
Wist je dat... Belgen (20%), Duitsers (9%) en Britten (7%) ook 

fietsen tijdens de vakantie en dat dit rekent tot de belangrijkste 

activiteiten van de vakantie.

Factsheet recreatief 

fietsen  
in Brabant

Aanbod

 Brabant heeft een fietsroutenetwerk van 4.932 kilometer.

 Er zijn de afgelopen jaren veel sterke themaroutes ontwikkeld, 

zoals de Van Gogh route, de Liberationroute en Trappistenroute.

 In 2017 heeft het fietsnetwerk van Brabant een kwaliteits

impuls gekregen waarbij de centrumroutes zijn omgezet naar 

knooppunten en alle panelen zijn vervangen door een uniforme 

standaard. 

 Brabant scoort 4 van de 5 sterren in de kwaliteitsmonitor uit 

2015.

Kenmerken recreatief fietsen

Participatie
47% van de 

Brabanders (1,2 

miljoen personen)

fietst in de vrije tijd.

Bekendheid
Meer dan de helft 

van de fietsers in 

Brabant kent de 

knooppuntroutes.

Trends en ontwikkelingen

 Door het inzetten van themaroutes zal het gebruik van het 
netwerk toenemen. Brabant zet daar op in door bijvoorbeeld 
de Van Gogh Fietsroute (Europese route van het jaar 2016) en 
beacontechniek die extra beleving bieden. 

 De meeste recreatieve fietstochten (32%) in Brabant worden 
met een elektrische fiets gereden, 28% met een gewone fiets.

 De belangrijkste herkomstlanden van buitenlandse gasten 
voor een fietsvakantie in NL zijn Belgen (35%), Duitsers (20%) 
en Britten (11%). 

Frequentie
23% van de 

fietsers in Brabant 

fietst minstens 

eens per week.

Gebruik  
knooppuntroutes
Tijdens 23% van 

de fietstochten in 

Brabant worden 

knooppuntroutes 

gebruikt.

Duur fietstocht 
Gemiddeld duurt 

een fietstocht 

in Brabant 166 

minuten oftewel 

twee uur en drie 

kwartier.

Aantal activiteiten
Nederlanders 

maken in 2015  

26 mln fietstochten 

van één uur of 

langer in Brabant.

Brabant en de rest van Nederland

Top 3 recreatief fietsen
1. Zuid-Holland 42 miljoen
 fietstochten

2. Noord-Holland 27 miljoen
 fietstochten

3. Noord-Brabant 26 miljoen
 fietstochten
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Wist je dat...
Brabant op de 3e 

plaats staat van 

provincies waar 

het meest gefietst 

wordt (13,3%). 

Alleen in Zuid 

Holland (21,9%) 

en NoordHolland 

(14,1%) wordt 

meer gefietst. 

Wist je dat...
Zowel landelijk als 

in Brabant is het 

aantal fietstochten 

is afgenomen. De 

totale bestedingen 

aan fietstochten 

vanaf het huis

adres in Brabant 

zijn echter  

ge stegen. 

www.routesinbrabant.nl / info@routesinbrabant.nl 

Profiel fietser

Bestedingen
(excl. vervoer en parkeren) 

Waarderingen

Fietstocht in Brabant: 8,1  
(landelijk 7,9)

Best beoordeeld:
Aanbod routes 7,8
Omgeving 7,7
Routeverloop 7,6
Paden en wegen 7,5
Bewegwijzering 7,5

Weetje: Fietsers zijn in Brabant meer 
dan gemiddeld tevreden over het horeca 
aanbod.

Groepsgrootte:  
2,0 personen  40% 

van de fietstochten in 
de eigen gemeente 

53% 
stellen 50+

19%  
gezinnen met kids  

<12 jaar

51%  
is man

Fietsers, en zeker 

ook degenen op 

een elektrische fiets, 

hechten veel waarde 

aan het comfort 

van de fietspaden, 

zij ergeren zich met 

name aan hobbels 

en gaten en uitste

kende boomwortels.

Onderweg ziet 

men graag meer 

rust plekken, met 

prullenbakken en 

dan bij voorkeur 

rustplaatsen met een 

mooi uitzicht.

Het is voor de 

fietsers die een route 

volgen belangrijk 

dat ze deze niet 

kwijtraken door 

ontbrekende bordjes. 

Goed onderhoud 

en snel reageren op 

meldingen kan dit 

voorkomen.

Per activiteit
Bestedingen per fietstocht (>1 uur) in 2015

75% van de fietsers in Brabant geeft niets uit, landelijk geeft

81% niets uit.

93%
van de fietstochten in 
Brabant ondernomen 
door Brabanders zelf

Totale uitgaven in Brabant 

49%  
is vrouw

Wensen

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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€ 15 miljoen
Aan fietsvakanties

€ 2,09 

Nog 5 km

T.O.V. 2012/2
01

3+37
cent

€ 1,46

T.O.V. 2012/2013

+19cent

Nog 2 km3e

€ 53,9 miljoen
Aan fietsactiviteiten 

22% 
Leefstijl fietsers 
Lime: vrij, rust en 

ontspanning

22%  
fietsers

leefstijl Geel: 
uitbundig,  

genieten, actief 
en sportief


