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Liever op de fiets: Greenchoice-medewerkers testen speedbike
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Samenvatting Om te testen of de E-Speed dé oplossing is voor het omzeilen van files en even snel
of sneller op werk te komen, dagen Sparta en Greenchoice de paar medewerkers
van Greenchoice die nog met de auto naar werk komen nu uit de fiets te pakken.
Van 9 t/m 16 juli ruilen zij hun auto in en reizen zij op de E-Speed naar het werk.

Details Greenchoice-medewerkers testen speedbike van Sparta

Om te testen of een speedbike dé oplossing is voor het omzeilen van files en even
snel of sneller op werk te komen, dagen Sparta en Greenchoice de paar
medewerkers van Greenchoice die nog met de auto naar werk komen deze week
uit de fiets te pakken. Van 9 t/m 16 juli ruilen zij hun auto in en reizen zij op de
Sparta E-Speed naar hun werk.

Nederlanders liever op de fiets

Uit onderzoek van Sparta onder 577 Nederlanders blijkt dat de meerderheid van de
Nederlanders (67%) iedere dag in de auto stapt om naar het werk te gaan. Maar als het
mogelijk zou zijn om met de fiets net zo snel op de werkbestemming te komen, zou ruim
de helft (55,3%) de fiets pakken. Gemiddeld zijn mensen bereid om 9,5 kilometer af te
leggen op een gewone fiets. Toch zouden Nederlanders, als de reistijd hierdoor niet
verlengd wordt, liever op de fiets dan met de auto naar het werk gaan.

Jurjen Algra van Greenchoice: ‘De meeste collega’s komen al met OV of fiets naar kantoor.
Dat is wel zo duurzaam en stimuleren we ook. Voor de paar mensen voor wie dat lastig is
vanwege de afstand of verbindingen, kan dit dé oplossing zijn. Op zo’n fiets kom je lekker
zonder files met een frisse neus op werk. Schoon, gezond en makkelijk. Dat past ook
perfect bij ons duurzame doel: samen werken aan een schonere wereld.’

Auto inruilen fiets

Samen met Sparta daagt de duurzame energieleverancier Greenchoice de medewerkers
die nog met de auto komen uit de E-Speed te pakken. De Sparta E-Speed is een
speedbike die tot 40 km p/u haalt. Nederlanders geven aan op deze speedbike bereid te
zijn meer kilometers af te leggen (15,8 kilometer), waardoor de E-Speed een goed
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English information

alternatief is voor mensen die op maximaal 20 km van hun werk wonen. Op deze manier
kunnen zij files omzeilen, zijn zij duurzaam bezig en werken ze aan hun conditie. 
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