
Brabant, 
dé routeprovincie
van Nederland’

Fietsen Wandelen
Aantal kilometer netwerk/routes 5000 kilometer 10.000 kilometer

Aantal tochten > 1 uur 28,6 miljoen  

(94% door Brabanders zelf)
62,4 miljoen
(93% door Brabanders zelf) 

Frequentie 1-3x per week 18% 24%

Participatie 53% 

(stijging 6%  t.o.v. 2015)
70%
(stijging van 10% t.o.v. 2017)

Duur 145 minuten  

(landelijk 134 minuten)
1 uur en 44 minuten
(boven landelijk gemiddelde van 
 96 minuten)

Gemiddelde afstand 24,1 kilometer 6,6 kilometer

Gemiddelde groepsgrootte en
samenstelling

2,7 personen 2,6 personen

Ja, dat 
ken ik

Bekendheid netwerk 59% 25%

Omgeving Bossen en stedelijk gebied Bosgebied

Gemiddelde bestedingen per tocht € 4,50
(landelijk €3,30) 

€ 1,20 

(stijging van 0,66 cent t.o.v. 2015)

Bestedingen activiteit totaal per jaar €128,7 miljoen
(1/5 van NL)

€74,4 miljoen

Aantal vakanties 77.000 90.600

Wensen Brede paden, reparatiepunten en 

eenduidigheid bewegwijzering

Bankjes, vuilnisbakken en betere 

(online) toegankelijkheid routes



Wist je dat:
Brabant bovengemiddeld scoort op participatie, 
frequentie, duur tocht, bestedingen en aantal
tochten? En het dus met recht dé routeprovincie
van Nederland is?

Totaal 
Aantal kilometers netwerk/routes 18500 kilometer
Aantal tochten > 1 uur  104.5 miljoen
Bestedingen activiteit totaal per jaar  € 255,6 miljoen
(meer dan een verdubbeling t.o.v. 2015)

 Paardrijden Mountainbiken  Varen 
Aantal kilometer net-
werk/ routes

1600 kilometer 2000 kilometer 600 kilometer

Aantal tochten > 1 uur 10 miljoen 3,1 miljoen 326.000

Frequentie 
1-3x per week 

51% 39%
(stijging van 17% en boven 
landelijk gemiddelde van 
30%)

64%

Participatie 3% 6% 4%

Duur 2 uur en 23 minuten 2 uur en 15 minuten 4 uur en 38 minuten varen,

2 uur en 26 minuten (kano/

roeien)

Gemiddelde afstand 9,7 kilometer 41,8 kilometer 25,1 kilometer varen, 
10 kilometer kano/roeien 

Gemiddelde groeps-
grootte en samenstelling

2,8 personen - alleen of met 

vrienden/ kennissen

2,7 personen - alleen of met 

familie/ vrienden

7,6 personen varen,

5 personen kano/roeien

Omgeving Bosgebied Landelijk gebied en bosgebied Rivier, plas of meer

Gemiddelde 
bestedingen per tocht

€ 3,10 € 4,70 € 6,10 kano/roeien en 

€ 12,10 varen

Bestedingen activiteit 
totaal per jaar

€ 31 miljoen € 14,7 miljoen € 6,8 miljoen

Wensen Onverharde paden en basis-

voorzieningen bij startpunten 

en horeca

Aaneengeschakeld netwerk 

van afwisselende routes, 

goede startpunten en 

kwalitatieve bewegwijzering

Kwalitatieve aanlegplaatsen en 

informatie over achterland

 www.visitbrabant.com/routebureau   info@routesinbrabant.nl 

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.visitbrabant.com/routebureau.
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