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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Het aantal fietskilometers is de afgelopen 12 jaar met 15 procent toegenomen. Sinds 2010 wordt er
jaarlijks 15 miljard kilometer gefietst. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk
toegenomen. In 2012 is ongeveer 10% van de afgelegde kilometers afgelegd met de elektrische fiets
(Fietsberaad 2013). De fiets is met een licht toegenomen aandeel tot 36 procent een belangrijke
vervoerwijze op de korte afstand.
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Totaal aantal fietskilometers met 15% toegenomen
Het aantal fietskilometers is de afgelopen 12 jaar met 15 procent gestegen. Sinds 2010 worden
jaarlijks 15 miljard fietskilometers gerealiseerd. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste
jaren sterk toegenomen. In 2012 is ongeveer 10% van de afgelegde kilometers afgelegd met de
elektrische fiets.
Met een kwart van alle verplaatsingen speelt de fiets een grote rol in het verplaatsingsgedrag van de
Nederlanders. Met name op de korte afstand (tot 7,5 kilometer) fietsen Nederlanders veel: daar is
het aandeel tussen 2000 en 2012 toegenomen van 31 naar 36 procent.
Op de langere afstand neemt het aandeel van de fiets snel af. In sommige Nederlandse gemeenten
heeft de fiets zelfs een aandeel van 35 à 40 procent.
Beleidsdoelstellingen
Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de
Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.
Het beleidsdoel is dat alle overheden het lopen en het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel
en als schakel in de ketenverplaatsing van deur tot deur stimuleren
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