Bijdrage fiets aan maatschappelijke opgaven
Woningbouw- en verstedelijking

In tien jaar tijd moeten in Nederland een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Dat vergt niet alleen
ruimte, het leidt ook tot meer mobiliteit in onze steden. Een verplaatsing met de fiets, al dan niet in
combinatie met hoogwaardig OV, is efficiënt en ruimtebesparend. Lopen, OV en fiets hebben twintig tot
dertig keer minder ruimte nodig dan de auto. Voor aantrekkelijke woongebieden en economisch sterke regio’s
is de fiets onmisbaar.

Bereikbare en leefbare steden

De bereikbaarheid en leefbaarheid van steden staat onder druk door verstedelijking en verder groeiend
autobezit. Gelukkig gebeurt in veel steden nu al meer dan 40% van de verplaatsingen per fiets. Fietsen en de
combinatie fiets-OV spelen bovendien een belangrijke rol voor verplaatsingen naar de stad en tussen steden.
Ook de komende jaren verwachten we een verdere groei van het fietsgebruik. Door deze groei van het
fietsgebruik mogelijk te maken, kunnen we ervoor zorgen dat steden bereikbaar en leefbaar blijven.

Mobiliteit in landelijk gebied

In minder dicht bevolkte gebieden, spelen andere opgaven. Hier verdwijnen juist voorzieningen en staan
lokale en regionale OV-verbindingen onder druk. De fiets, en met name de elektrische fiets in al haar
vormen, zorgt ervoor dat mensen voorzieningen als scholen en winkels kunnen blijven bereiken. Bovendien
maken veel Nederlanders graag een recreatieve fietstocht. En ook buitenlandse toeristen. Fietsen is daarmee
belangrijk voor het toerisme en de regionale economie.

Gezondheid

Fietsers zijn productiever, gelukkiger en minder vaak ziek. Regelmatige fietsers voelen zich fitter en
verzuimen minder. Wie dagelijks naar het werk of naar school fietst, werkt automatisch al aan zijn of haar
gezondheid. Fietsen is daarnaast een gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding. En een groeiend aantal
fietsers pakt de racefiets of de mountainbike voor een sportieve ronde. Fietsen is dan ook een belangrijke
manier om te ontspannen en te sporten.

Klimaat en duurzaamheid

Fietsen is een klimaatneutrale vorm van mobiliteit. Meer fietsen en minder autogebruik levert directe
milieuwinst op. Nu is ongeveer de helft van alle autoritten korter dan 7,5 kilometer. Dit zijn ritten die prima
met de fiets te maken zijn. En met de elektrische fiets zijn ook ritten tot 15 kilometer prima te doen. Een
modal-shift op dit punt levert fors minder uitstoot op van CO2, stikstof en fijnstof.

Een inclusieve samenleving

De fiets is een laagdrempelig, voordelig en praktisch vervoermiddel dat mensen helpt om volwaardig deel te
nemen aan de maatschappij. Fietsen verhoogt de actieradius van mensen en maakt hen mobieler en actiever.
De fiets houdt ouderen in beweging en maatschappelijk actief. De fiets geeft kinderen de mogelijkheid om
hun omgeving te verkennen en zelfstandig te worden. Kortom, de fiets brengt mensen op plekken waar ze
anders niet komen.
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