Factsheet recreatief

routegebruik
in Brabant

Aanbod

Trends en ontwikkeling

Brabant telt in totaal 17.893 kilometer routenetwerken*.
Routegebruikers willen extra beleving onderweg.
Het aanbieden van themaroutes zorgt ervoor dat de recreant
bereid is verder te reizen voor een activiteit. Routebureau
Brabant speelt hierop in met themaroutes rondom iconen
zoals Vincent van Gogh.
Recreanten gebruiken steeds vaker digitale hulpmiddelen.
Brabant loopt voorop met het gebruik van de beacon techno
logie. Hiermee krijgt de recreant extra informatie en relevante
tips. Dit biedt ook mogelijkheden voor ondernemers langs de
routes.

4.932 km fietsnetwerk
9.875 km wandelnetwerk
1.475 km mountainbike-netwerk
1.611 km ruiter- en mennetwerk

*vaarwegen zijn buiten beschouwing gelaten

Activiteiten en bestedingen
Nederlanders ondernemen in 2015 bijna 94 miljoen routegebonden
activiteiten in Brabant. In totaal wordt 196 miljoen euro uitgegeven
aan deze activiteiten. Circa 106 miljoen tijdens de activiteiten
en 90 miljoen aan vervoer en parkeren.

Wist je dat... er jaarlijks in Brabant

Activiteiten

Bestedingen
activiteit

Bestedingen
vervoer en parkeren

fietstochten

26 mln

€ 53,9 mln

€ 6,8 mln

wandeltochten

62 mln

€ 33,7 mln

€ 62,3 mln

mountainbiketochten

1,8 mln

€ 1,2 mln

€ 1,7 mln

paardrijdactiviteiten*

3,8 mln

€ 14 mln

€ 18 mln

vaartochten

0,4 mln

€ 2,7 mln

€ 1,6 mln

2015

Totaal

€ 94 mln

*Inclusief niet-routegebonden paardrijdactiviteiten.

€ 105,5 mln

€ 90,4 mln

naar schatting 15 miljoen euro uitgegeven
wordt aan fietsvakanties en 12 miljoen aan
wandelvakanties.

Brabant in de top 3
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Mountainbiken:
2e provincie van NL

Top in Brabant
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De bestedingen
per wandel- en
fietsactiviteit nemen
in Brabant sterk toe.
Landelijk is sprake van
een daling (wandelen)
of een minder sterke
stijging (fietsen).

Er is in Brabant in de
periode 2011-2015
sprake van een sterke
groei van het deel van
de vakanties waarin wel
eens gefietst (+12%) of
gewandeld (+13%) wordt.

Meer fiets- en wandel
tochten door nietBrabanders in 2015
(to.v. 2012/2013):
950.000 extra
wandelingen (+31%)
800.000 extra
fietstochten (+89%)

Er wordt in Brabant goed
gebruik gemaakt van de
knooppuntnetwerken.
Tijdens 2,3 miljoen
wandelingen en tijdens
5,9 miljoen fietstochten
werd het knooppuntennetwerk gebruikt.

Fietsers en wandelaars
zijn tevreden over
Brabant. Fietsers zijn
meer dan gemiddeld
tevreden over horeca.

Aandachtspunten
Grr!

10 km

Start

Zowel in Brabant als in Nederland neemt het
aantal fiets- en wandeluitstapjes af. Het is
dus van belang om inspanningen te blijven
verrichten om meer mensen aan het fietsen
en wandelen te krijgen.

Wandelaars zijn ontevreden over het
aantal horecapunten onderweg. Dit is
opvallend, want fietsers zijn juist meer dan
gemiddeld te spreken over het aanbod. Is
het is dus zaak om horecaondernemers en
wandelaars beter met elkaar te verbinden.
Routebureau Brabant biedt hier een aantal
diensten voor.

Alle routegebruikers hebben behoefte aan
goede faciliteiten op startpunten, duide
lijke bewegwijzering en voorzieningen
onderweg zoals rustpunten. Dit zijn belangrijke wensen om rekening mee te houden als
het gaat om route ontwikkeling.

Kansen
2
Voor 20% van de Belgen
is fietsen de belangrijkste
activiteit tijdens een vakantie
in Nederland. Voor Duitsers
en Britten is dit respectievelijk 9% en 7%. Belangrijke
themaroutes worden daarom
meertalig aangeboden.

Na Brabant is Zuid-Holland
de belangrijkste herkomst
provincie (1,2 miljoen) als het
gaat om wandelaars. Ongeveer
de helft van de Zuid-Hollandse
wandelaars in Brabant komt uit
regio Rotterdam.

Hoe langer een vakantie duurt,
hoe groter de kans dat men
gaat fietsen. Tijdens lange
vakanties van 9+ dagen stapt in
Brabant 53% op de fiets. Tijdens
korte vakanties van 2-4 dagen
is dit 15%. De shortbreak markt
biedt echter volop kansen voor
fietsactiviteiten.

Brabant is de tweede
mountainbikeprovincie van
Nederland. Eén op de vijf
mountainbiketochten wordt in
Brabant ondernomen.

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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