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OVER HET ONDERZOEK
Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht 
van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, 
representatief op geslacht, leeftijd en regio. 
De maximale foutenmarge bij 1.000 Vlamingen bedraagt 3,02%.
Meer informatie over het onderzoek en de resultaten: 
Caro Debruyn, caro.debruyn@cera.be, 0468/222 028.

MEER DAN 4 OP 10 VAN DE VLAMINGEN GEEFT AAN HET AFGELOPEN 
JAAR WEKELIJKS DE FIETS TE HEBBEN GEBRUIKT. TOCH GEEFT OOK 
3 OP 10 VAN DE VLAMINGEN AAN (BIJNA) NOOIT TE FIETSEN.   

Hoewel 3 op 10 van de Vlamingen aangeeft de fi ets vaak tot heel vaak te gebruiken, 
geeft 33% aan dit (bijna) nooit te doen. Quasi 2 op 10 geeft aan in het afgelopen jaar 
geen enkele keer te hebben gefi etst. Om boodschappen te doen of om naar het werk 
of andere bestemmingen te gaan blijft de auto het meest gebruikte vervoersmiddel.

* 36% van de Vlamingen geeft aan (heel) vaak te fi etsen, terwijl 33% aangeeft dit 
(bijna) nooit te doen. 

 →  Het zijn voornamelijk mannen die signifi cant meer aangeven (heel) vaak te 
fi etsen (39%) t.o.v. vrouwen (32%).

 →  Vlamingen uit de provincie Antwerpen geven meer aan (heel) vaak te fi etsen in 
vergelijking met de provincie Vlaams-Brabant (40% vs. 26%).

* Quasi 2 op 10 van de Vlamingen geeft aan geen enkele keer te hebben gefi etst in 
de afgelopen 12 maanden (15%). 4 op 10 geeft dan weer aan minstens één dag per 
week te hebben gefi etst in de afgelopen 12 maanden (44%).

 →  Het zijn voornamelijk mannen die signifi cant meer aangeven minstens 1 dag per 
week te hebben gefi etst (48%) t.o.v. vrouwen (40%).

 →  Langs de andere kant geven vrouwen en 55+’ers signifi cant meer aan geen 
enkele keer te hebben gefi etst t.o.v. mannen en jongeren (19% vs. 11% en 25% 
vs. 8%).
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 →  Vlamingen uit de provincie Antwerpen en uit West-Vlaanderen (beide 49%) 
geven meer minstens 1 dag per week te hebben gefi etst in vergelijking met de 
provincie Vlaams-Brabant (33%).

 → Vlamingen die wonen meer verstedelijkte omgeving geven signifi cant meer 
aan geen enkele keer te hebben gefi etst t.o.v. Vlamingen die in een landelijke 
omgeving  wonen (18% vs. 13%).

* Het aandeel van de auto is veruit het grootste om wekelijks boodschappen te doen 
(51%), om naar het werk (63%) of om naar andere bestemmingen te gaan (56%) 
in vergelijking met andere onderzochte vervoermiddelen. Zo is het aandeel van de 
fi ets respectievelijk 19%, 19% en 18%. 

 → Het aandeel van de fi ets voor een verplaatsing om boodschappen te doen 
is groter in de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen t.o.v. de Provincie 
Vlaams-Brabant (21% en 22% vs. 14%). 

 → Het aandeel van de fi ets voor een verplaatsing naar het werk en een andere 
bestemming dan werk of boodschappen is groter in een verstedelijkt gebied 
t.o.v. een landelijke omgeving (23% vs. 15% en 20% vs. 17%). 

 → In de provincie Limburg is het aandeel van de auto het grootst voor alle 
ondervraagde verplaatsingen (62%, 80% en 65%).

* De Vlaming die wekelijks een verplaatsing maakt voor het werk legt gemiddeld 
25 km af voor een enkele rit naar het werk.  

 →  De gemiddelde afstand is groter voor mannen in vergelijking met vrouwen 
(29 km. vs. 21 km.) 

 → In de provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is de afstand naar het werk 
ook signifi cant groter dan in Antwerpen (27 km. en 28 km. vs. 18km.)

DE GEZONDHEID VAN DE VLAMING EN HET FEIT DAT FIETSEN GOED IS VOOR 
HET MILIEU ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE DRIVERS VOOR DE VLAMING OM TE 
FIETSEN. DE HOEVEELHEID BAGAGE OF BOODSCHAPPEN EN HET SLECHTE WEER 
ZIJN LANGS DE ANDERE KANT DE MEEST AANGEGEVEN DREMPELS OM OP DE 
FIETS TE STAPPEN.   

De Vlaming is het er over eens dat fi etsen goed is voor hun gezondheid en voor het 
milieu. De derde driver om op de fi ets te springen is het rijplezier. De hoeveelheid aan 
bagage of boodschappen, het slechte weer en het feit dat je langer onderweg bent zijn 
de meest voorkomende drempels.
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* ‘Het is goed voor mijn gezondheid’ stond bij 3 op 4 Vlamingen in de top 3 van de 
goede redenen om te fi etsen (75%). Het tweede meest voorkomende reden in de 
top 3 was het milieu (52%) en op de derde plaats ‘het rijplezier’ (32%).  

 → Bij de eerste twee drivers zijn er geen verschillen te merken in de socio-
demografi sche gegevens, met uitzondering in de verstedelijking. Vlamingen die 
landelijk leven geven namelijk signifi cant meer ‘gezondheid’ op als driver t.o.v. 
van Vlamingen die meer verstedelijkt wonen (80% vs. 70%). 

 → Het rijplezier wordt meer in de top 3 geplaatst door mannen, 55+’ers en 
Vlamingen met kinderen (respectievelijk 36%, 40% en 35%). 

* ‘De fi nanciële vergoeding van mijn werkgever’ (7%), ‘Zo kom ik fris en opgewekt 
op mijn bestemming’ (6%) en ’De kinderen vinden het fi jn’ (5%) zijn de minst 
voorkomende redenen om te fi etsen.

 →  Het zijn voornamelijk jongeren en 35-54 jarigen die deze redenen toch opgeven 
als driver om te fi etsen.

* 3 op 10 Vlamingen, die afgelopen 12 maanden minder dan 5 dagen per week fi etste, 
zet ‘Ik neem vaak bagage of boodschappen mee’ in zijn top 3 als drempel om niet 
(nog) vaker te fi etsen (35%). Andere drempels die meermaals voorkomen in de top 
3 zijn ‘het weer is vaak te slecht’ (33%), ‘met de fi ets ben ik lang onderweg’ (21%) en 
‘te weinig of slechte fi etspaden’ (20%). 

 → Vrouwen zetten signifi cant meer de hoeveelheid bagage/boodschappen in hun 
top 3 t.o.v. mannen (39% vs. 30%). 

 → Het lang onderweg zijn wordt voornamelijk aangegeven door jongeren en 
35-54 jarigen (34% en 26%).

9 OP 10 VLAMINGEN GAAT AKKOORD MET DE STELLINGEN ‘FIETSEN IS GRATIS 
SPORT’ EN ‘FIETSEN BETEKENT GEEN PARKEER- OF FILESTRESS’. VERDER GAAT 
OOK 9 OP 10 VLAMINGEN AKKOORD MET DE UITSPRAAK DAT ZELFS ÉÉN KEER DE 
FIETS NEMEN IN PLAATS VAN DE AUTO AL GOED IS VOOR HUN GEZONDHEID EN 
HET MILIEU.   

Voor  9 op de 10 Vlamingen is fi etsen een gratis sport en geeft dit geen parkeer- of 
fi lestress. 6 op 10 geeft aan akkoord te gaan met de stellingen dat fi etsen hip is, maar 
tegelijkertijd ook een heel gedoe. Verder ziet 90% van de Vlamingen in dat fi etsen goed 
is voor de gezondheid en het milieu. Verder vindt 70% het vandaag de dag gevaarlijk 
om zich te verplaatsen met de fi ets in de stad.
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* 90% van de Vlamingen gaat akkoord met de stellingen ‘fi etsen is gratis sport’ en 
‘Fietsen betekent geen parkeer- of fi lestress’. Verder vindt 7 op 10 van de Vlamingen 
dat je met de fi ets overal geraakt (zonder hulp). De helft van de Vlamingen geeft 
aan dat fi etsen vermoeiend is (52%).  

 → Vrouwen (92% vs. 88%), Vlamingen met kinderen (92% vs. 88%) en Vlamingen 
die wonen in een landelijke omgeving (93% vs. 87) gaan meer dan gemiddeld 
akkoord met deze stellingen. 

 → Vlamingen in een verstedelijkt gebied (71% vs. 65%) gaan signifi cant meer ak-
koord met de stelling dat je overal geraakt met de fi ets. Ook Vlamingen wonend 
in de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen gaan meer akkoord met deze 
stelling t.o.v. Vlamingen wonend in de provincie Limburg (74% en 75% vs. 57%). 

 → Vrouwen gaan ook meer akkoord met de stellingen ‘Fietsen is behoorlijk 
vermoeiend’ en ‘Fietsen, dat is voor waaghalzen!’ t.o.v. mannen (58% vs. 46% en 
18% vs. 13%).

 → 55-plussers geven meer aan akkoord te gaan met het feit dat fi etsen tijd be-
spaart t.o.v. jongeren (54% vs. 31%). Ook Vlamingen uit de provincie Antwerpen 
geven dit meer aan in vergelijking met Limburgers (47% vs. 30%).

* Net als in de drivers gaat een grote meerderheid van de Vlamingen (89%) akkoord 
met de stelling dat fi etsen ‘goed is voor de gezondheid en het milieu’. Verder geeft 
3 op 10 aan akkoord te gaan met de stelling dat een helm en een veiligheidsvestje 
niet past bij hun imago (36%) en dat ze enkel ‘indien het niet anders kan de fi ets 
verkiezen boven de auto’ (33%). Amper 7% pronkt graag met hun nieuwe fi ets.

 → Vrouwen zijn signifi cant meer akkoord met de stellingen dat fi etsen in de stad 
gevaarlijk is (75% vs. 68%), dat het weer te slecht is om regelmatig te fi etsen 
(55% vs. 47%) en dat ik liever wandel dan fi ets (52% vs. 42%). 

 → Ook ouderen geven aan akkoord te gaan dat het weer een spelbreker is om 
regelmatig te fi etsen (54% vs. 43%).

 → Jongeren  zijn op hun beurt meer akkoord met de stelling ‘Een helm en een 
veiligheidsvestje? Dat past niet bij mijn imago’ t.o.v. ouderen (46% vs. 29%).

 → Bij deze stellingen zijn er geen signifi cante verschillen op te merken op het vlak 
van urbanisatie, m.u.v. ‘Ik gebruik mijn fi ets enkel indien het echt niet anders 
kan’. Hierbij gaan de Vlamingen in een landelijk gebied (37% vs. 29%) signifi cant 
meer akkoord met deze stelling t.o.v. Vlamingen die wonen in verstedelijkte 
omgeving. 
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MEER DAN 1 OP DE 10 VLAMINGEN BEZIT GEEN FIETS MET ALS (HOOFD)REDENEN 
DAT ZE VINDEN GEEN FIETS NODIG TE HEBBEN, OF OMWILLE VAN 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN. DE STADSFIETS IS HET MEEST POPULAIR, 
GEVOLGD DOOR DE ELEKTRISCHE FIETS.

Het gebrek aan nood aan een fi ets en gezondheidsproblemen zijn de belangrijkste 
redenen om geen fi ets te bezitten volgens de Vlaming. De stadsfi ets blijft het populairst 
in Vlaanderen. De top drie wordt vervolledigd door de elektrische fi ets en de koersfi ets.

* Meer dan 8 op 10 van de Vlamingen geeft aan een fi ets te bezitten (86%). 
8% hiervan geeft echter aan dat hun fi ets niet in orde is.

 → Het zijn voornamelijk jongeren die signifi cant meer aangeven een fi ets ter 
beschikking te hebben (93%) t.o.v. 55-plussers (78%)

 → Vlamingen die wonen in een landelijke omgeving geven vaker aan over een fi ets 
te beschikken dan Vlamingen die wonen in een meer verstedelijkte omgeving 
(89% vs. 82%).

* 4 op 10 van de Vlamingen die geen fi ets bezitten geven aan dat ze geen fi ets nodig 
hebben (42%). 20% geeft aan dat gezondheidsproblemen aan de basis liggen om 
geen fi ets te bezitten.

 → Gezondheidsproblemen worden logischerwijs het meest naar voor geschoven 
als reden bij 55+’ers (33%) t.o.v. 35-54 jarigen (6%).

 → Jongeren geven dan weer signifi cant meer aan geen fi ets te bezitten omdat dit 
te duur is t.o.v. 35-54 jarigen (25% vs. 3%).

* Van de Vlamingen die een fi ets bezitten, geeft 83% aan dat dit een stadsfi ets is.
 13% bezit een elektrische fi ets en 12% geeft aan een koersfi ets te bezitten.

 → Jongeren geven signifi cant meer aan een stadsfi ets te bezitten t.o.v. 
35-54 jarigen en 55-plussers ( 92% vs. 82% en 78%).

 → Elektrische fi etsen zijn dan weer het populairst bij 55+’ers t.o.v. jongeren 
(24% vs. 4%). 

 → De koersfi ets en de mountainbike zijn voornamelijk fi etsen 
die door mannen worden aangegeven 
(20% vs 4% en 17% vs 2%). 

De koersfi ets en de mountainbike zijn voornamelijk fi etsen “Zo coolio 

     op mijn velo !”


