Kerncijfers Fietstrektochten via LF-routes 2019

Fietstrektochten en LF-gebruikers (CVTO 2018 en Fietsvakantieonderzoek 2018/2019)
• Trektochtfietsers uit Nederland ondernamen in 2018 ongeveer 166.000 fietsstrektochten in
Nederland.
• 79% van de trektochtfietsers gebruikten afgelopen 2 jaar één of meerdere keren een LF-route.
• De trektochtfietsers die afgelopen 2 jaar LF-routes gebruikten ondernamen in deze periode 2,7
fietstrektochten in Nederland, waarvan 2,2 op een LF-route (geheel of gedeeltelijk).
• Dit komt neer op circa 113.500 fietstrektochten via LF-routes per jaar.

Gebruik LF-routes (CVTO 2018)
• 595.000 Nederlanders maakten afgelopen 2 jaar één of meerdere keren gebruik van de LF-routes.
• Circa 103.000 Nederlanders ondernamen afgelopen 2 jaar één of meerdere meerdaagse
fietstrektochten op een LF-route (geheel of gedeeltelijk over de route).
• De rest gebruikte de LF-routes in de afgelopen twee jaar voor dagtochten vanaf het huisadres
(383.000 Nederlanders) en/of vanaf het vakantieadres (239.000 Nederlanders).

Meest gebruikte routes (Fietsvakantieonderzoek 2018/2019)
• Meest gebruikte LF-routes (afgelopen 2 jaar) zijn: De Noordzeeroute (29%), de Maasroute (24%), de
Zuiderzeeroute (23%) en de Midden Nederlandroute (23%).

Economische betekenis LF-routes (Fietsvakantieonderzoek 2019)
• LF-fietsers besteden gemiddeld 348 euro per persoon per vakantie en 47 euro per persoon per dag.
• Dit is 149 euro (+ 75%) meer dan tijdens een gemiddelde binnenlandse vakantie. (CVO 2018 apr-sept en
Fietsvakantieonderzoek 2018/2019).
• Het grootste deel van de bestedingen heeft betrekking op verblijf (37%) en horeca (28%).
• Dit komt neer op circa 50 miljoen euro directe bestedingen per jaar door LF-Fietsers. (CVTO 2018 en
Fietsvakantieonderzoek 2018/2019).

Bekendheid LF-routes (CVTO 2018)
• Ruim 6,6 miljoen Nederlanders (39% van alle Nederlanders) kennen de LF-routes.
• Relatief veel Nederlanders kennen wel de LF-routes, maar kennen ze niet bij naam (55%).
• Bekendste LF-routes zijn: de Hanzeroute (12%), de Noordzeeroute (11%) en de Zuiderzeeroute (10%).

Kenmerken fietstrektocht op LF (Fietsvakantieonderzoek 2018/2019)
• Gemiddelde duur: 10 dagen.
• Gemiddelde afstand: 71 km per dag.
• 65% fietst met zijn tweeën.
• Gemiddelde leeftijd 59 jaar oud (39% 60-70 jaar en 32% 50-60 jaar)
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