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NEDERLANDER MEEST BEREID OM OVER
TE STAPPEN NAAR E-BIKE VOOR HUN
WOON-WERKVERKEER
SHIMANO STEPS-onderzoek onthult dat bijna de helft van de bevolking bereid is

om over te stappen naar een e-bike om naar het werk te forenzen.

SHIMANO STEPS onthult de resultaten van het grootste Europese e-bike-onderzoek naar de

bereidheid van mensen om per e-bike naar hun werk te gaan. Het onafhankelijke onderzoek*

van meer dan 12.000 respondenten verspreid over 10 markten, laat zien dat 47% van de mensen

in Nederland nu zouden overwegen om per e-bike naar hun werk te gaan, vergeleken met 24%

van de Europese forenzen**. In 2018 werden er voor het eerst meer e-bikes verkocht dan

standaardfietsen***.
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Ranglijst van Europese landen die bereid zijn over te stappen naar een e-bike voor hun woon-

werkverkeer:

1. Nederland 47%

2. Spanje 39%

3. Italië 33%

4. België 31%

5. Noorwegen 27%

6. Duitsland 21%

7. Denemarken 21%

8. Frankrijk 18%

9. Zweden 15%

10. Verenigd Koninkrijk 11% 

Volgens het SHIMANO STEPS-onderzoek zijn de belangrijkste redenen waarom mensen in

Nederland op een e-bike naar hun werk zouden gaan om "fit te blijven" (45%), "om fietsen

makkelijker te maken" (33%) en "om een meer ontspannen rit te ervaren" (27%). Mensen in de

leeftijd van 18 tot 24 jaar zijn het meest bereid om over te schakelen naar een ebike "om het

openbaar vervoer te vermijden" (39%) en "om geld te besparen" (36%).

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders af kunnen zien van e-bike gebruik vanwege "de kosten

van een e-bike" (39%), "de mogelijkheid van slecht weer" (34%) en "de woon-werkverkeersrit is

te ver om per e-bike af te leggen" (26%). Meer dan de helft van de respondenten in de leeftijd

van 18 tot 24 jaar (54%) geeft toe dat slecht weer hen zou afschrikken van het forenzen per e-

bike in vergelijking met slechts een derde van de mensen in de leeftijd van 35 tot 44 jaar.



"We zien een enorme groei in de Europese e-bike-markt, dit onderzoek benadrukt de

waarschijnlijkheid dat e-bikes in de nabije toekomst op grote schaal zullen worden gebruikt

naar het werk te pendelen", zegt Jeroen van Vulpen, Brand Manager SHIMANO STEPS.

"We weten dat er al een sterke fietscultuur bestaat in een aantal landen, waar degenen die

overstapten op een e-bike er achter kwamen dat slecht weer zelden een onoverkomelijk

probleem is en dat zweten tot het verleden behoort wanneer gebruikt maakt van de elektrische

motor. Het is bemoedigend om te zien dat op alle markten mensen bereid zijn over te stappen

naar een e-bike om fit te blijven en het milieu te ontlasten."

"We verwelkomen dit onderzoek van Shimano, het bevestigt dat er een enorm potentieel is

voor elektrisch ondersteunde fietsen, vooral in combinatie met de bouw van langere

fietssnelwegen", zegt Ádám Bodor, Advocacy-Directeur van de European Cyclists Federation.

"E-bikes zijn een geweldige aanvulling op de fietssegmenten die bijdragen aan duurzaam

actief vervoer welke steeds langere autoritten vervangen."
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1. * Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door YouGov in februari 2019 in 10 markten in Europa

(Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Denemarken, Frankrijk, Zweden, Duitsland, België,

Noorwegen en Spanje). Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn afkomstig van YouGov Plc. NL

totale steekproefomvang was 1033 waarvan 555 werkenden. De survey werd tussen 6 en 13

februari 2019 uitgevoerd door middel van een online enquete. De cijfers zijn gewogen en zijn

representatief voor alle volwassenen in Nederland (leeftijd 18+).

2. ** De term 'forenzen' verwijst naar mensen die werken.

3. *** Volgens onderzoek van de Dutch Cycling Embassy

 

2. SHIMANO STEPS Europese onderzoeksresultaten:

Belangrijkste Europese redenen om de overstap naar de e-bike te maken:

I. Om me fit te houden (34%)

II. Om het milieu te beschermen (30%)

III. Om geld sparen (30%)

IV. Om fietsen gemakkelijker te maken (22%)

V. Om files te vermijden (20%)

 

Belangrijkste Europese obstakels voor het maken van de overstap naar de e-bike:

I.  De mogelijkheid van slecht weer (37%)

II. E-bikes zijn te duur (34%)

III. Het werk ligt op te grote afstand om per e-bike af te leggen (31%)

IV. Te warm en bezweet bij aankomt om te werken (25%)

V. Een gebrek aan fietspaden waar ik woon (18%)

3.  Afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/x05jobka0hqqruv/AACMV6IB4288Jf5uISR7xkW5a?dl=0

5.  Over Shimano Europe: Shimano is opgericht in 1921 en is toegewijd om haar klanten te

helpen om dichterbij de natuur te komen, mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun

dromen en een nieuwe levensstijl te creëren. Dit is een gevolg van het verlangen om uitstekende

fietsproducten en -kleding te ontwikkelen. Met bijna 100 jaar ervaring in het creëren van

internationaal gerenommeerde fietsonderdelen, is Shimano trots producten te hebben

ontwikkeld die talloze sporters aan de overwinning helpen en de middelen te bieden voor

grenzeloze fietstochten. Kijkt u voor meer informatie op www.shimano.com.

https://www.dropbox.com/sh/x05jobka0hqqruv/AACMV6IB4288Jf5uISR7xkW5a?dl=0
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