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Fietsen is gezond. Zowel voor
recreatie als voor woon-

werkverkeer
 

Een van de belangrijkste voordelen van fietsen is dat mensen ervan

kunnen genieten als onderdeel van hun normale dagelijkse bezigheden

- door naar het werk te fietsen, vrienden te bezoeken of naar de

winkels te gaan - in plaats van extra tijd te moeten inplannen voor

lichaamsbeweging.

Fietsen is efficiënt. Fietsen is een geweldige cardiotraining die je veel

oplevert in de vorm van verbrande calorieën voor de tijd die je erin

steekt. Actieve lichaamsbeweging vereist het gebruik van grote

spiergroepen in het onderlichaam. 

Fietsen is niet belastend voor de gewrichten. Fietsen wordt beschouwd

als een low-impact sportactiviteit, wat betekent dat er minder kans is op

schade aan de gewrichten in vergelijking met activiteiten met een

hogere impact, zoals hardlopen, joggen en aerobics.

Fietsen is gemakkelijk en veelzijdig. Je kunt bijna overal buiten fietsen

op elk moment. En je profiteert van je inspanning, ongeacht je huidige

fitnessniveau. Het enige wat je nodig hebt is een fiets.



Fietsen brengt je buiten
 

Waarom is fietsen een goede manier om aan lichaamsbeweging te

komen? Fietsen brengt je buiten. Dat wil niet zeggen dat binnenshuis

trainen op een stationaire fiets tijdverspilling is. Dat is het niet, maar er

is meer te winnen, zowel fysiek als mentaal, wanneer je buiten gaat

fietsen. Hier is waarom:

Buiten trainen is makkelijker.  Als je buiten bent, is er meer te zien en te

horen, veel interessante dingen om je gedachten af te leiden van de

fysieke inspanning. Daarnaast heb je als je buiten fietst vaak een

praktischer doel: je moet ergens heen. Dit maakt de fietstocht meer

belonend. 

Vitamine D. Gezondheid en geluk gaan hand in hand, en iets wat je

nodig hebt voor een goede gezondheid, met name voor je botten, is

vitamine D. Er zijn verschillende manieren om vitamine D binnen te

krijgen. Zo kun je het krijgen door bepaalde voedingsmiddelen en

supplementen. Echter de meest effectieve manier om vitamine D

binnen te krijgen is door zonlicht. Een rondje fietsen of op je fiets naar

je werk gaan is daarom goede manier om aan je dagelijkse doses

vitamine D te komen! 

De natuur maakt ons gelukkig. Een ander voordeel van buiten zijn is dat

het je humeur verbetert. Blootstelling aan de natuur wordt

geassocieerd met lagere niveaus van stress, minder angst en depressie

en verbeterde cognitie.



Fietsen maakt gelukkiger, en nu?
 

Ben je gemotiveerd om meer te gaan fietsen? Hierbij een paar tips om

je op weg te helpen:

Je moet een fiets hebben. Je hebt natuurlijk een fiets nodig als je gaat

fietsen. Het is niet nodig om een fiets te hebben met duizend

versnellingen en alle andere toeters en bellen. Zorg ervoor dat je een

degelijke fiets hebt die past bij jouw rijgedrag. 

Bekijk deze samenstelling van artikelen over fietsbeleid om de beste

beslissing te nemen over het leasen van fietsen of het starten van een

fietsprogramma in jouw bedrijf.

Maak er een gewoonte van. Net als bij elk nieuw programma of nieuwe

activiteit is de kans dat je succes hebt met fietsen veel groter als je van

fietsen een gewoonte maakt. Probeer er elke dag op uit te gaan, of om

de dag, en houd je aan een schema. Wees echter niet te streng voor

jezelf. Vergeet niet om het leuk te houden.

Bekijk onze leuke fiets-naar-het-werk bingo om je ideeën te geven

over hoe je de goede gewoonte van het fietsen kunt starten en

voortzetten.

Ga niet alleen. Gelukkig zijn er genoeg enthousiastelingen die je graag

helpen de fietspret te ontdekken! In onze toolbox over wat een bedrijf

fietsvriendelijk maakt, vind je ideeën om jezelf en je collega's te

motiveren om meer te fietsen.

https://samenbereikbaar.nl/actueel/fietsbeleid-informatie-tools-en-oplossingen/
https://samenbereikbaar.nl/actueel/fiets-naar-je-werk-maand-bingo-kaart/
https://samenbereikbaar.nl/subproduct/3549/


Er worden veel evenementen en initiatieven georganiseerd in de

fietswereld, bijvoorbeeld, in de komende weken zullen we onder meer

hebben:

Rond uit Dordrecht Fietsvierdaagse, van 31 mei t/m 3 juni 

Wereld Fiets Dag op 3 juni 

Ook zijn er leuke initiatieven om het fietsen van en naar het werk en ook

in je vrije tijd te vergemakkelijken, zoals snelfietsroutes vanuit de

Drechtsteden. 

Bekijk ook deze samenstelling van artikelen over handige apps en

routeplanners.

Evenementen en initiatieven

https://www.ronduitdordrecht.nl/
https://www.fietsersbond.nl/3-juni-wereld-fiets-dag/
https://drechtsteden.fietsersbond.nl/drechtsteden/regionaal/snelfietsroutes/
https://samenbereikbaar.nl/actueel/uitgelicht-handige-apps/

