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Btijven we ook na corona meer fietsen?

Vooral kansen
voor de e-bike
Sinds de coronacrisis zijn Neder[anders meer gaan fietsen.
Mensen voe[en zich minder op hun gemak in het openbaar
vervoer. En ook in hun vrije tijd stappen ze vaker op de fiets.
Maar houden nieuwe fietsgewoonten na de crisrs stand?
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blijven fietsen. Maar het zal hem niet verbazen als het
effect enigszins wegebt. Als je gewend bent om altijd de
auto te pakken , dan zie je misschien alleen de negatieve
kanten van fietsen en stap je niet snel over op de fiets. Er
zijn weliswaar mensen die hebben ervaren hoe Íijn het is
om te fietsen. Die zullen dat zeker bliiven doen. In die zin
zal de coronacrisis een blijvend positiefeÍíect hebben. Er
zullen echter ook mensen zijn die terugvallen op hun oude
gewoontes, zeker als ze het gezondheidsaspect van fietsen
en het opbouwen van weeÍstand tegen het coronayirus
minder belangrijk gaan vinden.'
Daar staat tegenover dat de sociale factor volgens Tertoolen
een niet te onderschatten factor is. Als jij weet dat veel
mensen zijn gaan fietsen, is dat een enorme stimulans om
zelf ook te gaan Íietsen. Zeker ais het mensen uit je omge-
ving zijn, en helemaal a1s je ze slirnpathiek vindt.,
Hoe ons fietsgedrag zich daadwerkelijk ontwikkelt na
de pandemie, blijft gissen. 'Het nadeel van statistisch en
trendonderzoek is dat het achter de feiten aanloopt,, aldus
Tertoolen. Voordat de resultaten van mobiliteitsonderzoek
tijdens coÍona bekend zljn, z11nwe jaren verder.

i:':,;"1:t: i!:i.rr;ir' (26 jaar) èh irr:r.ri:t:: ii,:tt'r::tt (32 jaar) gingen op fiets-
vakantie in Nederland en hebben de smaak te pakken.

'Deze zomer wiLden we vanwege het coronavirus niet in het
vliegtuig naar het buitenLand We besloten met onze racefiet
sen op vakant e te gaan. Ze stonden al een ttldle in de schuur
en we hebben ze dit voorjaar laten opknappen. Er moest een

bagagedrager op en we schaften fietstassen en een I chtgewicht
tent aan. ELnd luLr fietsten we van De RLlp naar fersche[ing,

zonder eerst een proefrondje te hebben gereden Na een week
Terschelling zakten we af naar Tilburg. Elke dag belden we een

camping om te vragen of we mochten komen cvernachten. Er
was net een hittegoLÍ, en we moesten iedere dag behoorlilk v,,at

kilometers weqtrappen. We bleken het aLLeber hartstikke lelk
te vtnden. Na onze vakantie hebben we zowat teder weekend

de Íiets gepakt. 0m te kilken of we ook wat heuvels aan zouden
kunnen, zrln we nog een weekendje van Nijmegen naar Maas-
tricht gefietst. Het leuke aan een ftetsvakantte s dat 1e op heeL

andere plekken komt dan als je met het ov of de auto gaat. We

wrlLen komende zomer op Íietsvakantie in het buitenland, aLs

het kan. We hebben aLLe spullen in hu s en fietsen is echt een

nieuwe hobby geworden '

32

§íE

*'


