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Woon-werkverkeer per speed pedelec 
Vijf voordelen voor conditie en gezondheid

150 minuten gematigd bewegen per week, dat is wat de 
WHO aanbeveelt. Geen enkele moeite voor pendelaars die 
elke dag een half uur met de fiets, de pedelec of de speed 
pedelec naar het werk fietsen. 

Maar hoe heeft je lichaam er 
eigenlijk baat bij? 

De hartslagfrequentie van pedelecfietsers ligt 
maar 10 slagen onder die van ‘gewone’ fietsers.

Wie een pedelec bezit, 
gebruikt die tot 60 % meer 

dan een gewone fiets, omdat 
het nu eenmaal leuk is.

Die motivatie vertaalt zich in 
langere afstanden en meer 

hoogtemeters. 

Bij gemiddelde belasting
verbruiken pedelecfietsers 
ca. 300 calorieën per uur.

Regelmatig rijden 
verbetert de vet- en 

glucosestofwisseling.

De gewonnen spiermassa 
doet het basaal metabolisme 

van het lichaam stijgen.

Woon-werkverkeer 
wordt quality time.

De gematigde inspanning
doet het adrenalineniveau 

zakken.

Met een meer ontspannen
en stressbestendiger gevoel 

als resultaat.

Door beweging in de frisse lucht 
krijgen de hersenen meer zuurstof, 

verouderen ze langzamer en 
presteren ze beter.

Zonlicht stimuleert de 
aanmaak van vitamine D, goed 
voor het immuunsysteem, de 

geest en de botten.

Je lichaam maakt 
endorfine aan en zorgt er 

zo voor dat je al uitkijkt 
naar de volgende rit!

De zuurstofopname in 
het bloed verbetert, waardoor 

het hart beter werkt.

Het risico op een 
hartinfarct of een beroerte 

vermindert met tot wel 50 %. 1
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Automatisch train je 
ook je conditie en bouw 

je spieren op.

Bronnen: 
https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Studie-Bewegung-an-der-frischen-Luft-haelt-das-Gehirn-fit-id41568111.html
https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-08/pedelec-gesundheit-alter-bewegung-radfahren
https://www.elektrobike-online.com/e-bike-szene/studie-wie-gesund-ist-pedelec-fahren-teilnehmer-gesucht/
https://m.50plus.ch/article/ist-e-bike-fahren-gesuender-als-fahrrad-fahren-ohne-motor.html 
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Studie-der-MHH-untersucht-Gesundheitsfaktor-vom-Pedelecfahren
https://focus-arztsuche.de/magazin/gesundheitstipps/e-bikes-so-profitiert-ihre-gesundheit#toc-headline-2
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/E-Bike-fahren-foerdert-Fitness-und-Gesundheit-schon-nach-vier-Wochen.html
https://www.emotion-technologies.de/e-bike-infos/vorteile/gesundheit/
https://tretwerk.net/blog/wie-effektiv-wirkt-sich-e-bike-fahren-auf-die-gesundheit-aus/
https://www.radfahren.de/gesundheit/pedelec-wer-umsteigt-ist-zufriedener/
Castro, Alberto et al., Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists: Insights based on health and transport data from an
online survey in seven European cities.
Hsu, Chun Liang et al. (2017), Aerobic exercise promotes executive functions and impacts functional neural activity among older adults with vascular cognitive impairment.
Höchsmann, Christoph et al. (2017), Effect of E-Bike Versus Bike Commuting on Cardiorespiratory Fitness in Overweight Adults: A 4-Week Randomized Pilot Study.
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