Onderzoek Fietsen in tijden van corona
juli 2020

Onderstaande cijfers komen uit het onderzoek naar ‘Fietsen tijdens corona’ onder het Nederland
Fietsland fietserpanel en hebben betrekking op 580 respondenten en op de periode maart t/m half
juli 2020. Het panel bestaat uit recreatieve fietsers die geworven zijn via de Nederland Fietsland
nieuwsbrief en de Nederland Fietsland social media-kanalen.

Aantal fietstochten
Meer, minder of evenveel gefietst
in periode maart t/m half juli
1%

•

De respondenten hebben in de periode maart t/m
half juli gemiddeld iets meer gefietst dan in een
‘normaal’ jaar.

•

Het grootste deel (44%) fietste even veel, 29%
stapte vaker op de pedalen, 26% is minder vaak
gaan fietsen en 1% heeft niet gefietst.
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29%

ongeveer even veel
meer
minder
ik heb niet gefietst in deze periode

Waarom meer fietsen
Degenen die meer zijn gaan fietsen, geven aan dat dit komt door:
- het weer (62%)
- minder andere activiteiten, waardoor men meer tijd had om te fietsen (58%)
- het positieve effect van fietsen op de gezondheid (53%)
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Redenen meer gefietst in periode maart t/m half juli
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mijn andere sporten k on ik niet uitvoeren

25%

andere activiteiten vielen weg waardoor ik meer tijd had om te fietsen

58%

door te fietsen kan ik aan mijn gezondheid werken

53%

andere reden

12%

het weer in deze periode
mijn andere sporten kon ik niet uitvoeren
andere activiteiten vielen weg waardoor ik meer tijd had om te fietsen
door te fietsen kan ik aan mijn gezondheid werken
andere reden

Andere redenen die genoemd zijn, hebben vooral te maken met het thuiswerken in deze periode.
- door het thuiswerken geen reistijd en dus meer tijd over om te fietsen
- behoefte om tijdens het thuiswerken er even tussen uit te gaan (werk, drukte met gezin)
- behoefde aan frisse lucht.

Waarom minder fietsen
•
•

Ongeveer een kwart van de respondenten die minder gefietst hebben, geeft aan dat het
lastig is om 1,5 meter afstand te houden (23%) of dat het te druk is om ontspannen te
fietsen (23%).
Een vergelijkbaar deel (24%) van de respondenten vond het de afgelopen periode minder
leuk om te fietsen, omdat men vooral in de eigen omgeving kon fietsen.
Redenen minder gefietst in periode maart t/m half juli
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Relatief veel respondenten hadden andere redenen om minder te fietsen. De meest genoemde
reden hebben vooral betrekking op de periode waarin nog strengere maatregelen golden:
- het ontbreken van horeca en terrasjes onderweg en geen plekken voor een sanitaire stop
- geen mogelijkheid om de fiets mee te nemen in de trein
- kampeerterreinen waren niet toegankelijk, logeren bij ‘Vrienden op de Fiets’ was maar
beperkt mogelijk.
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Waar fietsen?
Waar fietste men tijdens de
coronacrisis

•

Ongeveer de helft van de respondenten
fietste in de periode van maart tot half juli
alleen in de eigen omgeving.
De andere helft ging (ook) naar andere
gebieden – bijv. met de auto – om daar te
fietsen.

2%

•
49%
49%

alleen in eigen omgeving (direct vanuit huis)
zowel in mijn eigen omgeving als in andere gebieden
naar een gebied om daar te fietsen - bijv. met auto

Fietsvakantieplannen
Van de respondenten van het onderzoek – Nederland Fietsland Panelleden – was of is 70% van
plan dit jaar op fietsvakantie te gaan in binnen- of buitenland. Een klein deel (7%) van deze groep
geeft aan ivm met de risico’s liever thuis te blijven (laatste stelling). NB: Het is niet bekend hoeveel
procent van deze groep in een ‘normaal’ jaar op fietsvakantie gaat, dat is nog nooit uitgevraagd.

Stellingen mbt fietsvakanties
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Door corona kies ik voor een fietstr ektocht (fietsen van locatie naar locatie, bijv.
een fi etstocht op een LF-route) in Nederland in plaats van in het buitenland.
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Door corona kies ik voor een fietsvakantie (maar geen fietstrektocht) in
Nederland in plaats van het buitenl and.
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Corona heeft geen/weinig effect op mi jn fietsvakantieplannen.
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Door de beperkingen met betrekking tot horeca en bezienswaardigheden stel ik
mijn fietsvakantie liever uit.
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7%

•

•
•
•
•

Van degenen die van plan zijn of waren om op fietsvakantie te gaan geeft in totaal 58% aan
dat ze één of meerdere vakanties in Nederland gaan doorbrengen in plaats van in het
buitenland.
- 41% kiest voor een trektocht in Nederland ipv in het buitenland.
- 39% kiest voor een fietsstandplaatsvakantie in Nederland ipv in het buitenland.
- Sommige respondenten kiezen voor zowel een trektocht als een standplaatsvakantie
een binnenlandse ipv een buitenlandse bestemming.
Ruim de helft (54%) geeft aan dat corona effect heeft op hun fietsvakantieplannen.
Eén op de vijf respondenten stelt de fietsvakantie ivm de beperkingen die gelden – mbt
horeca en bezienswaardigheden - liever uit.
8% stelt de fietsvakantie liever uit ivm de beperkingen mbt het reisgezelschap.
7% blijft vanwege de risico’s liever thuis.

Voor meer informatie: Monica Wagenaar mwagenaar@fietsplatform.nl
Zie ook overige feiten en cijfers op www.fietsplatform
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