ONTWIKKELINGEN
IN DE
FIETSENBRANCHE
Waarom de fietsenbranche volop kansen biedt

Dat Nederland fietsland bij uitstek is, dat wist u waarschijnlijk wel. Fietsen zit verankerd
in de cultuur van de Nederlanders. Ook de infrastructuur, faciliteiten en de
kwaliteit en beschikbaarheid van de fietsen spelen een belangrijke rol.
Wat zijn nu de ontwikkelingen op het gebied van fietsverkoop en fietsgebruik in de
laatste jaren? Waar liggen kansen en wat zijn de trends?

GEMIDDELD AANTAL FIETSEN
NEDERLAND: FIETSLAND #1
Alle Nederlanders samen bezitten zo’n 22,5
miljoen fietsen. Dit betekent dat iedere
Nederlander gemiddeld 1,3 fiets tot zijn of haar
beschikking heeft: het hoogste gemiddelde
van alle landen.
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In de grote steden wordt vaker de fiets gepakt
dan in de buitengebieden. In 2016 werden 15,5
miljard reiskilometers op de fiets weggetrapt.

2006

Het aantal kilometers dat vrouwen op de fiets
aflegt stijgt, het aantal kilometers bij mannen
is stabiel.
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In 2018 telt de tweewielerbranche 3.144 fysieke
verkooppunten in fietsen en bromfietsen.
In 2004 was dit aantal nog 2.741.
De fietsvakhandel bestaat uit ongeveer
2.100 ondernemingen, daarvan hebben zo’n
1.900 de verkoop van fietsen als hoofdactiviteit.
De totale geschatte omzet is € 1,6 miljard. Dat
is gemiddeld ruim €500.000 per vestigingspunt.
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BESTEDINGEN AAN FIETSEN
FIETS MAG GELD KOSTEN
In 2015 werd per hoofd van bevolking €96
uitgegeven aan fietsen en gerelateerde
producten. Per huishouden was dit €211.
Voor reparatie werd per persoon €13
uitgegeven. Per huishouden is dit €29.
(inclusief btw).
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PRIJZEN VAN FIETSEN
NEDERLAND: HOOGSTE
GEMIDDELDE PRIJS
In 2012 bedroeg de gemiddelde prijs van een
verkochte fiets in Nederland €743. In de
vakhandel werd €964 betaald voor een fiets.
€1.020

€1.086
2017

In 2017 is dit verschil kleiner geworden, maar
het bedrag per fiets is fors gestegen. De
gemiddelde prijs bedroeg €1.020 en bij de
vakhandel €1.086. In 2016 was Nederland
koploper bij de prijs van een verkochte fiets.
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