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Smart Mobility is een breed begrip en gaat over 
verschillende innovatieve technieken en vervoersvormen 
die ons helpen om de belangrijke uitdagingen op het 
gebied van mobiliteit te realiseren. 

Bij mobiliteit van personen gaat het bijvoorbeeld om 
andere vormen van (auto-)mobiliteit, innovaties in het OV 
en slimmer benutten van de bestaande infrastructuur. 

Vanuit reizigersperspectief is in beperkte mate kennis 
beschikbaar over hoe reizigers deze uitdagingen ervaren, 
welke oplossingen zij zélf zien en hoeveel vertrouwen zij 
hebben in deze innovaties. 

In deze deelpublicatie wordt ingezoomd op de het gebruik 
en de potentie van de elektrische fiets én op overwegingen 
rond gebruik en aanschaf. 

Woord vooraf: een korte inleiding
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onderzoekers u graag te woord op 088 – 7704 600 of op 
service@newcom.nl

http://www.newcom.nl/
http://www.newcom.nl/
mailto:service@newcom.nl


1. Over deze deelpublicatie:                         
“De potentie van de elektrische fiets”

2. Huidig gebruik en prognose

3. Overwegingen en barrières bij de 

aanschaf van een elektrische fiets
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Het  grootste onderzoek op 
het gebied van Smart Mobility

in Nederland

Begin 2020 heeft Newcom Nederlanders van 16 
jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan 

het eerste Nationale Smart Mobility Monitor 
onderzoek. Via een online vragenlijst kon men 

deelnemen aan het onderzoek. 

De totale steekproef van 6.500 respondenten 
vormt een representatieve afspiegeling van de 
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.

Nationale Smart Mobility Monitor (n=6.500).

Respondenten die de vragen over de 
elektrische fiets hebben beantwoord 

(n= 4.334)

Onderzoeksvragen

▪ Wat is het gebruik van de elektrische fiets?
▪ Wat is de potentie in totaal en naar 

leeftijdsgroep?
▪ Wat zijn de overwegingen en barrières bij 

aanschaf van een elektrische fiets?

In deze deelpublicatie zoomen we in op het 
thema ‘Elektrische fiets’.  



De elektrische fiets: 
gebruik, overwegingen en 
barrières
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1. Bijna de helft van de Nederlanders, 
zonder elektrische fiets zou wel 

overwegen om er een aan te schaffen. 

Prognose: gebruik en potentie komt uit 
op ruim 4 op de 10 Nederlanders.



Circa een kwart van de Nederlanders heeft (al) een elektrische 
fiets. Onder 65-plussers is dat 4 op de 10. 

Basis: N= 4.334. Vraag: Heeft of maakt u gebruik van een fiets momenteel?
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Aandeel elektrische fiets



Bijna de helft van de mensen zonder elektrische fiets zou wél 
overwegen om er een aan te schaffen.

Basis: Respondenten die niet in het bezit zijn van een elektrische fiets. N= 3.140. 
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De aantrekkingskracht van de elektrische fiets is onder jongere 
gebruikers minimaal net zo groot als onder ‘ouderen’.

Basis: Respondenten die niet in het bezit zijn van een elektrische fiets. N= 3.140. 
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Prognose: totaal gebruik van de elektrische fiets rond 40%. 
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Huidig + potentieel gebruik van de elektrische fiets

Huidig gebruik Gebruikspotentie

Basis: Respondenten die niet in het bezit zijn van een elektrische fiets. N= 3.140.  
Potentie is als volgt berekend: zeker overwegen: % *(factor 0,7) en misschien overwegen % * (factor 0,3).
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2. Prijs vormt voor circa de helft van de 
potentiële gebruikers een barrière. De 
lokale fietsenwinkel is de voornaamste 

aankooplocatie. 



Prijs en gebrek aan behoefte zijn de belangrijkste redenen om 
een elektrische fiets nog niet te overwegen.

Basis: Respondenten zonder elektrische fiets en een elektrische fiets niet zeker wel zouden overwegen. N= 2.766.  
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Onder ouderen speelt 
prijs een minder grote 
rol (39%) dan bij de 

andere groepen (57%). 
21% van de ouderen 
vindt een elektrische 
fiets te gevaarlijk/te 

snel.



Ruim de helft van Nederlanders zou een nieuwe (elektrische) 
fiets bij de fietsenmaker in de buurt kopen.

Basis: Alle respondenten. N= 4.334. 
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Als u een nieuwe (elektrische) fiets zou aanschaffen, waar zou u deze 
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1. Bijna de helft van de Nederlanders zonder elektrische fiets zou wel 
overwegen om er een aan te schaffen. 

Prognose: gebruik en potentie komt uit op ruim 4 op de 10 Nederlanders.

2. Prijs vormt voor circa de helft van de potentiële gebruikers een barrière. De 
lokale fietsenwinkel is de voornaamste aankooplocatie. 

De hoofdlijnen



Meer informatie? Neem contact met ons op! 
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drs. Neil van der Veer | drs. Jasper Lohuis | drs. Niels Couvreur

www.newcom.nl | service@newcom.nl

Vestiging Enschede

Hengelosestraat 221

7521 AC Enschede

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600

http://www.newcom.nl
mailto:service@newcom.nl


▪ Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat 
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de 
beste klantervaring te geven. 

▪ www.exploratio.nl is een label van Newcom.

http://www.exploratio.nl/
http://www.newcom.nl/
https://exploratio.nl/


Titelstijl van model 

bewerken
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• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk 
bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek 
inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de 
wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van 
concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid 
van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie
(MOA), bestempeld als een Fair Data Company en 
bovendien is Newcom, NEN-ISO 9001 en ISO27001 
gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope 
‘Het leveren, ontwikkelen en de support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en 
explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.

http://www.newcom.nl/

