
Wist je dat... Zowel in Brabant als in NL de afgelopen twee 

jaar meer mensen zijn gaan mountainbiken. 

Factsheet recreatief 

mountainbiken  
in Brabant

Aanbod

 Brabant heeft een mountainbike

netwerk van 1.475 kilometer.

 Op veel plekken in Brabant liggen 

mooie mountainbikelussen die vanaf 

2017 via aantrekkelijke verbindings

routes met elkaar verbonden worden. 

 De provincie is aangesloten op een 

internationaal MTBnetwerk dat routes 

in Zuidoost Brabant verbindt met routes 

in België en Limburg.

Kenmerken mountainbiken

Participatie
6% van de  

Brabanders, 

152.000 personen, 

mountainbiket in 

de vrije tijd.

Trends en ontwikkelingen

 Er is meer aandacht voor een gezonde leefstijl en de vergrijzende bevolking 
blijft langer vitaal.

 Er komen steeds meer e-mountainbikes zodat het voor steeds meer mensen  
toegankelijk wordt.

 Fabrikanten van mountainbikes richten zich meer op avontuurlijke vakanties, 
bijvoorbeeld door bij de fiets passende tassen te ontwikkelen.

Frequentie
22% van de 

moutainbikers 

in Brabant fietst 

minstens eens per 

week.

Mountainbike
Tijdens 5% van de recreatieve 

fietstochten in Brabant wordt 

gebruik gemaakt van een 

mountainbike (landelijk 3%)

Naar startpunt 
Gemiddeld wordt 14,3 kilo meter 

afgelegd om bij een startpunt te 

komen. Een kwart van de moun

tainbikers rijdt daar meer dan 

20 kilometer voor.

Aantal activiteiten
Nederlanders 

maken in 2015 

1,7 mln mountain

biketochten van 

één uur of langer 

in Brabant. 
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Brabant en de rest van Nederland

Top 3 Mountainbikeprovincies
1. Gelderland 1,8 miljoen
 mountainbiketochten

2. Noord-Brabant 1,7 miljoen
 mountainbiketochten

3. Zuid-Holland 1,1 miljoen
 mountainbiketochten

Leisure Leefstijlen:

Het grootste deel van de mountainbikers behoort tot de consumenten 

met een Geel, Groen of Paars leefstijlprofiel.

Geel 24%: samen actief en sportief te recreë

ren, uitgaan en genieten

Groen 18%: rustige recreant, vermijdt drukte 

en recreëert in eigen omgeving

Paars 15%: zoekt bijzondere ervaringen,  

wil ontdekken en beleven
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Wist je dat...
De participatie in 

Brabant signifi

cant hoger dan 

gemiddeld ligt: 

6% van de  

Brabanders 

mountainbiket 

t.o.v. 4% landelijk. 

Dit is 1,5 keer 

zoveel! 

Wist je dat...
Het door de 

aansluiting op 

een internationaal 

netwerk mogelijk 

is om meerdaag

se provincie en 

landsgrensover

schrijdende 

mountainbiketoch

ten uit te zetten.

www.routesinbrabant.nl / info@routesinbrabant.nl 

Profiel mountainbiker (NL)

Bestedingen (excl. vervoer en parkeren) 

Een weetje

Bij de aanleg van een MTB route wordt ge

streeft naar een duurzame route die 

weinig onderhoud vergt. 

Groepsgrootte: 2,8 personen  
58% 

van de fietstochten 
in de eigen 
gemeente 

35%  
gezinnen met kids  

<12 jaar

86%  
is man

Mountainbikers hou

den van uitdagende 

routes. Het aanbie

den van uitdagende 

routes zorgt er ook 

voor dat mountain

bikers op de route 

blijven.

Mountainbikers wil

len graag onverharde 

en smalle paden,  

hellingen, een net

werk van routes in 

plaats van één geïso

leerde route, goede 

bewegwijzering en 

makkelijk te bereiken 

parkeerplaatsen. 

Grootste ergernissen 

onderweg zijn: zwerf

afval, loslopende 

honden, mondelinge 

agressie, gedrag van 

andere verkeersdeel

nemers en slechte 

paden en wegen.

Per activiteit
Bestedingen per mountainbiketocht 

(>1 uur) in 2015.

Totale uitgaven  
aan mountainbiken in Brabant (schatting)

Wensen

47%  
tussen 35-54 jaar

Colofon
Er zijn verschillende factsheets over routerecreatie in Brabant: fietsen, wandelen, varen, ruiteren en mountainbiken. Bij de factsheet hoort 

een onderlegger die de onderzoeksmethodiek, bronnen en definities beschrijft. Deze is te vinden op: www.routebureaubrabant.nl
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€ 2,9  miljoen

38 cent
wordt besteed aan 

consumpties, 

92% van de moun

tainbikers geeft  

niets uit.

€ 1,2 miljoen
tijdens de fietstocht 

€ 1,7 miljoen
aan vervoer en parkeren  

waarvan:

70 cent 

52% 
fietst alleen

20% 
met 3 of 4 personen


