Persbericht
Amersfoort, 31 januari 2015

Nieuwe cijfers over gebruik en waardering LF-routes

Fietsvakantie in eigen land populair

Tijdens een netwerkmeeting op de Fiets en Wandelbeurs presenteerde het Landelijk Fietsplatform
nieuwe cijfers over het gebruik en de waardering van de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) in
Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat een fietsvakantie in eigen land populair is: in 2014
ondernamen 1,3 miljoen mensen een fietsvakantie in Nederland. 32% van de fietsvakantiegangers
(standplaats of trektocht) maakt daarbij gebruik van LF-routes. Bij specifiek de trektochtfietsers
ligt het gebruik van LF-routes op 65%.
In 2014 heeft NBTC-NIPO Research in opdracht van Stichting Landelijk Fietsplatform het gebruik en de
waardering van het net van Landelijke Fietsroutes (LF-routes) uitgebreid onderzocht. De LF-routes vormen de
hoofdroutestructuur voor de recreatieve fietser in Nederland. Ze hebben als primaire doelgroep de
fietsvakantiegangers die een trektocht maken. Het onderzoek heeft zich dan ook specifiek gericht op de
fietstrektochtfietser.
Aantal fietsvakanties
Uit het onderzoek blijkt dat 1,5 miljoen mensen (12% van de Nederlandse bevolking) in 2014 een
fietsvakantie ondernam. Dit houdt in een vakantie met minimaal 1 overnachting, waarbij meer dan de helft
van de dagen werd gefietst. 1,3 miljoen mensen gingen in eigen land op fietsvakantie. Zij maakten
gezamenlijk ruim 2,1 miljoen fietsvakanties: 450.000 daarvan betrof een fietstrektocht en ruim 1,6 miljoen
vakanties waren vanuit een vaste standplaats.
Bekendheid en gebruik
66% van de fietsvakantiegangers weet dat er een landelijk netwerk van LF-routes bestaat. 32% van de
fietsvakantiegangers geeft aan gebruik te hebben gemaakt van LF-routes, dat zijn dus 437.000 LF-gebruikers.
Zij maakten samen 750.000 fietsvakanties. LF-routes zijn specifiek bedoeld voor de fietstrekvakanties. 65%
van de mensen die een fietstrektocht houden, gebruikt daarbij LF-routes. Dat zijn 210.000 mensen die een
fietstrektocht hielden met gebruik van LF-routes.
LF-trektochtfietser
Bij verder inzoomen op de fietstrektochtfietsers die LF-routes hebben gebruikt, blijkt de gemiddelde duur van
een trektocht van hen 8,4 dagen, waarbij 89% van de dagen wordt gefietst. Gemiddeld fietst men 71 km per
dag, met gemiddeld 4 stops. De uitgaven per dag zijn € 40,80 per persoon, waarvan onder andere € 11,50
aan horeca en € 16,20 aan overnachting. Gemiddeld liggen de uitgaven op € 324,- per persoon per vakantie.
Doorgerekend is het economisch effect van meerdaagse LF-tochten ongeveer € 104,5 miljoen/jaar.
De gemiddelde leeftijd is lager dan wellicht gedacht, namelijk 48 jaar. Met name de leeftijdscategorie 30-49
jaar (37%) en 50-64 jaar (31%) is goed vertegenwoordigd.

Voor meer informatie: Stichting Landelijk Fietsplatform, Myron ter Haar (mterhaar@fietsplatform.nl) of Eric Nijland
(enijland@fietsplatform.nl) 033 4653656.
Zie bijlage (pag. 2) voor de belangrijkste kerncijfers uit het onderzoek LF-routes.
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Kerncijfers onderzoek LF-routes
Aantal fietsvakanties

1,5 miljoen Nederlanders hebben in 2014 een fietsvakantie ondernomen (12% van de Nederlandse
bevolking).

1,3 miljoen Nederlanders maakten 2,1 miljoen fietsvakanties in eigen land.

In eigen land werden 450.000 fietstrekvakanties en ruim 1,6 miljoen fietsvakanties vanaf één adres
ondernomen.
Bekendheid en gebruik LF-net (basis:mensen die een fietsvakantie hebben ondernomen tussen sept 2013 en
sept 2014)

66% van de fietsvakantiegangers is bekend met LF-routes (93% met knooppuntroutes).

32% van alle fietsvakantiegangers heeft LF-routes gebruikt (437.000 fietsers).

65% van de fietstrektochtfietsers heeft daarbij LF-route(s) gebruikt.

Gemiddeld ondernamen LF-gebruikers 1,7 fietsvakanties in het jaar.

750.000 fietsvakanties door LF-gebruikers.
Gebruik LF-net voor fietstrekvakanties (basis: fietstrektochtfietsers die LF-route hebben gebruikt)

323.000 fietstrektochten werden gemaakt door mensen die LF-routes gebruiken.

Gemiddelde duur van een fietstrektocht door LF-gebruikers is 8,4 dagen waarbij 89% van de dagen
wordt gefietst.

Gemiddeld wordt 71 km per dag gefietst waarbij gemiddeld 4 keer wordt gestopt.

Gemiddeld worden 3 provincies aangedaan.

Gemiddeld wordt 4 keer per dag gestopt.

Overnachtingen met name in hotels (32%), B&B (23%), tent (24%), Vrienden-op-de-fiets (22%).
Bestedingen/ economisch effect (basis: fietstrektochtfietsers die LF-routes gebruiken)

Per dag wordt € 40,80 per persoon uitgegeven, waarvan € 11,50 aan horeca en € 16,20 aan
overnachting.

Gemiddeld wordt € 324,- per persoon per vakantie uitgegeven.

Economisch effect meerdaagse tochten over LF-routes: ongeveer € 104,5 miljoen/jaar.
Profiel fietstrektochtfietser die LF-routes gebruikt

64% fietst met z’n tweeën.

Gemiddelde leeftijd 48 jaar; met name in leeftijdscategorie: 30-49 jaar (37%) en 50-64 jaar (31%).

Met name mensen uit de hogere sociale klassen.

Bron: NBTC-NIPO Research - in opdracht van Stichting Landelijk Fietsplatform
Zie ook: www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/cijfers

_____________________________
De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft
impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie www.nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is daarbij verantwoordelijk
voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer
Fiets Unie (NTFU), RAI (afdeling fietsen) en de provincies.
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