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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 afgelegde fietskilometers is tussen 2000 en 2019 met 23% toegenomen. In 2019 werd
ongeveer 16 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Als gevolg van de COVID-19 pandemie daalde
de afgelegde afstand met de fiets in 2020 naar 13 miljard kilometer.
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Gebruik elektrische fiets toegenomen
Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2019 gaat 18% van de
fietsverplaatsingen met een e-fiets. Van de afgelegde fietsafstand gaat ruim een kwart (26%) met de
e-fiets. Dit komt neer op ruim 700 miljoen e-fietsverplaatsingen, waarbij meer dan 4,1 miljard km
wordt gefietst. Tussen 2013 en 2019 groeide het e-fietsgebruik sterker onder de relatief jonge
gebruikers9(12-50 jaar). In 2013 werd ongeveer 16% van de in totaal afgelegde afstand op de e-fiets
gereden door mensen in deze leeftijdscategorie. Inmiddels is dat aandeel gegroeid naar 25%.
Doordat e-fietsgebruik onder ouderen (65 jaar en ouder) minder sterk groeit, neemt het aandeel van
deze groep in e-fietsgebruik af.
De COVID-19 pandemie had een gunstig effect op het gebruik van de e-fiets. De afgelegde afstand
met de e-fiets nam tussen 2019 en 2020 met 13% toe.
De fiets is met een licht toegenomen aandeel tot 35 procent een belangrijke vervoerwijze op de
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korte afstand (tot 7,5 km). Dit aandeel is de laatste jaren redelijk stabiel, al is in 2020 het aandeel
gedaald naar 31%
Er zijn grote verschillen in fietsgebruik tussen stedelijke gebieden in Nederland. De fiets is in 2020
vooral populair in Groningen, Zwolle, Utrecht, Leiden en Amersfoort met een aandeel in alle lokale
verplaatsingen van tussen de 40 en 44% Dat aandeel lag in 2020 een stuk lager dan in de jaren
daarvoor, waar in sommige steden de fiets een aandeel van bijna 50% in alle lokale verplaatsingen
had. In Heerlen, Sittard, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Arnhem en Tilburg wordt juist relatief weinig
gebruik gemaakt van de fiets: het aandeel fiets in de lokale verplaatsingen was daar in 2020 minder
dan 30%.

Beleidsdoelstellingen
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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Achtergrondliteratuur
Mobiliteitsbeeld (2021)

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels
gewaarborgd.
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