)

Win- 
kelen

Bood-
schappen 

doen

Bezitters (min) 34 34 132* 84* 34* 25*

Niet-bezitters (min) 32 32 110* 64* 27* 19*

* Significant verschil tussen bezitters en niet-bezitters

Op basis van de acceptabele reistijden uit tabel 1 en de gemiddelde reissnelheden van alle 
gerapporteerde e-fietsritten in het ODiN, hebben we de acceptabele afstanden per motief 
berekend (zie tabel 2). Zowel voor woon-werkverkeer als voor onderwijs blijkt 9,5 km een 
acceptabele afstand te zijn om per e-fiets af te leggen. Voor het vrijetijdsmotief is de af-
stand groter en voor winkelen of boodschappen doen korter.

Tabel 2     Berekende acceptabele afstand op basis van acceptabele reistijden MPN en reissnelheden ODiN

Woon- 
werk

Onder-
wijs

Vrijetijd 
(toeren)

Vrijetijd 
(niet  

toeren)

Winkelen/
Boodschap-
pen doen**

Gemiddelde snelheid (km/u) 17 17,1 9,9 12,7 12,2

Bezitters (km)* 9,5 9,5 21,8 17,8 6,0

Niet-bezitters (km)* 9,5 9,5 18,1 13,6 4,6

* Wanneer de acceptabele reistijd niet significant verschilt tussen bezitters en niet-bezitters, nemen we voor beide groepen het gemiddelde

** Winkelen en boodschappen doen vallen in ODiN onder hetzelfde motief; de acceptabele afstand is daarom het gemiddelde van 
winkelen en boodschappen doen in het MPN
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Op basis van het ODiN hebben we per motief bepaald welk aandeel van de verplaatsingen 
binnen deze afstanden ligt (figuur 13). Zo blijkt bijvoorbeeld 58% van alle woon-werk-
verplaatsingen die Nederlanders jaarlijks maken, binnen de acceptabele e-fietsafstand te 
liggen. Een groot deel van deze verplaatsingen gaat al per normale fiets (15% onder bezitters, 
47% onder niet-bezitters) of per e-fiets (37% onder bezitters, 2% onder niet-bezitters). 
30% van de verplaatsingen binnen een acceptabele afstand voor woon-werk gaat per 
auto, zowel voor bezitters als voor niet-bezitters van een e-fiets. Dit betekent echter  
niet dat al die verplaatsingen ook per elektrische fiets kunnen worden afgelegd. Naast 
de afstand zijn er nog andere redenen waarom iemand de auto gebruikt. Wanneer deze 
bijvoorbeeld nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, of om direct voor of na het 
werk activiteiten te ondernemen waarvoor de auto nodig is, is het niet aannemelijk dat de 
e-fiets de auto zal gaan vervangen.
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Figuur 13   Aandeel verplaatsingen die Nederlanders jaarlijks maken die binnen de acceptabele  

afstand vallen, per motief (Bron: ODiN 2018/2019)

Ook voor de andere motieven ligt een groot deel van de verplaatsingen die Nederlanders 
jaarlijks maken binnen de acceptabele afstand. Voor onderwijs is het aandeel (e-)fiets al 
relatief hoog, terwijl het aandeel auto (als bestuurder) laag is. Met name bij de motieven 
vrijetijd1 en winkelen en boodschappen doen is het aandeel auto relatief hoog. Omdat er 
onder het vrijetijdsmotief (niet-toeren) een verscheidenheid aan activiteiten valt en het bij 
het motief winkelen/boodschappen doen vermoedelijk regelmatig gaat om het vervoer 
van grote of zware spullen, is het lastig in te schatten welk deel van deze verplaatsingen 
mensen daadwerkelijk per elektrische fiets zouden kunnen afleggen.

1   Het gaat hier om de vrijetijdverplaatsingen waarbij iemand een bestemming bezoekt, niet om verplaatsingen waarbij het  
fietsen zelf de activiteit is (toeren). 
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Als we rekening houden met de toename van het e-fietsbezit en het reisgedrag van de 
nieuwe bezitters, stijgt het e-fietsgebruik tussen 2019 en 2024 naar verwachting met 
46% tot 69%. Hierbij houden we geen rekening met andere factoren die het gebruik  
kunnen beïnvloeden, zoals demografische en economische ontwikkelingen. Het beeld 
van de verwachte ontwikkeling van het e-fietsgebruik is daarmee dus niet compleet. Bij 
deze inschatting doen we een aantal belangrijke aannames. Bijvoorbeeld dat het reis- 
gedrag van de huidige e-fietsbezitters constant blijft en dat toekomstige bezitters de  
e-fiets op dezelfde manier zullen gebruiken als de huidige bezitters met dezelfde per-
soonskenmerken (leeftijd, geslacht, werksituatie, enzovoort). Alle aannames zijn terug  
te vinden in het achtergrondrapport bij deze brochure.

Om het verwachte effect van het e-fietsbezit op het  
e-fietsgebruik te bepalen, hebben we een pessimis- 
tisch en een optimistisch scenario doorgerekend. In  
het pessimistische scenario zijn we uitgegaan van  
een geringere toename van het e-fietsbezit dan in  
het optimistische scenario. 

 4  Verwacht effect bezit 
e-fiets op gebruik
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Figuur 14      Effect van verwachte ontwikkeling e-fietsbezit op de modal split per afstandsklasse 

(Bron: Analyse op basis van ODiN 2018/2019 en MPN)

In het optimistische scenario stijgt de afgelegde afstand per e-fiets in 5 jaar met 
naar schatting 69%, van 4,1 miljard km naar 6,9 miljard km. Een aanzienlijk deel van 
deze stijging komt voor rekening van mensen die overstappen van de normale  
fiets naar de e-fiets. De met de normale fiets afgelegde afstand daalt met 10%, van 
13,9 miljard km naar 12,6 miljard km. Hierdoor stijgt het aandeel e-fiets in de totaal  
per fiets afgelegde afstand van 23% naar 35%. Omdat de afgelegde afstand per  
elektrische fiets meer toeneemt dan dat de per normale fiets afgelegde afstand 
daalt, stijgt de totaal per fiets afgelegde afstand met ongeveer 8%. 

In het pessimistische scenario zijn de effecten 
kleiner, omdat we daar aannemen dat minder 
mensen een e-fiets aanschaffen. In dat scenario 
zou de per e-fiets afgelegde afstand met 46% 
stijgen, van 4,1 miljard km naar 6,0 miljard km.  
De per normale fiets afgelegde afstand zou met 
ongeveer 6% dalen. Het aandeel elektrische fiets 
in de totaal per fiets afgelegde afstand neemt in 
dit scenario toe van 23% naar 31%. De totale  
fietsafstand neemt daardoor netto met 6% toe.
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In beide scenario’s verandert ook het gebruik van andere vervoerwijzen dan de normale 
fiets. Figuur 14 toont de verandering in de aandelen (in verplaatsingen) van een aantal 
vervoerwijzen per afstandsklasse. Daaruit blijkt dat zich in beide scenario’s op afstanden 
tot en met 7 km een uitwisseling voordoet tussen de e-fiets en de normale fiets, terwijl 
voor langere afstanden ook het gebruik van de auto (als bestuurder) en de trein enigszins  
afneemt. We moeten deze resultaten echter met enige voorzichtigheid interpreteren. Uit 
eerdere analyses op basis van het MPN bleek namelijk dat mensen, nadat zij een e-fiets 
hebben aangeschaft, alleen significant minder vaak gebruik maken van de normale fiets. 
Wel bleek het gebruik van de elektrische fiets specifiek voor woon-werkverkeer ook te leiden 
tot een afname in het autogebruik. Voor de trein vonden we eerder geen effecten. We kun- 
nen daarom niet met zekerheid stellen dat de toename van het e-fietsbezit daadwerkelijk 
zal leiden tot een geringer gebruik van de trein. Dat de toename van het e-fietsbezit zal 
leiden tot een afname van het autogebruik, lijkt aannemelijk op basis van het eerdere on-
derzoek met het MPN. In welke mate het autogebruik zal afnemen, kunnen we op basis 
van dit onderzoek echter niet met zekerheid vaststellen.

De ontwikkeling van het e-fietsbezit leidt niet voor alle motieven tot een even sterke  
stijging van het gebruik (zie figuur 15). Omdat relatief veel werkenden de intentie hebben  
om een e-fiets aan te schaffen, is voor woon-werkverkeer het sterkste effect van het ge-
bruik van de e-fiets te verwachten. Voor dit motief stijgt het e-fietsgebruik tot 122% (in 
het optimistische scenario). Het aandeel van de e-fiets in de per fiets afgelegde afstand 
voor woon-werkverkeer stijgt daarmee van 23% naar 44% en de totale fietsafstand voor 
dit motief neemt met ongeveer 17% toe. Voor vrijetijds- en winkelverplaatsingen gaat al 
een kwart (26%) van de fietskilometers per e-fiets. Dit aandeel stijgt in het optimistische 
scenario naar verwachting tot respectievelijk 40% en 36%. Voor beide motieven stijgt de 
totaal per fiets afgelegde afstand met ongeveer 5%. Voor onderwijs stijgt het gebruik van 
de e-fiets met 110%, waardoor het aandeel e-fiets in de totaal per fiets afgelegde afstand 
toeneemt van 7% tot 14%. De totaal per e-fiets afgelegde afstand stijgt ook voor dit 
motief met ongeveer 5%.
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   Figuur 15    Verandering in afgelegde afstanden per motief per vervoerwijze in het optimistische scenario2 

(Bron: Analyse op basis van ODiN 2018/2019 en MPN)

2   Er zitten beperkingen aan de methode die wij hebben toegepast om deze analyse te doen. Een van deze beperkingen uit zich  
in de sterke toename van de autopassagiers voor winkelen. Het is aannemelijk dat het daadwerkelijke effect kleiner is.
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 5  Mogelijke aangrijpings-
punten voor beleid
De resultaten uit dit onderzoek leiden tot enkele mogelijke aangrijpingspunten voor  
het beleid gericht op het bevorderen van zowel het e-fietsbezit als het e-fietsgebruik.

Stimuleren van e-fietsbezit
Aanschafsubsidie
Het belangrijkste bezwaar tegen de aanschaf van een elektrische fiets is de aanschafprijs. 
Zowel niet-bezitters die al van plan zijn om een e-fiets aan te schaffen als niet-bezitters 
die dit niet van plan zijn, noemen de kosten als een belangrijke barrière. Het verlagen van 
de aanschafprijs, bijvoorbeeld door een aanschafsubsidie te introduceren, kan deze  
barrière (deels) wegnemen. Daar zijn echter 2 kanttekeningen bij te plaatsen:

1  Allereerst blijkt dat met name mensen die al een sterke intentie hebben om een e-fiets 
aan te schaffen, gevoelig zijn voor een verlaging van de aanschafkosten. Het is daar-
mee mogelijk dat een aanschafsubsidie met name mensen bereikt die ook zonder 
subsidie een elektrische fiets zouden kopen. 

2  Mensen die nog niet van plan zijn een elektrische  
fiets aan te schaffen, zijn bereid veel minder te  
betalen dan de gemiddelde verkoopprijzen voor  
e-fietsen. Wil deze groep een elektrische fiets aan  
gaan schaffen, dan zou een aanschafsubsidie een  
groot deel van de aanschafkosten moeten dekken.
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Creëren bewustwording mogelijkheden en voordelen e-fiets
Veel mensen lijken de elektrische fiets met name als alternatief  
te zien voor de normale fiets. Een belangrijke barrière voor de aan- 
schaf van een e-fiets is dat zij de normale fiets vinden voldoen en  
dat zij deze gezonder vinden. Doordat de e-fiets een hogere snel- 
heid mogelijk maakt en een lagere inspanning vereist dan een  
normale fiets, is deze ook geschikt voor langere verplaatsingen die 
momenteel nog per auto gaan. Voor mensen die de autorit door een  
e-fietsrit vervangen, levert de aanschaf door de extra beweging ook 
gezondheidswinst op. Door het bewustzijn te creëren dat de e-fiets niet enkel een alter- 
natief is voor de normale fiets, kan de overheid de aanschaf van een e-fiets stimuleren.

Verbeteren voorziening voor de e-fiets
Diefstalgevoeligheid is voor een groot deel van de niet-bezitters een barrière voor de aan-
schaf van een e-fiets. Door in te zetten op meer en grotere bewaakte fietsenstallingen is 
het mogelijk het e-fietsbezit te stimuleren. 

Daarnaast is het besef belangrijk dat er een groep Nederlanders is (ruim 20% van alle 
mensen zonder e-fiets) die waarschijnlijk nooit overtuigd kan worden om een elektrische 
fiets te kopen. Binnen deze groep zijn ouderen (65+) oververtegenwoordigd.

Stimuleren van e-fietsgebruik
Naast het stimuleren van het e-fietsbezit, lijken er ook enkele mogelijkheden te zijn om 
het e-fietsgebruik onder de huidige bezitters verder te stimuleren. Een groot deel van alle 
verplaatsingen die Nederlanders jaarlijks maken, ligt binnen de afstand die zij acceptabel 
vinden om per e-fiets af te leggen. Er zijn overigens veel redenen waarom iemand een 
verplaatsing niet per e-fiets maakt, ondanks dat de bestemming binnen de acceptabele 
afstand ligt. Denk aan het mee moeten nemen van grote of zware spullen, het iemand
ergens naartoe moeten brengen, het meerdere bestemmingen achter elkaar moeten be-
zoeken, enzovoort. Desondanks komen er uit dit onderzoek enkele aangrijpingspunten 
voor beleid naar voren.

Verbeteren voorzieningen e-fiets
Net als bij niet-bezitters is diefstalge-
voeligheid van de e-fiets ook voor de 
huidige bezitters een belangrijk aan-
dachtspunt. Bijna een vijfde van hen 
geeft aan de elektrische fiets vaker te 
zullen gebruiken wanneer er meer 
veilige stallingsmogelijkheden zijn. 
Naast het stimuleren van e-fietsbezit, 

lijkt het uitbreiden van beveiligde fietsenstallingen dus bij te kunnen dragen aan het e-fiets- 
gebruik. Een iets kleinere groep (17%) zou de e-fiets vaker gebruiken wanneer de fietsin- 
frastructuur wordt verbeterd (zoals bredere fietspaden, of veilige(re) oversteekpunten). 

Stijging kosten gebruik andere vervoerwijzen
Het verhogen van de gebruikskosten van de auto (16%) of het openbaar vervoer (4%) zou 
voor een ander deel van de gebruikers aanleiding zijn om de elektrische fiets vaker te ge-
bruiken. In hoeverre de recente prijsstijgingen van brandstof er daadwerkelijk toe leiden 
dat iemand kiest voor de e-fiets in plaats van de auto, is (nog) niet bekend.

Stimuleren e-fietsgebruik voor woon-werkverkeer
Al een groot deel van de groep werkenden met een e-fiets gebruikt dit vervoermiddel voor de 
woon-werkreis. De belangrijkste reden voor e-fietsbezitters om dit niet te doen, is de afstand 
naar het werk. Deze groep blijkt inderdaad relatief ver van het werk te wonen (gemiddeld 
29 km) en is er daardoor waarschijnlijk lastig van te overtuigen om de e-fiets toch voor dit 
reismotief te gebruiken. Een ander (kleiner) deel van de werkende e-fietsbezitters gebruikt 
de elektrische fiets niet voor de woon-werkreis omdat zij niet nat willen regenen, bezweet 
aan willen komen of omdat zij geen veilige fietsenstalling op de werklocatie hebben. Dit impli- 
ceert dat het wegnemen of verminderen van deze barrières, bijvoorbeeld door werkgevers 
te stimuleren de faciliteiten voor fietsforenzen te verbeteren (douches, omkleedruimtes, 
veilige stallingsmogelijkheden), het gebruik van de elektrische fiets voor woon-werkver-
keer zou vergroten.
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Werkwijze
In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van data van het nationale verplaatsings- 
onderzoek (ODiN) en het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Om inzicht te krijgen in de 
factoren die een rol spelen bij de beslissing om wel of geen elektrische fiets aan te schaf- 
fen, hebben we focusgroepen laten uitvoeren waarvoor zowel bezitters als niet-bezitters 
van een e-fiets zijn uitgenodigd. De focusgroepen geven op een kwalitatieve manier in- 
zicht in deze factoren. De resultaten van de focusgroepen zijn gebruikt bij het opstellen 
van een vragenlijst die we onder een groep MPN-respondenten hebben uitgezet. Het 
gaat daarbij om een representatieve steekproef, aangevuld met extra e-fietsbezitters. 

Aan de vragenlijst hebben 1.046 e-fietsbezitters en 1.461 niet-bezitters deelgenomen.
Om een inschatting te maken van het verwachte e-fietsgebruik voor de komende jaren 
hebben we data van het MPN gecombineerd met data van het ODiN. Op basis van het 
vragenlijstonderzoek onder MPN-respondenten weten we in hoeverre niet-bezitters 
de intentie hebben om de komende jaren een e-fiets aan te schaffen. Deze informatie 
gebruiken we om te voorspellen hoe de populatie van e-fietsbezitters en het e-fiets-
gebruik zich de komende jaren zullen ontwikkelen.

Achtergrondrapport
Voor meer informatie over de gebruikte data, toegepaste onderzoeksmethoden  
en de resultaten verwijzen wij naar het achtergrondrapport bij deze brochure.  
Het achtergrondrapport is te downloaden via de website www.kimnet.nl:
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