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Inleiding
Nederlanders fietsen graag en veel. Ook tijdens de vakantie stappen ze graag op de pedalen; ze kiezen
één bestemming en maken vanaf daar fietsdagtochtjes of ze maken een fietstrektocht en fietsen van
adres naar adres. Ruim 3,1 miljoen Nederlanders stapten in de periode april tot en met september 2018
tijdens de vakantie in eigen land op de pedalen en bijna 1,1 miljoen Nederlanders zagen deze vakantie
als fietsvakantie of fietsten tijdens minimaal de helft van de dagen1.
Het Fietsvakantieonderzoek is – in opdracht van Stichting Landelijk Fietsplatform – opgezet om meer
inzicht te krijgen in de fietstrektochten in eigen land en zoomt in op de fietsers die daarbij gebruik
maken van een LF-route. Over deze groep is in de landelijke onderzoeken onvoldoende betrouwbare
informatie beschikbaar.
Voor Het Fietsvakantieonderzoek zijn in principe alle fietsvakantiegangers benaderd, onafhankelijk van
de bestemming en het type fietsvakantie. Door breed in te steken werd enerzijds een zo groot mogelijke
groep trektochtfietsers bereikt. Anderzijds konden op deze manier ook de fietsers ondervraagd worden
die alleen naar het buitenland op fietsvakantie gaan en de fietsers die in Nederland alleen fietsstandplaatsvakanties ondernemen.
Al deze groepen fietsvakantiegangers komen in dit onderzoek aan de orde, maar de nadruk ligt op de
vakantiegangers die fietstrektochten ondernemen in eigen land en dan in het bijzonder de groep die
daarbij gebruik maakt van een LF-route.
Hoofdstuk 1 gaat in op het soort fietsvakantie en de bestemming. In hoofdstuk 2 gaat het over het
gebruik van LF-routes en de redenen om al dan niet een LF-route te gebruiken. Hoofdstuk 3 en 4 geven
inzicht in de fietstrektochten en de trektochtfietsers, waarbij hoofdstuk 3 inzoomt op de trektochten
waarbij een LF-route gebruikt wordt en hoofdstuk 4 op de trektochten waarbij geen LF-route gebruikt
wordt. De fietsvakanties in het buitenland en de vakantieplannen van de verschillende groepen komen
aan de orde in hoofdstuk 5 en 6. Hoofdstuk 7 bestaat uit de onderzoekverantwoording.

1

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
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1 Fietsvakanties in Nederland
Dit hoofdstuk gaat in op het soort fietsvakantie dat de respondenten van dit onderzoek in Nederland
hebben ondernomen. In totaal 2842 respondenten gingen ooit op fietsvakantie in Nederland.
1.1 SOORT FIETSVAKANTIE
Er wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen
twee soorten fietsvakanties: fietsstandplaatsvakanties en
fietstrektochten/fietstrekvakanties.

Fie t sv a k a n t ie s N e de r la n d soor t va k a n t ie

•
20%

•
44%

Fietsstandplaatsvakanties zijn vakanties
waarbij men op een vast vakantieadres verblijft
en vanaf daar meerdere fietsdagtochten maakt.
Fietstrektochten zijn vakanties waarbij men
van adres naar adres fietst en op meerdere
locaties overnacht.

Of iets al dan niet een fietsvakantie is, is aan de
interpretatie van de respondent overgelaten. Als de
respondent zijn vakantie als een fietsvakantie ziet, is het
in dit onderzoek een fietsvakantie.

36%

Eén op de vijf (20%) respondenten (n=2467) ondernam
in Nederland alleen fietsstandplaatsvakanties, 36%
alleen fietstrektochten en 44% deed het allebei.

alleen fietsstandplaatsvakantie
alleen fietstrektochten
beide

Let op: bovenstaande grafiek geeft inzicht in de respondenten van dit onderzoek en geeft geen
representatief beeld van de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek zijn de fietsers die een fietstrektocht ondernemen – bewust - sterk oververtegenwoordigd.
1.1.1 Fietstrektochten
Van de respondenten die ooit een fietstrektocht in Nederland ondernamen (n=1948) deed 69% dat nog
in de afgelopen twee jaar. De fietsvakantiegangers die fietstrektochten maken worden in dit onderzoek
de trektochtfietser genoemd.

Fie t st r e k t och t on de r n om e n in N e de r la n d - a fge lope n 2 j a a r

totaal

69%

17%

14%

zowel i n Nederl and als in het buitenl and

68%

18%

14%

alleen in Nederland

ja
ne e, dat is tussen de 2 en 5 ja ar geleden
ne e, dat is langer da n 5 jaar geleden
weet ik niet

74%

0%

20%

40%

14%

60%

80%

13%

100%

Van de trektochtfietsers die alleen in Nederland op fietsvakantie gaan heeft 74% de afgelopen twee jaar
nog een fietstrektocht ondernomen in Nederland. Bij de trektochtfietsers die ook naar het buitenland
gaan, ligt dit percentage op 68%. Dit verschil is niet significant.
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Fie t st r e k t och t e n N e de r la n d a a n t a l k e e r a fge lope n 2 j a a r

4%2%
3%

Degenen die in de afgelopen twee jaar een fietstrektocht
in Nederland hebben ondernomen, deden dit in deze
periode gemiddeld 2,5 keer. Er is qua frequentie geen
significant verschil tussen degenen die alleen in
Nederland op fietsvakantie gaan en degenen die zowel in
Nederland als in het buitenland op fietsvakantie gaan.

30%

10%

Het grootste deel (67%) van de respondenten ondernam
de afgelopen twee jaar één of twee keer een fietstrektocht in Nederland. De rest ging dus vaker op pad.

13%

37%

1 keer

2 keer

3 keer

4 keer

5 keer

6 keer

7-10 keer

> 10 keer

1.1.2 Fietsstandplaatsvakanties
Van de respondenten die ooit een fietsstandplaatsvakantie in Nederland ondernamen (n=1574) deed
78% dat nog in de afgelopen twee jaar. Deze groep wordt in dit onderzoek de standplaatsvakantieganger genoemd.

Fie t sst a n dpla a t sva k a n t ie on de r n om e n in N e de r la n d - a fge lope n 2 j a a r

totaal

78%

zowel i n Nederl and als in het buitenl and

76%

alleen in Nederland

ja
ne e, dat is tussen de 2 en 5 ja ar geleden
ne e, dat is lang er da n 5 jaar geleden
weet ik niet

13%

14%

83%

0%

20%

40%

11%

60%

80%

8%

9%

6%

100%

Er is een significant verschil tussen de standplaatsvakantiegangers die in Nederland op fietsvakantie
gaan en degenen die ook fietsvakanties in het buitenland ondernemen. Van degenen die alleen in
Nederland op standplaatsvakantie gaan is 83% de afgelopen twee jaar nog op fietsvakantie geweest
eigen land. Bij de fietsvakantiegangers die ook naar het buitenland gaan, ligt dit percentage op 76%.
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St a n dpla a t sva k a n t ie s
N e de r la n d - a a n t a l k e e r
a fge lope n 2 j a a r

7%

Degenen die in de afgelopen twee jaar een fietsstandplaatsvakantie in Nederland hebben ondernomen, zijn in
deze periode gemiddeld 4,2 keer in Nederland op
vakantie (fietsstandplaatsvakantie) geweest.

5%
19%

Het grootste deel (62%) van de respondenten ondernam
de afgelopen twee jaar één, twee of drie
fietsstandplaatsvakanties in eigen land.

6%
6%

15%

28%

15%

1 keer

2 keer

3 keer

4 keer

5 keer

6 keer

7-10 keer

> 10 keer

1.2 REDENEN OM GEEN FIETSTREKTOCHTEN IN NEDERLAND TE MAKEN
Aan degenen die alleen fietsstandplaatsvakanties ondernemen (n=495) is gevraagd waarom zij geen
fietstrektochten maken.
Ruim de helft (53%) van de respondenten vindt het prettiger om op een plek te blijven en vanaf daar
dagtochten te maken. Ook wil een aanzienlijk deel (41%) per dag bepalen of ze wel of niet gaan fietsen.
Ongeveer een vijfde (21%) van de respondenten heeft nooit een fietstrektocht ondernomen, maar is er
wel in geïnteresseerd. De ‘andere redenen’ om geen fietstrektocht te maken zijn opgenomen in bijlage 1.
Re de ne n om ge e n fie t st r e k t ocht e n in N e de r la nd t e m a k e n

ik vi nd het prettiger om op één pl ek te blijven en vanaf daar te
fietsen

53%

ik wil per dag kunnen bepalen of ik wel of niet ga fi et sen

41%

ik vi nd het ni et pret tig om de bagage op mi jn fiets mee te
nemen

29%

ik heb nog nooit een fiets trektocht in Nederland ondernomen,
maar ben er wel in geï nteresseerd

21%

geen s peci fi eke reden/nooit aan gedac ht
ik onderneem liever fietstrektochten in het buitenland

9%

5%

andere reden

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Uit de antwoorden bij de ‘andere redenen’ wordt vaak genoemd dat men in feite wel een trektocht
maakt, maar dat men de afstand tussen de verschillende standplaatsen met de auto of camper aflegt. In
feite onderneemt men een soort ‘seriële fietsstandplaatsvakanties’. Dit biedt kansen voor
productontwikkeling waarbij dit soort vakanties gekoppeld worden aan de LF-routes.
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2 Gebruik LF-routes
Dit hoofdstuk gaat in op het gebruik van LF-routes onder de respondenten die de afgelopen twee jaar één
of meerdere fietstrektochten in Nederland gemaakt hebben (n=1327). Het gaat daarbij zowel om de
fietstrektochten die deels over een LF-route gaan als om de fietstrektochten waarbij alleen een LF-route
gebruikt wordt.
2.1 GEBRUIK LF-ROUTES TIJDENS FIETSTREKTOCHT
Het grootste deel (79%) van de trektochtfietsers gebruikte in de
afgelopen twee jaar één of meerdere keren een LF-route, deze
groep noemen we in dit onderzoek de LF-gebruikers. Deze
groep respondenten heeft vervolgvragen gekregen over hun
laatste fietstrektocht op een LF-route. Hoofdstuk 3 gaat hier
verder op in.

Fie t st r e k t och t e n N e de r la n d ge br uik LF- r ou t e t ij d e n s
fie t st r e k t ocht

12%
3%
6%

Twaalf procent van de trektochtfietsers heeft nooit een LF-route
gebruikt en 9% heeft wel eens een LF-route gebruikt, maar dat is
langer dan twee jaar geleden. Deze groep respondenten (in dit
onderzoek de niet-LF-gebruikers) heeft vervolgvragen
gekregen over hun laatste fietstrektocht. Hoofdstuk 4 gaat verder
in op de fietstrektochten waarbij geen LF-route is gebruikt.

79%

Gemiddeld stapten de trektochtfietsers de afgelopen twee jaar
2,5 keer in Nederland op de pedalen. De trektochtfietsers
ondernemen gemiddeld meer fietstrektochten (2,7 keer) dan de
fietsers die nooit (2,0 keer) of langer dan 5 jaar geleden (1,9
keer) een LF-route gebruikten. De LF-gebruikers zijn dus relatief
actieve trektochtfietsers.

ja - minder dan 2 jaar gelede n
ja - tussen d e 2 en 5 jaar gelede n
ja - lang er dan 5 jaar geleden
ne e - no oit LF-route ge bruikt

Gemiddeld gebruikten de respondenten die afgelopen twee jaar
LF-routes gebruikten (n=1012) tijdens 2,2 van de 2,7
fietstrektochten (ook) een LF-route.
2.2 GEBRUIKTE LF-ROUTES – AFGELOPEN 2 JAAR
Aan de LF-gebruikers (n=1049) is gevraagd welke LF-routes zij in de afgelopen twee jaar gebruikten. De
top 5 van de meest gebruikte routes in de afgelopen twee jaar is: de Noordzeeroute (LF1) (39%), de
Maasroute (LF3) (24%), de Zuiderzeeroute (LF21/LF22/LF23) (23%), de Midden-Nederland-route (LF4)
(23%) en de Oeverlandroute (LF7) (19%).

Ge br uik t e LF- r ou t e s in de a f ge lope n t w e e j a a r
LF1 Noo rdzeeroute
LF3 Maasroute
Zuiderze eroute (LF21 + LF22 + LF23)
LF4 Midde n-Ne derlandroute
LF7 Oe verlandroute
LF3 Hanze route
LF9 NAP-route
LF16 Vechtda lroute
Ronde van Nederland
LF12 Maa s- en Vestingroute
LF14 Saksenroute
LF13 Schelde-Rheinroute
Maasfie tsroute
Rijnfietsroute
LF10 Waddenze eroute
LF15 Boe re nlandroute
LF2 Ste denro ute
LF3 Rietla ndro ute
LF20 Flev oroute
LF11 P rinse nroute
LF51 Kempe nroute
Rondje Twente
Nederlandse Kustroute
Ge en van deze
Weet ik nie t (meer)

39%
24%
23%
23%
19%
18%
16%
15%
14%
13%
13%
12%
11%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
5%
2%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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2.3 LAATSTE GEBRUIKTE LF-ROUTE
Aan degenen die de afgelopen twee jaar één of meerdere keren een LF-route gebruikt hebben tijdens
een fietstrektocht is gevraagd welke route de laatste route was die zij gebruikten. De Noordzeeroute
(LF1) 10%), de Zuiderzeeroute (LF21/LF22/LF23) (8%) en de Ronde van Nederland (6%) worden het
meest genoemd.

La a t st e ge br uik t e LF- r ou t e - door t r e k t ocht fie t se r s die de a fge lope n t w e e j a a r
é é n of m e e r de r e LF- r ou t e s g e br u ik t e n
LF1 Noo rdzeeroute
Zuiderze eroute (LF21 + LF22 + LF23)
Ronde van Nederland
LF3 Maasroute
LF4 Midde n-Ne derlandroute
LF7 Oe verlandroute
LF9 NAP-route
Maasfie tsroute
LF16 Vechtda lroute
LF13 Schelde-Rheinroute
LF3 Hanze route
LF14 Saksenroute
Rijnfietsroute
Rondje Twente
LF15 Boe re nlandroute
LF12 Maa s- en Vestingroute
LF2 Ste denroute
LF10 Waddenze eroute
LF51 Kempe nroute
Nederlandse Kustroute
LF20 Flev oroute
LF3 Rietla ndro ute
LF11 P rinse nroute
ik heb meerde re routes gecombineerd
ge en van deze
weet ik niet (meer)

10%
8%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

0%

25%

7%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.4 MANIER WAAROP LF-ROUTE GEBRUIKT WORDT
Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
de e ls, vo lle dig, ge co m bine e r d

7%

14%

8%
18%
24%

25%

volledige LF-route tijdens deze vakantie
deel van de LF-route tijdens deze vakantie
meerdere LF-routes gecombineerd
combinatie LF-route met de knooppuntroutes
combinatie LF-route met een andere route
weet ik niet (meer)
anders
geen van deze

Aan de LF-gebruikers is gevraagd of zij tijdens hun
laatste route de volledige LF-route of een deel van de
LF-route fietsten en of ze de LF-route combineerden
(met andere LF-routes, knooppuntroutes of andere
routes).
Veertien procent van de respondenten (n=1016) fietste
de volledige LF-route en 18% een deel van de route.
Een kwart van de respondenten combineerde meerdere
LF-routes. Een overzicht van de gemaakte combinaties
is te vinden in bijlage 2. Uit deze open antwoorden
blijkt dat er soms meerdere LF-routes gecombineerd
worden, maar dat deze ook weer gecombineerd worden
met andere bestaande of zelf uitgezette routes. Een
kwart van de respondenten geeft specifiek aan de LFroute te combineren met knooppuntroutes.
De antwoorden bij ‘anders’ zijn opgenomen in bijlage
3.
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2.5 REDENEN GEBRUIK LF-ROUTE
Belangrijkste redenen voor het gebruiken van een LF-route – en geen andere route - (n=673) zijn: het
gemak van één route - met doorgaande bewegwijzering - over een langere afstand (61%), goede
ervaringen met eerdere gefietste LF-routes (48%) en het feit dat een LF-route het beste paste bij een
voorgenomen fietstrektocht (37%). De antwoorden bij de categorie ‘anders’ zijn opgenomen in bijlage 4.
Re de n e n ge br u ik LF- r ou t e s
het gemak van één route - met doorgaande
bewegwijzering - over een langere afstand
ik heb goede ervaring(en) met eerdere
ondernomen LF-route(s)
ik wilde graag een meerdaagse fietstocht maken
en een LF-route paste hier het beste bij

61%
48%
37%

kwaliteit van het routetracé

20%

de omschrijving van de LF-route sprak me aan

15%

de afstand van de route sprak me aan

14%

ik zie de afstand van een LF-route als een
uitdaging of prestatie

6%

op advies en ervaringen van anderen

2%

ik ken geen ander soort route in Nederland
anders

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2.6 REDENEN GEEN GEBRUIK LF-ROUTE
Belangrijkste redenen om geen LF-routes te gebruiken zijn het feit dat iemand liever zelf een route
uitstippelt (58%) of dat men liever via de knooppuntroutes fietst (48%). Slechts 4% van de
respondenten wist niet van het bestaan van de LF-routes. In bijlage 5 is een overzicht te vinden van de
andere redenen om geen LF-route te gebruiken.

Re de ne n om ge e n LF- r ou t e s t e g e br u ik e n t ij d e n s f ie t st r e k t och t e n on de r nie t - ge br uik e r s die w e l fie t st r e k t ocht e n m a k e n
ik stippel liever zelf mi jn route ui t

58%

ik fiets liever via knooppunten

48%

nog niet van gekomen, maar wel gei nteresseerd

25%

geen s peci fi eke reden

10%

ik fiets bij voorkeur een rondgaande rout e

10%

ik gebruik liever andere bestaande (digi tal e) routes

9%

ik wis t niet van het bestaan van LF-routes

4%

ik vi nd de LF-routes te lang

3%

andere reden

10%

0%

20%

40%

60%

80%
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2.7 GEBRUIK LF-ROUTES - >2 JAAR GELEDEN
Aan de fietsers die de afgelopen twee jaar nog één of meerdere fietstrektocht ondernamen, maar waarbij
de laatste keer dat zij een LF-route gebruikten langer dan twee jaar geleden is (n=119), is gevraagd
welke LF-route(s) zij in het verleden gefietst hebben.
Ge br uik t e LF- r ou t e s - door LF- ge br uik e r s die > 2 j a a r ge le de ne n e e n LF- r ou t e
ge br uik t e n
LF1 Noo rdzeeroute
Zuiderze eroute (numme rs LF21 + LF22 +…
LF3 Hanze route
LF3 Maasroute
LF4 Midde n-Ne derlandroute
LF7 Oe verlandroute
LF16 Vechtda lroute
LF9 NAP-route
Ronde van Nederland
LF14 Saksenroute
LF15 Boe re nlandroute
LF13 Schelde-Rheinroute
LF12 Maa s- en Vestingroute
LF10 Waddenze eroute
LF3 Rietla ndro ute
LF2 Ste denro ute
Maasfie tsroute
Rijnfietsroute
LF20 Flev oroute
LF51 Kempe nroute
Nederlandse Kustroute
LF11 P rinse nroute
Rondje Twente
ge en van deze
weet ik niet (meer)

37%
30%
23%
22%
20%
13%
11%
10%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
1%
2%

0%

13%

10%

20%

30%

40%

De meest gebruikte routes (top 5) zijn: de Noordzeeroute (LF1) (37%), de Zuiderzeeroute
(LF21/LF22/LF23) (30%) en de Hanzeroute (LF3) (23%), de Maasroute (LF3) (22%) en de MiddenNederland-route (LF4) (20%).
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2.8 NAAMSBEKENDHEID LF-ROUTES NIET-GEBRUIKERS
Aan de respondenten die wel afgelopen twee jaar één of meerdere fietstrektochten in Nederland
maakten, maar nooit een LF-route gebruikten (n=169) is gevraagd welke LF-routes zij kennen, al is het
alleen maar van naam.
N a a m sb e k e n dh e id LF- r ou t e s
- on de r n ie t - LF- ge br uik e r s die w e l fie t st r e k t ocht e n m a k e n
LF1 Noo rdzeeroute
Zuiderze eroute (numme rs LF21 + LF22 +…
LF3 Hanze route
Maasfie tsroute
LF7 Oe verlandroute
LF4 Midde n-Ne derlandroute
LF16 Vechtda lroute
LF3 Maasroute
Nederlandse Kustroute
Ronde van Nederland
LF12 Maa s- en Vestingroute
LF10 Waddenze eroute
Rijnfietsroute
Rondje Twente
LF51 Kempe nroute
LF14 Saksenroute
LF9 NAP-route
LF2 Ste denroute
LF15 Boe re nlandroute
LF20 Flev oroute
LF3 Rietla ndro ute
LF11 P rinse nroute
LF13 Schelde-Rheinroute
Ge en van deze

43%
26%
26%
13%
13%
13%
12%
12%
10%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%

0%

27%

10%

20%

30%

40%

50%

Onder de niet-gebruikers van de LF-routes zijn de Noordzeeroute (LF1) (43%), de Zuiderzeeroute
(LF21/LF22/LF23) (26%) en de Hanzeroute (LF3) (26%) het meest bekend. Ruim een kwart van de
respondenten geeft aan geen van deze routes te kennen. Ruim een kwart (27%) van de respondenten
kent geen van de genoemde routes.
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3 Kenmerken fietstrektocht LF-route
Het grootste deel (79%) van de trektochtfietsers gebruikte in de afgelopen twee jaar één of meerdere
keren een LF-route, deze groep noemen we in dit onderzoek de LF-gebruikers. Dit hoofdstuk gaat in op
de kenmerken van de laatste fietstrektocht waarbij men een LF-route gebruikte.

3.1 VAKANTIEDUUR EN AFSTAND PER DAG FIETSTREKTOCHT LF-ROUTE
Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
va k a n t ie du u r

Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
ge m idde ld a a n t a l k m pe r da g

9%

13%

26%
41%

23%
25%

33%

30%

2-4 dagen (korte vakantie)

<40 km

5-8 dagen (middellange vakantie)

40-60 km

9 of meer dagen

60-80 km
80-100 km
>100 km

De gemiddelde fietstrektocht waarbij (ook)
gebruik gemaakt wordt van een LF-route duurt
ruim 10 dagen.

Trektochtfietsers leggen gemiddeld 71 km per
dag af. Het grootste deel van de fietsers (30%)
fietst tussen de 60-80 kilometer per dag.

Ter vergelijking:
Een gemiddelde vakantie in Nederland (april t/m
september 2018) duurde 6,4 dagen en een
gemiddelde fietsstandplaatsvakantie in deze
periode 7,3 dagen2.

Degenen die alléén een LF-route gebruiken,
leggen per dag meer kilometers af (76 km) dan
degenen die de LF-route combineren met een
ander soort route (68 km).

3.2 GROEPSGROOTTE FIETSTREKTOCHT LF-ROUTE

Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
gr oot t e ge ze lsch a p

3%

7%

2%
23%

Het grootste deel (65%) van de respondenten
fietst tijdens hun fietstrektocht over de LF-route
met zijn tweeën. Bijna een kwart (23%) van de
fietsers fietst alleen.
Degenen die alléén een LF-route gebruiken,
fietsen vaker alleen (28%) dan degenen die de
LF-route combineren met een ander soort route
(21%).

65%

1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
5-10 personen
>10 personen

2

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
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3.3 HULPMIDDELEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
Circa twee derde (67%) van de LF-gebruikers gebruikt onderweg de bewegwijzering, 44% gebruikt (ook)
een routegids en 35% maakt gebruik van een gedownloade digitale route. De antwoorden bij ‘anders’ zijn
opgenomen in bijlage 6.
Fie t st r e k t och t op LF- r ou t e : ge br u ik t e h u lpm idde le n
bewegwijzering

67%

een routekaart/routegids

44%

een gedownloade digitale route

35%

een gedownloade route op papier

8%

geen van deze
anders

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Er zijn nauwelijks verschillen tussen degenen die alléén een LF-route gebruiken en degenen die de LFroute combineren met een ander soort route. Alleen het gebruik van een routekaart of een routegids ligt
hoger bij de LF-fietsers (52%) dan bij degenen die de LF-route combineren (41%).

3.4 ACCOMMODATIEVORMEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
Aan de LF-gebruikers (n=863) is gevraagd in welke accommodatievormen zij tijdens hun laatste
fietstrektocht overnachtten. Met een tent op de camping wordt het meest genoemd (55%), daarna
komen Vrienden op de Fiets (28%), een hotel of pension (23%) en een B&B (19%). In vergelijking met
de trektochtfietsers die geen LF-route gebruiken (paragraaf 4.4) overnachten de LF-gebruikers vaker in
een tent en minder vaak in een hotel of een pension.

Fie t st och t op LF- r ou t e : ge br u ik t e a ccom m oda t ie vor m e n
camping – tent

55%

Vrienden op de Fi ets

28%

hotel/pens ion

23%

B&B

19%

trekkershut

8%

jeugd-/groepsaccommodati e

1%

bungalow op een park

1%

chalet/stacaravan
bungalow ni et op een park
anders

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Het merendeel van de respondenten (65%) kiest gedurende de hele vakantie voor één type
accommodatie. De rest wisselt de accommodatievormen af.
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Van degenen die (ook) met een tent op een camping overnachten, overnacht 73% gedurende de hele
fietstrektocht op een camping, de rest kiest ook voor andere accommodaties. Van degenen die (ook) in
een hotel overnachten, kiest 24% alleen voor een hotel, de rest van de respondenten wisselt de
verschillende soorten accommodaties af. Een overzicht van de bij ‘anders’ genoemde logiesvormen is
opgenomen in bijlage 7.

3.5 ONDERNOMEN ACTIVITEITEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
Achttien procent van de respondenten (n=861) onderneemt tijdens hun fietstrektocht geen andere
activiteiten – naast fietsen, de rest dus wel. De activiteit die door het grootste deel (64%) één of
meerdere keren is ondernomen tijdens de laatste fietstrektocht waarbij gebruik is gemaakt van een LFroute is ‘uit eten gaan’. Ook het bezoeken van bezienswaardige gebouwen of monumenten (37%) of een
natuurgebied (30%) is populair. Een overzicht van de andere activiteiten is opgenomen in bijlage 8.

Fie t st och t op LF- r ou t e : on de r n om e n a ct ivit e it e n
uit eten

64%

bezienswaardige gebouwen/monumenten

37%

natuurgebied

30%

wandelen

29%

museum

22%

geen activiteiten ondernomen - naast fietsen

18%

zwemmen

17%

strand

13%

uitgaan (café)

11%

boottocht/rondvaart

10%

funshopping/winkelen voor het plezier

6%

evenement

3%

tuin, bloemenpark

3%

attractie-/dierenpark

2%

anders

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De activiteiten van de LF-gebruikers komen in hoofdlijnen overeen met die van de trektochtfietsers die
geen LF-route gebruiken (paragraaf 4.4). De LF-gebruikers gaat iets minder vaak wandelen (29% versus
35%) of een museum bezoeken (22% versus 27%). Daarentegen bezoeken ze vaker (37% versus 33%)
bezienswaardige gebouwen of monumenten.
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3.6 LEEFTIJD EN GEZELSCHAP FIETSERS OP LF-ROUTE

Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
le e ft ij d na a r ca t e gor ie ë n

10%

Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
fie t sge z e lsch a p

5%

7%

21%

12%

15%

7%
39%
32%

51%

< 40 jaar

alleen

40-50 jaar

met mijn partner
met mijn gezin

50-60 jaar

met een of meerdere vriend(en)/familieleden

60-70 jaar

met een fietsgroep/fietsvereniging

> 70 jaar

anders

De fietsers die de afgelopen twee jaar tijdens een
fietstrektocht gebruik maakten van een LF-route
zijn gemiddeld 59 jaar oud. Het grootste deel
(39%) van de fietsers is tussen de 60 en de 70
jaar oud.
In vergelijking met degenen die tijdens hun
fietstrektocht geen LF-route gebruiken (paragraaf
4.6) zijn de LF-fieters vaker tussen de 50-60 jaar
(32% versus 23%).

Ruim de helft (51%) van de respondenten fietst
met zijn of haar partner en 21% alleen. Dit is
vergelijkbaar met het profiel van de niet LFgebruiker (paragraaf 4.6). Vijftien procent fietst
met één of meerdere vrienden of familieleden.
Bij 8% van de respondenten waren er minderjarige kinderen aanwezig in het reisgezelschap.
Meestal maakten deze kinderen onderdeel uit
van het gezin.
De antwoorden in de categorie ‘anders’ zijn te
vinden in bijlage 9.

3.7 BESTEDINGEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE

Fie t st r e k t och t e n op LF- r ou t e :
u it ga ve n n a a r k ost e n soor t

Gemiddeld heeft het grootste deel van de kosten betrekking
op kosten voor verblijf (37%) en uitgaven in de horeca
(28%).

6% 4%
14%
2%

Gemiddeld wordt door LF-gebruikers 438 euro per persoon
per fietstrektocht uitgegeven. Dit komt neer op 47 euro per
persoon per dag.

37%

28%
8%
1%

Ter vergelijking:
Tijdens een gemiddelde vakantie in Nederland werd in de
periode april tot en met september 2018 199 euro per
persoon per vakantie uitgeven, oftewel 27 euro per persoon
per dag. In dezelfde periode werd tijdens een
fietsstandplaatsvakantie 269 euro uitgegeven, oftewel 32
euro per persoon per dag3.

vervo er naar bestemming
verblijf
pa kketreis
vervo er tijdens v akantie
ho reca
excursies-entree geld
winkels
ove rig

3

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
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Uit het CVTO4 blijkt dat circa 103.000 Nederlanders afgelopen twee jaar één of meerdere fietstochten
over een LF-route maakten. Degenen die de afgelopen 2 jaar gebruik maakten van een LF-route voor
een fietstrektocht deden dit gemiddeld 2,2 keer (paragraaf 2.1). Dus afgelopen 2 jaar werden gemiddeld
227.000 (103.000*2,2) fietstrektochten op een LF-route gemaakt, dit komt neer op circa 113.500
fietstrektochten op een LF-route per jaar. Uitgaand van de gemiddelde bestedingen per persoon per
vakantie van 438 euro, komt dit in totaal neer op 49,8 miljoen euro per jaar (113.500*438 euro).

3.8 BESTEDINGEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE – NAAR INDIVIDUELE LF-ROUTE
Als de totale bestedingen van 49,8 miljoen euro per jaar evenredig verdeeld worden over de laatst
gereden routes (paragraaf 2.3) dan komt dit ongeveer neer op 5,1 miljoen euro tijdens
fietstrekvakanties op de Noordzeeroute, 4,4 miljoen euro op de Zuiderzeeroute en 3,4 miljoen euro op
de Ronde van Nederland5.
Circa 10% van de respondenten fietsten tijdens hun laatste fietstrektocht op een LF-route over de
Noorzeeroute. In totaal wordt er per jaar 49,8 miljoen euro uitgegeven tijdens fietstrektochten op LFroutes. Aangenomen dat er per gefietste route geen verschil is tussen de gemiddelde bestedingen en
vakantieduur, komt dit neer op 5,1 miljoen euro voor de Noordzeeroute (10,2%6 *49,8 mln euro = 5,1
mln euro). Dit bedrag zal in werkelijkheid nog wat hoger liggen omdat een deel van de respondenten die
meerdere routes hebben gecombineerd, ook over de Noordzeeroute gefietst heeft.

Sch a t t in g be st e din ge n t ij de n s fie t st r e k va k a n t ie op LF- r ou t e s n a a r r ou t e - op
ba sis va n la a t st ge br u ik t e r ou t e ( x m ln )

LF1 Noordzeeroute (Den Helder – Sluis)

5,1

Zuiderze eroute (numme rs LF21 + LF22 + LF 23) …

4,4

Ronde van Nederland (Arnhem – Arnhem)
LF3 Maasroute (Arnhem – Maastricht)

3,4
2,7

LF4 Midden-Nederlandroute (Den Haag – Enschede)

2,4

LF7 Oeverlandroute (Schoorl – Maastricht)

2,0

LF9 NAP-route (Bad Nieuweschans – Breda)

1,6

Maasfie tsroute (Maastricht - Hoek van Ho lland)

1,5

LF16 Vechtda lroute (Zwo lle - Darfeld (D))

1,5
1,4

LF13 Schelde-Rheinroute (Vlissingen – Venlo)
LF3 Hanzeroute (Kampen – Millingen)
LF14 Saksenroute (Lauwersoog – Enschede)

1,4

Rijnfietsroute (Millingen - Hoe k va n H olland)

0,9

Rondje Twente (Ommen – Ommen)

0,8

LF15 Boerenlandroute (Alkmaar – Enschede)

0,8

LF12 Maas- en Vestingroute (Hoek van Holland – Nijmegen)

0,7

LF2 Ste denro ute (Amsterdam - Belgische grens)
LF10 Waddenze eroute (Callantsoog - Bad Nieuweschans)

0,7
0,6

1,1

LF51 Kempe nroute (Eindhoven - Belgische grens)

0,6

Nederlandse Kustroute (Sluis - Bad Nieuweschans)
LF20 Flevoroute (Haarlem – Groningen)

0,5

LF3 Rietlandroute (Holwerd – Kampen)

0,5

LF11 Prinsenroute (Den Haag – Breda)

0,4

0,5

ik heb meerde re routes gecombineerd
ge en van deze

13,3
1,1

0,0

4
5
6

5,0

10,0

15,0

NBTC-NIPO, CVTO jaarmeting 2018 o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
Aanname die hierbij gedaan wordt is dat er per route geen verschil is tussen de bestedingen en de vakantieduur.
Categorie ‘weet ik niet (meer)’ is evenredig over overige categorieën verdeeld.
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4 Kenmerken fietstrektocht niet op LF-route
Dit hoofdstuk gaat in op de laatste fietstrektocht van respondenten die de laatste twee jaar wel
fietstrektochten hebben gemaakt, maar die nooit of langer dan twee jaar geleden een LF-route
gebruikten (n=273). Deze groep trektochtfietsers heeft vragen gekregen over hun laatste fietstrektocht
– niet op een LF-route – in Nederland. In dit hoofdstuk hebben we het daarom over de niet-LFgebruikers.

4.1 VAKANTIEDUUR EN AFSTAND PER DAG FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
Fie t st r e k t ocht e n nie t op
LF- r ou t e : va k a n t ie du u r

Fie t st r e k t ocht e n nie t op LFr ou t e : ge m idde ld a a n t a l k m
pe r da g
5%

18%

20%
19%
38%

30%

26%
44%

<40 km
2-4 dagen (korte vakantie)
5-8 dagen (middellange vakantie)
9 of meer dagen

40-60 km
60-80 km
80-100 km
>100 km

De gemiddelde fietstrektocht waarbij geen LFroute gebruikt werd duurde 6,5 dag. Dit is
aanzienlijk korter dan de ruim 10 dagen die een
fietstrektocht op een LF-route gemiddeld in
beslag neemt.
Ter vergelijking:
Een gemiddelde vakantie in Nederland (april t/m
september 2018) duurde 6,4 dagen en een
gemiddelde fietsstandplaatsvakantie in deze
periode 7,3 dagen7.

7

De niet-LF-gebruikers legden tijdens hun laatste
fietstrektocht gemiddeld 65 km per dag af. Het
grootste deel van de fietsers (30%) fietst tussen
de 40-60 kilometer per dag.
De trektochtfietsers die een LF-route (paragraaf
3.1) gebruiken fietsen gemiddeld 71 km per dag.

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
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4.2 GROEPSGROOTTE FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
Het grootste deel van de respondenten (59%) fietst
tijdens hun fietstrektocht met zijn tweeën. Bijna een
kwart (24%) van de fietsers fietst alleen.

Fie t st r e k t och t e n n ie t op LFr ou t e : gr oot t e ge ze lsch a p

De niet-LF-gebruikers lijken iets vaker in een gezelschap
van vijf of meer personen te fietsen dan de LF-gebruikers
(6% versus 2%).

4%
8%

24%

3%

59%

1 persoo n
2 personen
3 personen
4 personen
5- 10 pe rsonen
>10 pe rso nen

4.3 HULPMIDDELEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
Ruim de helft (55%) trektochtfietsers gebruikte onderweg de bewegwijzering, 42% gebruikt (ook) een
routegids en 35% maakt gebruik van een gedownloade digitale route. De antwoorden bij ‘anders’ zijn
opgenomen in bijlage 10.
Fie t st r e k t och t n ie t op LF- r ou t e : ge br u ik t e h u lpm idde le n
bewegwijzering

55%

een routekaart/routegids

42%

een gedownloade digitale route

35%

een gedownloade route op papier

16%

geen van deze
anders

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De niet-LF-gebruikers gebruiken vaker een gedownloade digitale route, de LF-gebruikers maken –
logischerwijs – meer gebruik van de bewegwijzering.

4.4 ACCOMMODATIEVORMEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
Aan de niet-LF-gebruikers (n=273) is gevraagd in welke accommodatievormen zij tijdens hun laatste
fietstrektocht overnachtten. Met een tent op de camping wordt het meest genoemd (41%), daarna komt
hotel/pension (32) en Vrienden op de Fiets (29%) en een B&B (21%). De antwoorden bij ‘anders’ zijn
opgenomen in bijlage 11.
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Fie t st och t n ie t op LF- r ou t e : ge br u ik t e a ccom m oda t ie vor m e n
camping – tent

41%

hotel/pens ion

32%

Vrienden op de Fi ets

29%

B&B

21%

trekkershut

9%

chalet/stacaravan

4%

bungalow op een park

3%

jeugd-/groepsaccommodati e

1%

bungalow ni et op een park
anders

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zestig procent van de respondenten kiest gedurende de hele vakantie voor één type accommodatie. De
rest wisselt de accommodatievormen af.
Van degenen die (ook) met een tent op een camping overnachten, overnacht 38% gedurende de hele
fietstrektocht op een camping, de rest kiest ook voor andere accommodaties. Van degenen die (ook) in
een hotel overnachten, kiest 38% alleen voor een hotel, de rest van de respondenten wisselt de
verschillende soorten accommodaties af.

4.5 ONDERNOMEN ACTIVITEITEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
Veertien procent van de respondenten (n=273) onderneemt tijdens hun fietstrektocht geen andere
activiteiten – naast fietsen, de rest dus wel. De activiteit die door het grootste deel (67%) één of
meerdere keren is ondernomen tijdens de laatste fietstrektocht is ‘uit eten gaan’. Ook wandelen (35%),
het bezoeken van bezienswaardige gebouwen of monumenten (33%) of een natuurgebied (30%) zijn
populair. Een overzicht van de andere activiteiten is opgenomen in bijlage 12.

Fie t st och t n ie t op LF- r ou t e : on de r n om e n a ct ivit e it e n
uit eten

67%

wandelen

35%

bezienswaardige gebouwen/monumenten

33%

natuurgebied

30%

museum

27%

zwemmen

17%

uitgaan (café)

14%

geen activiteiten ondernomen - naast fietsen

14%

strand

10%

funshopping/winkelen voor het plezier

8%

boottocht/rondvaart

7%

evenement

4%

tuin, bloemenpark

4%

attractie-/dierenpark

3%

anders

10%

0%
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4.6 LEEFTIJD EN GEZELSCHAP FIETSERS NIET OP LF-ROUTE

Fie t st r e k t ocht e n nie t op LFr ou t e : le e ft ij d n a a r
ca t e gor ie ë n
12%

Fie t st r e k t ocht e n nie t op LFr ou t e : fie t sge z e lsch a p

4%

8%

23%

13%

16%

6%

23%

44%

48%

alleen

< 40 jaar

met mijn partner

40-50 jaar

met mijn gezin

50-60 jaar

met een of meerdere vriend(en)/familieleden

60-70 jaar

met een fietsgroep/fietsvereniging

> 70 jaar

anders

De niet-LF-gebruikers, zijn gemiddeld 59 jaar
oud. Het grootste deel (44%) van de fietsers is
tussen de 60 en de 70 jaar oud.

Het grootste deel (48%) van de respondenten
fietst tijdens hun fietstocht die niet op een LFroute is, in het gezelschap van zijn of haar
partner, 23% fietst alleen en 16% met een of
meerdere vrienden of familieleden. Acht procent
van de respondenten fietste in het gezelschap van
minderjarige kinderen, meestal in gezinsverband.
De antwoorden van de categorie ‘anders’ zijn te
vinden in bijlage 13.

4.7 BESTEDINGEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE

Fie t st r e k t och t e n op n ie t op LFr ou t e : u it ga ve n n a a r
k ost e n soor t

Gemiddeld wordt door niet-LF-gebruikers 318 euro per
persoon per vakantie uitgegeven. Dit komt neer op 54 euro
per persoon per dag.
Gemiddeld heeft het grootste deel van de kosten betrekking
op kosten voor verblijf (39%) en uitgaven in de horeca
(27%).

6% 5%
13%
2%
39%

27%

De bestedingen per persoon per dag liggen - met 54 euro hoger dan bij de LF-gebruikers (47 euro pppd), maar de
bestedingen per vakantie beduidend lager (respectievelijk
318 euro en 438 euro). Dit heeft uiteraard te maken met de
gemiddelde vakantieduur (zie ook paragraaf 4.1).

7%
1%
vervo er naar bestemming
verblijf
pa kketreis
vervo er tijdens v akantie
ho reca
excursies-entree geld
winkels
ove rig

8

Ter vergelijking:
Tijdens een gemiddelde vakantie in Nederland werd in de
periode april tot en met september 2018 199 euro per
persoon per vakantie uitgeven, oftewel 27 euro per persoon
per dag. In dezelfde periode werd tijdens een fietsstandplaatsvakantie 269 euro uitgegeven, oftewel 32 euro per
persoon per dag8.

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
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5 Fietsvakanties in het buitenland
Dit hoofdstuk gaat in op de fietsvakanties in het buitenland. Het gros van de respondenten (71%) gaat
zowel in Nederland als in het buitenland op fietsvakantie (n=2029). Vijf procent gaat alléén op vakantie
naar het buitenland (n=149), deze laatste groep noemen we in dit onderzoek de buitenlandfietsers.
Paragrafen 5.2 tot en met 5.4 gaan in op de respondenten die alleen fietsvakanties in het buitenland
ondernemen. Door de relatief lage netto steekproef moeten de uitkomsten voor deze groep vooral als
indicatie gezien worden.

5.1 FIETSVAKANTIES IN NEDERLAND EN BUITENLAND
5.1.1 Participatie
Het merendeel (91%) van de respondenten die zowel in Nederland als in het buitenland op fietsvakantie
gaan, ging de afgelopen twee jaar nog op vakantie in het buitenland. Voor de rest is dit langer geleden.
5.1.2 Soort vakantie en frequentie
Zestien procent ondernam alleen fietsstandplaatsvakanties in
het buitenland en 45% alleen fietstrektochten. De rest (39%)
deed het allebei.

Fie t sva k a n t ie s bu it e n la n d:
n a a r soor t

Gemiddeld ondernamen zij de afgelopen twee jaar 4,3
fietsvakanties in het buitenland. Per persoon gaat het om 2,1
fietstrektochten en 2,2 fietsstandplaatsvakanties.

16%

39%

5.2 ALLEEN FIETSVAKANTIES IN BUITENLAND
5.2.1 Participatie

45%

Voor respondenten die alleen fietsvakanties in het buitenland
ondernamen (n=149) – de buitenlandfietsers - geldt dat 91%
de afgelopen twee jaar nog een fietsvakantie ondernam. Dit
percentage is vergelijkbaar met het percentage binnen de
groep die zowel in het buitenland als in Nederland op
fietsvakantie ging.

alleen standplaatsvakanties
alleen fietstrektochten
zowel standplaatsvakanties als trektochten

5.2.2 Fietsvakanties in buitenland - soort vakantie en frequentie
Fie t sva k a n t ie s bu it e n la n d:
n a a r soor t

27%
32%

Gemiddeld ondernamen de buitenlandfietsers de afgelopen
twee jaar 3,4 fietsvakanties. Afgerond gaat het per persoon
om 1,8 fietstrektochten en 1,7 fietsstandplaatsvakanties.
Ruim een kwart (27%) ondernam alleen fietsstandplaatsvakanties, 41% alleen fietstrektochten. De rest (32%) deed
het allebei.

41%

alleen standplaatsvakanties
alleen fietstrektochten
zowel standplaatsvakanties als trektochten
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5.3 LEEFTIJD EN GEZELSCHAP FIETSERS ALLEEN FIETSVAKANTIES BUITENLAND
Fie t sva k a n t ie s bu it e n la n d:
ge z e lsch a p

Fie t st r e k t och t e n bu it e n la n d:
le e ft ij d n a a r ca t e gor ie ë n

15%

9%

10%

4%
18%

24%

19%
33%

5%
19%

44%

< 40 jaar

alleen
met mijn partner
met mijn gezin
met een of meerdere vriend(en)/familieleden
met een fietsgroep/fietsvereniging
anders

40-50 jaar
50-60 jaar
60-70 jaar
> 70 jaar

Gemiddelde leeftijd van de buitenlandfietsers is
58 jaar. De grootste groep (33%) is tussen de
60-70 jaar. Bijna een kwart (24%) is tussen de
40-50 jaar oud

Het grootste deel (44%) van de respondenten
(n=131) fietste tijdens zijn laatste fietsvakantie
in het buitenland met zijn of haar partner. 19
Procent fietst met een of meerdere vrienden of
familieleden en 18% fietste alleen. De
antwoorden van de categorie ‘anders’ zijn te
vinden in bijlage 14. Respondenten die met
minderjarige kinderen fietsten, fietsten allemaal
in gezinsverband.

5.4 REDEN OM GEEN FIETSVAKANTIE IN NEDERLAND TE MAKEN
Vijf procent van de respondenten (n=149) onderneemt alleen fietsvakanties in het buitenland. Aan deze
groep is gevraagd waarom zij geen fietsvakanties in Nederland ondernemen.
Het merendeel van de respondenten staat niet afwijzend tegen een vakantie in eigen land, maar het is er
nog niet van gekomen (31%) of een fietsvakantie in Nederland kan altijd nog (28%). Ruim één op de vijf
respondenten (22%) rijdt bij voorkeur in een bergachtige omgeving en kiest daarom voor een vakantie
in het buitenland. Een klein deel (3%) vindt Nederland landschappelijk niet aantrekkelijk of niet
uitdagend genoeg (3%). Een overzicht van de antwoorden bij ‘andere reden’ is opgenomen in bijlage 15.
Re de n e n om n ie t in N e de r la n d op fie t sv a k a n t ie t e ga a n

het is er nog niet van gekomen, wel geinteresseerd

31%

voor langere (fiets)vakanties altijd naar het
buitenland

28%

een fietsvakantie in Nederland kan altijd nog

28%

ik rij bij voorkeur in een bergachtige omgeving

22%

geen specifieke reden

9%

ik vind Nederland landschappelijk niet aantrekkelijk

3%

Nederland is niet uitdagend genoeg voor mij

3%

andere reden

18%
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6 Fietsvakantieplannen
Dit hoofdstuk gaat in op de plannen voor een fietstrektocht in Nederland in het komende jaar. Aan de
groep die zeker of misschien van plan is een fietstrektocht in eigen land te maken is vervolgens
gevraagd of ze van plan zijn daarbij gebruik te maken van een LF-route.

6.1 PLANNEN VOOR EEN FIETSTREKTOCHT IN NEDERLAND

Pla n n e n voor e e n
fie t st r e k t ocht in N e de r la nd
k om e n d j a a r

3%
12%

22%

Bijna de helft (47%) van de respondenten (n=2392) is
van plan komend jaar zeker (22%) of misschien (25%)
een fietstrektocht in Nederland te maken.
Er bestaan significante verschillen tussen de verschillende
groepen respondenten. Deze worden in de volgende
paragrafen in beeld gebracht.

1%

27%
25%
10%
ja
misschien
ne e, ze ker niet
no g geen concrete vakantie plannen
komend jaar niet, maar het jaar daa rna wel
wel fietstrektocht gepla nd, maa r nie t in Nld
weet ik niet

6.1.1 Plannen voor fietstrektocht – naar bestemming verleden
Pla nne n fie t st r e k t ocht in N e de r la nd k om e nd j a a r n a a r be st e m m in g on de r n om e n fie t sva k a n t ie s
op fi et svakantie geweest in NL

23%

op fi et svakantie geweest in NL en buitenland

24%

op fi et svakantie geweest in buitenland

6%

25%

23%

25%

18%

18%

7%

28%

27%

29%

14%

15%

4%

ja
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misschien
ne e, ze ker niet
no g geen concrete vakantie plannen voo r komend jaa r
komend jaar niet, maar het jaar daa rna wel
wel ee n mee rdaagse fie tstrektocht gepland, maar niet in N ederland
weet ik niet

•
•

Van de Nederlanders die wel eens op fietsvakantie in Nederland (n=2261) gaan is bijna een
kwart van plan een fietstrektocht in Nederland te ondernemen. Nog eens (bijna) een kwart is dit
misschien van plan.
Van degenen die nog nooit een fietsvakantie in Nederland hebben ondernomen (n=131) is 6%
van plan komend jaar een fietstrektocht te maken in eigen land, een kwart gaat dit misschien
doen.
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6.1.2 Plannen voor fietstrektocht – naar type fietsvakanties
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verschillen in plannen tussen respondenten die in het verleden
alleen fietstrektochten ondernamen, de respondenten die alleen fietsstandplaatsvakanties ondernamen
en de respondenten die beide soorten fietsvakanties ondernamen.
Pla nne n fie t st r e k t ocht in N e de r la nd k om e nd j a a r n a a r t ype fie t sva k a n t ie in N e de r la n d in h e t ve r le de n
alleen fi et strektochten(s)
alleen fi et sstandplaatsvakantie(s)
zowel fietst rektochten(s ) als
fietsstandplaatsvakan tie(s)

30%

6%

26%

21%

27%

4%

33%

26%

23%

32%

3%

28%

15%

3%4%

13%

2%

ja
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
misschien
ne e, ze ker niet
no g geen concrete vakantie plannen voo r komend jaa r
komend jaar niet, maar het jaar daa rna wel
wel ee n mee rdaagse fie tstrektocht gepland, maar niet in N ederland
weet ik niet

Er is een significant verschil tussen de twee groepen die al eerder een fietstrekvakantie in eigen land
ondernamen en de groep die in het verleden alleen fietsstandplaatsvakanties heeft ondernomen.
•
Een kleine 30% van de respondenten die (ook) fietstrektochten maakten, is van plan komend
jaar zeker een fietstrektocht te maken en ruim een kwart (26%) misschien.
•
Van de respondenten alleen fietsstandplaatsvakanties in eigen land hebben ondernomen is 6%
zeker en 21% misschien van plan een fietstrektocht in eigen land te maken.
Uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO) komt dat in de periode april-september 2018 het merendeel
(90%) van de fietsvakanties in eigen land een fietsstandplaatsvakantie is. In totaal zijn in deze periode
967.000 binnenlandse fietsstandplaatsvakanties ondernomen9.
De standplaatsfietser in het Fietsvakantieonderzoek verschilt van de fietsstandplaatsvakantieganger uit
het Continu Vakantieonderzoek (CVO) 10. Toch laten deze percentages wel zien dat er, onder de grote
groep fietsvakantiegangers die nog geen trektochten maken, wel interesse is in dit type fietsvakanties.
6.1.3 Plannen voor fietstrektocht – naar gebruik LF-routes
Pla nne nfie t st r e k t ocht in N e de r la nd k om e nd j a a r na a r ge br uik LF- r ou t e s
gemiddel d fiets trekvakantieganger Nederland

37%

26%

22%

12%2%

afgel open 2 jaar LF gebruikt

38%

25%

21%
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25%
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nooit LF gebrukt
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wel ee n mee rdaagse fie tstrektocht gepland, maar niet in N ederland
weet ik niet

9

NBTC-NIPO, CVO 2018 (periode april-september) o.b.v. vragen Landelijk Fietsplatform.
Het verschil tussen deze twee groepen standplaatsvakantiegangers heeft onder andere te maken met de manier van
benaderen van de respondenten. Het Continu Vakantieonderzoek (CVO) maakt gebruik van een online panel en benadert een
groep die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Dit fietsvakantieonderzoek heeft respondenten benaderd via
nieuwsbrieven en magazines die voor een deel specifiek op fietsers gericht (zie ook paragraaf 7.2). Aangenomen kan worden
dat deze media meer relatief veel gelezen worden door de meer actieve fietsvakantiegangers en dat dus het percentage
plannen onder deze groep wat hoger ligt dan onder de gemiddelde Nederlandse fietsvakantieganger (CVO).
10
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Aan de respondenten die de afgelopen twee jaar een fietstrekvakantie in Nederland hebben ondernomen
(n=1176) is gevraagd of ze komend jaar plannen voor een fietstrektocht in Nederland hebben. Circa
37% heeft dergelijk plannen en 26% wil misschien een fietstrektocht maken komend jaar. Hoewel de
verschillen tussen de groepen niet significant zijn, lijkt het erop dat degenen die de afgelopen twee jaar
een LF-route gebruikten iets eerder van plan zijn dit weer te doen.

6.2 PLANNEN GEBRUIK LF-ROUTE TIJDENS GEPLANDE FIETSTREKTOCHT IN NEDERLAND

Pla nne n LF ge br uik t ij de ns
ge pla nde fie t st r e k t ocht in
N e de r la n d

7%

Aan respondenten die komend jaar - of het jaar erop - zeker of
misschien een fietstrektocht in Nederland gaan maken (n=1159)
is gevraagd of ze van plan zijn tijdens deze fietstrektocht gebruik
te maken van een LF-route. 41 Procent is dit zeker van plan en
46% misschien.

6%

41%

Er bestaan significante verschillen tussen de verschillende
groepen respondenten.

46%

ja
misschien
ne e, ze ker niet
weet ik niet

6.2.1 Plannen LF-gebruik - naar bestemming verleden
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verschillen tussen de groep die - in het verleden - alleen in het
buitenland op fietsvakantie ging, de groep dit alleen in Nederland deed en de groep die zowel
fietsvakanties in Nederland als in het buitenland doorbracht.
Pla n n e n ge br u ik LF- r ou t e t ij de n s fie t st r e k t och t - n a a r be st e m m in g ve r le de n

alleen in Nederland

zowel in Nederland als in het buitenland

ja

alleen in het buitenland

44%

41%

39%

39%

8% 9%

48%

41%

5%6%

5%

16%

misschien
nee, zeker niet
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weet ik niet

•
•

Degenen die alleen fietsvakanties in Nederland hebben ondernomen (n=241), zijn wat vaker van
plan zeker de LF-routes te gebruiken (44%) dan degenen die alleen in het buitenland op
fietsvakantie (n=44) geweest (39%).
Een relatief groot deel (48%) van de respondenten die zowel in Nederland als in het buitenland
op fietsvakantie gingen (n=874), gaat de LF-routes misschien gebruiken.
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6.2.2 Plannen LF-gebruik – naar type fietsvakanties
Onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen groep respondenten die in het verleden in Nederland
alleen fietstrektochten gemaakt heeft (n=455), de groep die alleen fietsstandplaatsvakanties ondernam
(n=129) en de fietsvakantiegangers het allebei gedaan hebben (n=531).
Pla n n e n ge br u ik LF- r ou t e t ij de n s fie t st r e k t och t - n a a r t y pe fie t sva k a nt ie

gemiddelde fietsvakantiegangers Nederland
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alleen fietstrektochten(s)
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alleen fietsstandplaatsvakantie(s)

misschien
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zowel fietstrektochten(s) als
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ja
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nee, zeker niet
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•
•

De twee groepen die al eerder fietstrektochten maakten komen, qua plannen voor het gebruik
van een LF-route redelijk overeen. Ruim 40% wil zeker een LF-route gebruiken en 46%
misschien.
Van respondenten die in het verleden alleen fietsstandplaatsvakanties ondernamen, maar nu
van plan zijn een fietstrektocht in Nederland te maken, is 28% zeker en 50% misschien van plan
een LF-route te gebruiken.

6.2.3 Plannen LF-gebruik – naar gebruik LF in het verleden
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de respondenten die de afgelopen twee jaar een fietstrektocht in
Nederland hebben doorgebracht (n=745) en hun intentie om tijdens de geplande fietstrektocht (zeker of
misschien) in Nederland gebruik te maken van een LF-route.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: degenen die in de afgelopen twee jaar nog een LF-route
gebruikten (n=584), degenen waarbij dat langer dan twee jaar geleden (n=66) is en degenen die nog
nooit een LF-route gebruikten (n=95).
Pla nne n ge br uik LF- r ou t e t ij d e n s f ie t st r e k t och t - na a r ge br uik LF- r ou t e s on de r
fie t st r e k va k a n t ie ga n ge r s
gemiddel d fietstrekvakantieganger Nederland

46%

afgel open 2 jaar LF gebruikt

56%

> 2 jaar LF gebruikt
ja
misschien
ne e, ze ker niet
weet ik niet

•
•

nooit LF gebrukt

45%

41%

15%
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7%

0%

5%5%
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Van de vakantiegangers die de afgelopen twee jaar tijdens een fietstrektocht een LF-route
gebruikten en al plannen hebben om weer een fietstrektocht in Nederland te maken, is 56%
zeker en 41% misschien van plan weer een LF-route te gebruiken.
De intentie om een LF-route te gebruiken ligt significant lager bij degenen die langer dan twee
jaar geleden (15%) of nooit een LF-route (7%) gebruikten. Toch is er ook bij deze groepen een
groot deel, respectievelijk 64% en 55%, dat misschien wel een LF-route wil gebruiken.
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6.3 PLANNEN GEBRUIK LF-ROUTE – NAAR INDIVIDUELE ROUTE
Aan de respondenten die tijdens hun geplande fietstrektocht in Nederland zeker of misschien van plan
zijn een LF-route te gebruiken (n=1016) is gevraagd welke route(s) zij overwegen te gaan gebruiken. De
meest genoemde routes zijn de Noordzeeroute (12%), de Zuiderzeeroute (10%) en de Ronde van
Nederland (9%).

Pla nne n ge br uik LF- r ou t e s
LF1 Noo rdzeeroute
Zuiderze eroute (numme rs LF21 + LF22 + LF 23)
Ronde van Nederland
Maasfie tsroute
LF3 Maasroute
LF16 Vechtda lroute
LF10 Waddenze eroute
LF7 Oe verlandroute
Rondje Twente
LF12 Maa s- en Vestingroute
LF4 Midde n-Ne derlandroute
Nederlandse Kustroute
LF3 Hanze route
LF9 NAP-route
LF14 Saksenroute
Rijnfietsroute
LF13 Schelde-Rheinroute
LF51 Kempe nroute
LF15 Boe re nlandroute
LF3 Rietla ndro ute
LF11 P rinse nroute
LF20 Flev oroute
LF2 Ste denro ute
anders
weet ik (no g) niet
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5%
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4%
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2%
2%
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Een relatief groot deel van de respondenten (37%) is zeker of misschien van plan een LF-route te
gebruiken, maar weet nog niet welke. De antwoorden bij ‘anders’ zijn te vinden in bijlage 16.
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7 Onderzoeksverantwoording

7.1 AANLEIDING
Er is al veel informatie beschikbaar over de recreatieve fietser in de grote landelijke toeristische
onderzoeken van NBTC-NIPO. Het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) geeft inzicht in de Nederlandse
recreatieve fietser en de fietstochten die hij/zij vanaf het huisadres onderneemt. Het Continu
Vakantieonderzoek (CVO) gaat in op de binnenlandse vakanties en geeft inzicht in het fietsen tijdens de
vakantie en specifieke fietsvakanties. Fietsplatform laat al jaren extra – speciaal op fietsen gerichte –
vragen meelopen in deze onderzoeken.
Landelijk Fietsplatform richt zich met de LF-routes vooral op de vakantiegangers die een fietstrektocht
ondernemen. Juist over deze fietstrektochten ontbreekt betrouwbare informatie in de landelijke
onderzoeken, doordat dit binnen de Nederlandse vakantiemarkt een nichemarkt is. De relatief beperkte
omvang van de groep trektochtfietsers zorgt ervoor dat de netto steekproef voor deze doelgroep te klein
is voor betrouwbare uitspraken. Dit is de reden dat besloten is – in aanvulling op de bestaande
onderzoeken – Het Fietsvakantieonderzoek - uit te voeren.

7.2 HET ONDERZOEK
Het belangrijkste doel van Het Fietsvakantieonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de Nederlanders
die fietstrektochten in eigen land maken en in het bijzonder de LF-gebruikers. Om een zo groot mogelijke
response te realiseren is voor het bereiken van de gewenste doelgroep gebruik gemaakt van zo direct
mogelijke kanalen. Zo is opgeroepen tot deelname aan het onderzoek in nieuwsbrieven of magazines van
Nederlandfietsland.nl, Fietsvakantiewinkel, Fietsersbond, Fietsknoop en ANWB en via sociale media.
Er is bewust voor gekozen niet te spreken over een onderzoek naar fietstrektochten, maar over Het
Fietsvakantieonderzoek. Op deze manier kon bijvoorbeeld ook inzicht gekregen worden in de redenen om
geen fietstrektochten te maken en de redenen om geen fietstrekvakantie in Nederland te ondernemen.
Door de uitkomsten van Het Fietsvakantieonderzoek te combineren met volumes uit de Nationale
Onderzoeken ontstaat een behoorlijk compleet beeld van de vakantieganger die fietstrektochten in eigen
land onderneemt.

7.3 RESPONSE
Fie t sva k a n t ie s: be st e m m in g

3%
20%

5%

72%

alleen in Nederland
alleen in het buitenland

In totaal hebben 2842 respondenten de enquête
ingevuld. Het merendeel (72%) van de respondenten
onderneemt zowel fietsvakanties in Nederland als in het
buitenland. Eén op de vijf respondenten fietst alleen in
eigen land en 5% alleen in het buitenland.
In het onderzoek is ook gevraagd naar het soort
fietsvakanties dat men heeft ondernomen:
fietsstandplaatsvakanties of fietstrektochten.
In totaal hebben 1948 respondenten ooit een
fietstrektocht ondernomen in Nederland, waarvan 1337
respondenten dit de afgelopen twee jaar nog deden. Van
deze groep hebben 1049 respondenten de afgelopen
twee jaar nog gebruik gemaakt van een LF-route. Deze
groep respondenten heeft de meest uitgebreide
vragenlijst gekregen.

zowel in Nederland als in het buitenland
ik ga nooit op fietsvakantie
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7.4 NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID UITKOMSTEN
Het ondervragen van een steekproef in plaats van de gehele populatie (in dit geval alle trektochtfietsers
die de afgelopen twee jaar tijdens een fietstrektocht in Nederland een LF-route gebruikt hebben)
betekent dat de resultaten niet voor 100% nauwkeurig zijn. De werkelijke waarde ligt binnen bepaalde
grenzen rondom de uitkomsten en wel met een bepaalde mate van zekerheid.
Landelijk Fietsplatform heeft een vraag mee laten lopen in de jaarmeting van het Continu
Vrijetijdsonderzoek11, hieruit blijkt dat ongeveer jaarlijks ongeveer 103.000 Nederlanders een LF-route
gebruiken tijdens een fietstrektocht. Dit aantal wordt in dit onderzoek beschouwd als de gehele
populatie.
Als de te onderzoeken steekproef relatief klein is (in dit geval n = 1049 respondenten) ten opzichte van
de gehele populatie (in dit geval N=103.000 LF-gebruikers) geldt voor het berekenen van de
nauwkeurigheid van de uitkomsten onderstaande formule12:

1,96 * √ p*(1-p) = √ (50*50)*1,96 = √ (50*50)*1,96 = 1,54 * 1,96 = 3,0%
n
n
1049
Deze 3% staat voor de nauwkeurigheid van de uitkomsten. In deze formule is gekozen voor een
betrouwbaarheidsmarge van 5% bij 95% betrouwbaarheid (= 1,96). Als bijvoorbeeld uit het onderzoek
blijkt dat 61% van de LF-gebruikers een LF-route kiest vanwege het gemak, dan ligt het werkelijke
percentage met 95% zekerheid tussen de 58% en 64%. Er is 5% kans dat bij het ondervragen van de
totale populatie een waarde van lager dan 58% of hoger dan 64% gevonden wordt.
Deze berekening van de nauwkeurigheid heeft alleen betrekking op de Nederlanders die de afgelopen
twee jaar een LF-route gebruikten tijdens hun fietstrektocht. Voor de verschillende andere deelgroepen
in dit onderzoek gelden andere betrouwbaarheidsmarges. In het algemeen geldt, hoe hoger de netto
steekproef, hoe hoger de nauwkeurigheid.

11
12

NBTC-NIPO, Jaarmeting Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) 2018.
Voor p, dit is de kans dat een bepaalde waarde voorkomt, wordt voor het gemak vaak de waarde 50% gehanteerd.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1 REDENEN OM GEEN FIETSTREKTOCHTEN IN NEDERLAND TE MAKEN
•
•

Neen caravan mee en vanaf die plaats een route fietsen dan de volgende dag de auto op een
andere plaats zetten etc.
Afstanden bij georganiseerde reizen zijn veel te lang, gezien fysieke gesteldheid en accuradius kan
ik max. 25-30 km per keer fietsen met volle ondersteuning van de accu.

•

Camper.

•
•

Dan hoeven mede gezinsleden niet elke dag mee te fietsen.
De afgelopen 2 jaar kleine kinderen gekregen, dus dat is er nog niet van gekomen. Wel een
fietskar in bezit, dus gaat zeker nog gebeuren in de toekomst.

•
•

De camper blijft staan...
De fietsen hebben we mee met de camper, dus na het fietsen komen we iedere dag terug naar de
camper.

•

De fietsendrager achterop de auto en zo dit het hele land fietsen

•

Dit jaar niet van gekomen andere jaren wel

•
•

elke avond weer naar je "eigen" bed
Elke plaats heeft vee bezienswaardigheden dus kies daarom om vanuit 1 plaats meerdere tochten
te maken

•

fietsvierdaagse

•

Fietsen vanaf de camping en verhuizen om de 4 a 5 dagen!

•

Fietsstandplaatsvakantie kwam nu beter uit.

•

Fietstochten vanaf een camping waar we met de caravan staan

•

Fietstrektochten met bagage transport

•

Gaan meestal met de camper en vanaf de standplaats diverse tochten.

•

Gaan met de camper en vanaf de camping fietsen.

•

Groepsweekenden rond 1 plaats.

•

Heb een camper.

•

Het gezin was niet flexibel genoeg voor trektochten.

•

Iedere vakantie een andere omgeving.

•

Ik ben 80 en elke avond in zelfde goed hotel past mij beter. Als het regent blijf ik binnen.

•

Ik ben met de camper als vertrek- en aankomstpunt.

•

Ik denk dat dit problemen geeft bij tegenweer.

•

Ik fiets alleen, mijn partner blijft thuis, ik wil daarom elke avond thuis komen.

•

Ik fiets liever een dag ver en dan de volgende dag niet.

•
•

Ik heb een camper en maak zo trektochten.
Ik heb nog niet het vaste nodige inkomen gehad om een dure goede kwaliteits trekkingbike te
kopen.

•
•

Ik vind een trektocht in Nederland te duur.
Ik vind het ook fijn om af en toe een of meerdere gebouwen of musea te bezoeken, dat gaat bij
een standplaats fietsvak. beter. Maar ik wil in de toekomst zeker fietstrek vakanties gaan doen.
Ik wist niet dat ik dat leuk zou vinden, maar na een trektocht in Duitsland kreeg ik de smaak te
pakken.
Ik woon nog bij mijn ouders en die willen altijd op 1 plak staan maar later als ik groot ben ga ik wel
fietstrekroutes doen.

•
•
•

In verband invaliditeit mijn vrouw fietsen wij vanaf 1 plek in binnen en buiten land

•

Is nog niet gelukt maar zijn we wel van plan.

•

Kinderen nog net te jong.

•

Leeftijd.

•

Leeftijd beiden 65+

•

maken tochten vanuit de campings waar we verblijven

•

mede scootmobiel bij

•

Met gezin weg die niet fietsen.
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•

Mijn man brengt mij en mijn caravan naar een plek in Nederland en hij neemt de auto weer mee
terug. Ik ga ben dan alleen met mijn caravan op een standplaats en kan niet meer weg.

•

Omdat mijn vrouw niet van te voren weet of we kunnen als gevolgt van een dubbele Hernia.

•

Redelijk geprijsde overnachtingen regelen is ingewikkeld en kost veel tijd.

•

Reizen met camper, moeten zo altijd naar vertrekpunt terugkeren.

•

Te weinig vrije dagen.

•

Teveel uitzoekerij, weinig tijd gehad.

•

Trekken met camper naar plaats en fietsen hiervan onze routes.

•

Vanaf de camping.

•

Vanaf huisje of camping in Nederland.

•

Vanuit kampeerterrein waar we de caravan als uitvalsbasis hebben.

•

Vanwege weersomstandigheden nog nooit een fietstrektocht aangedurfd.

•

Vertrek steeds vanuit een camperplaats.

•

Vertrek van op een camping.

•

Voor gezondheidsredenen.

•

Vroeger wel, ongeveer 40 jaar terug.

•

We hadden een hond.

•

We kamperen met caravan.

•

We reizen met de camper.

•

We rijden met de camper door Europa en organiseren zelf fietstochten.

•

We trekken rond met de camper en gaan dus steeds dagtochten maken op de fiets.

•

We verhuizen de caravan om de week en ga dan opnieuw fietsen.

•

We worden te oud.

•

Wel aan gedacht maar nog niet gedaan.

•

WIJ DOEN CAMPER VAKANTIES.

•

Wij gaan met de camper.

•
•

Wij gaan vanaf een camping fietsen.
Wij hebben een hondje dat overal meegaat en van voor in een fietsmand zit, en dus hebben we
nogal veel extra bagage voor ons hondje, je kan georganiseerde fietsvakanties maken, maar dan
zijn honden niet toegelaten, omdat er in veel hotels geen honden zijn toegelaten, anderzijds moet
ons hondje weleens plassen en stoppen we een keertje meer, dat wordt door hondsloze mensen
niet geapprecieerd.
Wij maken de fietstochten vanaf de camperstandplaatsen en rijden dan met camper weer zo'n 20 a
50 km verder.
Wij nemen altijd 2 overnachtingen, fietsen dan 3 dagtochten van verschillende richtingen, wel
nemen de fietsen vaak mee achterop de auto en gaan dan 1 van de 3 fietsdagen een dagje in een
wat verdere omgeving fietsen.

•
•

•

Ze beginnen in het buitenland en de laatste etappes zijn dan in NL.

•

Zoals onze gezondheid het toelaat.
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BIJLAGE 2 GECOMBINEERDE LF-ROUTES
•

... meerdere en automatisch m.b.v. routeplanner fietsersbond

•

1 - 3 - 4 - 9 -10 - 14 - 22-

•

1 , 3 , ronde van Nederland

•

1, 2, 3, 4, 9, 13, 51, Rijn, Maas

•

1, 3, 12, 15, 16 + zuiderzeeroute

•

1,11,4, en Zuiderzee stukjes

•

1/3/

•

13 51 3

•

13-2-1-12

•

19,8,16,14

•

2 en 9

•

2,4,7,9, 23, 20

•

23 3 20 10 22 15

•

3-4-9-10-14

•

3 en 9

•

3, 10, 14, 15 en misschien nog wel meer, maar dat weet ik niet meer

•

3, 4, 11, 12

•

3, 4, 14, 15

•

3, 4, 7,16 en misschien nog een paar kleine stukjes van andere routes.

•

3, 7, 13, 2, 7, 1, 21, 15, 9

•

9 en 3

•

9-10-15-3-4

•

9,12,2,13,9

•

combi van bv LF22 LF20 en met behulp van knooppunten

•

dat ook maar ik weet niet welke.

•

De 6 de 12 de 11 de 13

•

De Lf 3Rietland route,Hanze route,Maasroute, LF7 Oeverland route

•

De LF 4 en de LF 14 van Den Haag naar Groningen via Enschede

•

de LF4 en LF3 rietland en hanze route

•

De saksenroute

•

Deel van de LF1 en LF2

•

delen van LF1, LF2, LF3, LF9, LF10, LF13, LF20 en zuiderzeeroute

•

Delen van routes gecombineerd, tijdens de lage landen route, rondje zuiderzee en elf steden route.

•

Den Haag Enschede Enschede Lauwersoog

•

Dezelfde als die ik bij de vorige vraag noemde

•

DIV. Weet niet meer

•

Diverse delen of trajecten van verschillende of routes door Nederland gebruikt

•

Dordrecht naar Arnemuiden

•

Een deel van LF3, LF9 en Zuiderzeeroute

•

Elf steden tocht

•

Elfsteden

•

ELFSTEDENROUTE

•

Fietserpad

•

Fietserspad (Pieterpad)

•

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond
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•

gedeelte LF3

•

Hanze, sachsen envechtdal

•

Hanzeroute met veluweroute via knooppunten

•

Hanzeroute zuiderzeeroute waddenzeeroute

•

Hanzestadroute

•
•

hebben de LF3 en LF 12 aansluitend gefietst
Het Fietserpad van Pieterburen naar Sint Pietersberg en het jaar ervoor Vanuit Voorburg via alle
waddeneilanden (deels over land) en via Groningen met trein terug

•

Het rondje Zuiderzee

•

Heuvelrug/ Veluwe/vecht Overijssel

•
•

ijssel-zuiderzee-maas route
ik fiets van vooraf geplande natuurcampings via zelf gekozen fietsknooppunten en stukjes LFroutes.

•

Ik heb vele gedeeltelijk gefietst

•

ik weet de nummers niet meer exact

•

in Brabant, Zeeland en Gelderland, maar weet het niet precies meer

•

In het kader van de ronde van Nederland: LF12, LF4 en LF 14

•

Jabikspaad en route naar (een deel van ) santiago de compostella

•

Kempenroute maasroute

•

Kop van NoordHollan

•

Kustroute en Maasfietsroute

•

LF 1 en LF 10

•

LF 1 en LF 20

•

lf 1, 20, 11

•

Lf 1, 3, 12

•

LF 1,3,4

•

LF 1,LF10, LF21,LF20

•

lf 1; lf 3; lf 4; lf 12; lf15; lf 16 en nog een paar dat weet ik niet meer

•

lf 10 en lf 21

•

LF 10, LF LF 3, LF9, LF1, LF 15

•

LF 12, LF 3, LF 7 en LF 51

•

LF 13 + LF 1

•

LF 13, LF 7, Maasfietsroute, LF 51

•

lf 14 16 8 19 3 volgende route Lf 13 7 9 7 vlg. LF 20 1 13

•

Lf 14 en 20

•

LF 14 in combinatie met knooppunten

•

Lf 14 rondje Twente

•

LF 15 en Lf 16

•

LF 16 en LK 14

•

LF 16, LF14, LF 9, Rondje twente, LF 20

•

LF 17, LF 9, LF13, LF 1 en LF 10

•

Lf 20,21,23 rijnroute zwitserland hoek van holl and, LF 1, ronde van Nederland

•
•

LF 3 + LF 14 + Rondje Twente
Lf 3 Maasroute, Lf 3 Hanzenroute, Lf 4, Midden Nederlandroute, Lf 14 Saksenroute, LF 1 Noordzee
route, LF 5 en 7 Vlaanderen route, LF 7 Oeverlandroute.

•

lf 3, 22, 16, ronde van NL,kustroute en meer kan ik zo snel niet bedenken

•

LF 3, LF 7

•

Lf 4, 11,12

35

•

lf 4,13,9

•

LF 7, ZUIDERZEEROUTE EN RIJNFIETSROUTE

•

LF 9 10 en 13

•

LF 9 NAP Route, LF 3 Hanze-route. LF 3 Maasroute

•

LF routes in combinatie met knooppunten routes

•

LF zuiderzeeroute met LF 1

•

LF-1 , LF-9 , LF-15 LF, LF-16?

•

Lf.16 Lf 14 Lf 3. LF 1. LF 21. LF 22. LF 23

•

Lf1 3. 7

•

LF1 LF10 LF14 LF4 LF3 LF13

•

LF1 + LF14 + LF3

•

LF1 en LF9 oftewel de Nederlands Kustroute

•

LF1 en Maasfietsroute

•

LF1 en Ronde van NEderland

•

LF1 LF15 LF22

•

Lf1 tot hoek van Holland , LF 12 tot Breda , Lf7 tot Maastricht, maasfietsroute

•

Lf1 Zuiderzeeroute

•

LF1, LF10, LF14, LF13, LF2

•

LF1, LF11, LF9, LF7

•

Lf1, lf12, lf3 en lf7

•

LF1, LF2, LF3, LF4, LF7, LF11, LF13, LF51.

•

LF1, LF2,LF11, Maasfietsroute

•

LF1, LF20, ronde van Nederland

•

Lf1, lf3 lf7

•

LF1, LF3, LF10, LF13, LF14

•

LF1, LF3, LF4, LF7, LF13

•

LF1, LF3, LF8, LF10, LF22

•

LF1, LF4, LF10, LF16

•

LF1, LF4, verder weet ik niet meer precies

•

LF1, LF5 in België, LF30, LF1 en LF12

•

LF1, Zuiderzeeroute, LF3, LF10, LF3, Ronde van Nederland

•

Lf1,4,14,10

•

LF1,LF12,LF15

•

Lf1,lf3,lf23,lf1,lf22

•

LF1.

•

LF10-14-9-3

•

LF12 + Maasfietsroute

•

LF12 LF13 ronde van nederland

•

LF12 LF3

•

lf12a, 12b en lf7

•

LF13 + LF12 + Fietserpad + LF7 + LF5( door belgië)

•

LF13 en LF1

•

LF13 en LF3

•

LF13 en Rijnfietsroute

•

LF14 en LF16

•

LF14 en meerdere anderen die ik niet meer weet

LF4b
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•

LF14-Ronde van Nederland-LF2

•

Lf14, lf4, lf11

•

LF14, rondje Twente,

•

LF15 LF14 LF16

•

LF17 lf4

•

lf2 met zuiderzeeroute met nederlandse kustroute

•

Lf2-lf4-lf15- lf9.

•

LF2, LF4 en fietsknooppunten

•

lf2, lf7 en maasfietsroute

•

Lf2,4 en 11

•

lf20 lf21 lf22

•

LF3 LF9 LF11

•

LF3 en de langen elfstedenroute

•

Lf3 en lf12

•

Lf3 en lf4

•

LF3 en LF7

•

lf3 hanzeroute en de rijnfietsroute Millingen- Hoek v. Holland

•

LF3 hanzeroute, LF4, LF15

•

LF3 Hanzeroute, LF4, LF9

•

LF3- Maasfietsroute-Rijnfietsroute

•

LF3-9-14-10-3-15-8-4

•

lf3, 9,14,zuiderzee,

•

lf3, lf 4, lf 14

•

LF3, LF12, LF23, maasfietsroute, weet ik niet meer

•

LF3, LF2, LF21

•

LF3, Rijnfietsroute

•

LF3,zuiderzeerout, ronde van Nederland, maasfietsroute

•

LF3. Lf7 LF51

•

LF3Maasroute-LF7Oeverland-LF1Noordzeeroute

•

LF4

•

Lf4 + Lf3 hanzeroute + Lf20

•

LF4 en LF23

•

Lf4 en lf3

•

LF4 en LF9

•

Lf4 en Rijnfietsroute

•

LF4 en Ronde van Nederland(gedeeltelijk)

•

LF4 en Rondje Twente

•

Lf4 lf8 lf16

•

LF4 LF9L F16

•

LF4, LF3, LF12, wellicht nog andere kleine stukjes

•

LF4, LF9 en Zuiderzeeroute

•

lf4,lf12 en 13

•

LF51 - LF3 - LF4 - LF23 - LF15 - LF20 + van Europafietsers "Spoor van de Vrijheid"

•

Lf7

•

LF7 en LF 51

•

LF7 en LF12

LF3 maas route
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•

LF7 en LF3

•

LF7 LF15 LF4

•

LF7 LF9 en LF16

•

LF7 Utrecht-Amsterdam, LF9 Meppel-Zwolle, LF3 Deventer-Zutphen, LF 3 Tegelen-Roermond

•

LF7, LF10, LF3

•

LF7, LF11 en LF 1

•

LF7, LF20, zuiderzeeroute

•

LF8, LF16,LF9, LF14,LF4

•

LF9 /LF4/LF7

•

LF9 en Zuiderzeeroute

•

Limesroute, daarbij fiets je gedeeltes van lf routes

•

maas- en vestingroute/maasroute

•

maasfietsroute lf 3 enMaasfietsroute

•

maasfietsroute,maas- en vestingroute; rijnfietsroute

•

Maastricht pieterburen

•

Met fietserspad

•

Met LF 12

•
•

Midden Nederland route
Nederlandse Kustroute, Schelde Rheinroute, Delen van LF routes via Harlingen, Leeuwarden en
Zutphen

•

Noordzee en fietserspad

•

Ook elfstedenrondje

•

pieterpad

•

Plus lf14 gedeeltelijk

•

Rijfietsroute, LF51, Maasfietsroute

•

Rijnfietsroute en Hanze route

•

Rijnfietsroute met Limesroute

•

Rijnfietsroute, LF4, LF3, LF10, LF1, LF21, LF7, LF12

•

Roertal fietsroute

•

Rond wieringermeerpolder en dan naat Texel

•
•

ronde van Nederland +LF16
Ronde van nederland traject Tilburg LF13 naar Vlissingen en van Vlissingen via LF1 naar Hoek van
Holland

•

Ronde van Nederland, maar nw-kwartier via Flevo en Zuiderzee.

•

Rondje Nederland

•

Rondje Nederland met o.a. LF3 - LF1 - LF13

•

rondje zeeland van Apeldoorn via Middelburg hoek van Holland en via de Betuwe naar Apeldoorn

•

rondom nederland; elfstedentocht; rondom noord-brabant

•

Stedenroute, Prinsenroute, NAProute

•

Stukjes van diverse tussen Utrecht en Groningen

•

van Maastrich naar Vaals en dan via Duitsland en Belgie ( Luik) weer naar Maastricht

•
•

Van Papendrecht via LF route naar Friesland de 11stedentocht gefietst en terug.
vanuit Breda een rondje Nederland via Noord-Holland, Friesland, Achterhoek, Duitsland, Gelderland
terug

•

Vanuit Dieren eerst naar Bathmen,volgende dag naar Ommen,en toen richting Zwolle.

•

vanuit duitsland de LF 3 en LF 14 naar huis gevolgd

•

Vanuit Stadskanaal naar België ri Santiago

•

Veel routes gecombineerd
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•

Veelheid aan routes

•

Via lf13, lf13 en lf 10 half rondje Nederland

•

Waddenzee route met Elfstedentocht

•
•

we fietsen hele kleine stukjes van de LF route, als dat op onze route ligt.
We hebben een 1600km knooppunten fietsroute door Nederland gemaakt en op verschillende
stukken een deel van LF routes gebruikt
We hebben een rondje zuid en midden Nederland gedaan en daarin knooppunten gevolgd en vaak
stukken LF routes genomen

•
•
•

We hebben van Veenendaal naar Terschelling gefietst
We reden de Erfgoedfestival route deze gebruikte verschillende LF routes. Ook onze Fietsersbond
routes gaan meestal via LF routes

•

Weet het niet precies meer. Gebruik de Fietsersbond planner.

•

weet ik niet meer

•

Weet ik niet meer precies

•

Weet ik niet meer. Diverse routes gebruikt (zie ook antwoorden op vorige vraag).

•

Wel altijd een combinatie

•

welke niet meer bekend; rondje nederland gereden;

•

Welke routes weet ik niet meer. Meestal combineer ik LF-routes.

•
•

wij hebben er vele gecombineerd door heel nederland
wij hebben het Pieterpad gefietst, zelf samengesteld met knooppunten vanuit het wandelboekje .
Friesland de 11 steden route gefietst

•

Zelf routes gemaakt met gps

•

zelf routes gemaakt, van Klaaswaal naar Hoek van Holland en zo door naar Texel

•

zie vorige vraag

•

Zie vorige vraag.

•

Zó veel, ik onthoud het allemaal niet.

•

zuiderzee route waddenroute

•

Zuiderzeeroute, LF 16, LF1,
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BIJLAGE 3 MANIER WAAROP LF-ROUTE GEBRUIKT WORDT: ‘ANDERS’

•

combinatie met andere lf routes, knooppunten, mtb routes en andere onverharde paden

•

Combinatie van LF-route met de knooppuntroutes en andere routes

•

de gehele route met afwijkingen/aanvullingen

•

Een deel maasfietsroute en anderdeel via Fietsersbond routeplanner

•

Eigen gps track

•

heb deze LF gebruikt als basis voor een zelf geplande fietsroute.

•

Ik combineer met knooppunten en me zelf gevonden wegen op de kaart

•

ik fietste 2 x volledig (uurwijzerzin én tegenuurwijzerzin)

•

Ik fietste van de Panne naar Texel

•

Kleine stukjes en de rest via de kaart. Op eigen inzicht

•

Knooppunt, kaart

•

LF14

•

LF3 in combinatie met de route van Reitsema naar Rome (Amsterdam-Venlo)

•

Lobith Maastricht

•

startpunt aan de Zuid Hollandes kust en niet Den Helder

•
•

Vanuit Praag gefietst "Elberoute" en vanuit Bremen via LF 10 route (gedeelte) naar Leeuwarden
Vanuit Utrecht de route opgepikt bij Amsterdam tot aan Zwartsluis en vandaar een Veluweroute
genomen

•

vanwege het slechte weer na 900 km opgehouden, maar het was een fantastische vakantie

•

volledige route met uitbreiding naar Texel, Vlieland en Friesland
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BIJLAGE 4 ANDERE REDENEN VOOR GEBRUIK LF-ROUTES
•

Aanvulling op knooppunten.

•

Afwisselend verder met de knooppuntenroutes

•

De lf routes komen langs de mooiste stukjes Nederland

•

De LF-routes zijn prachtig en gaan over mooie wegen.

•

De locatie van deze route

•

De route sprak me erg aan

•

Deel ervan paste in de route

•
•

Deze LF komt door het dorp waar ik woon - mooi in 2 dagen van Vlissingen (startpunt) naar huis
Dit zijn gewoon ook vaak mooie routes door natuur, rustige wegen, gemak, eigen ervaringen,
kwaliteit van de route en ook door voorgenoemde kan je lekker wat kilometers maken.

•

Een door ons zelf uitgezette route

•

Fietsen in geheel verschillende landschappen

•

Fietsersbond routeplanner nam hem op in advies

•

Gebruik gedeeltelijk deze routes, maar heb ook kaart en googlemaps voor eigen routes

•

Geen speciale reden

•
•

Geen tijd/zin om naar het buitenland te reizen
Gemak van de route, goede wegen en vaak met mooie uitkijkjes en door prachtige dorpen en
steden.

•

Georganiseerde tour

•

Goede aanloop naar vervolg in Belgie

•

Goede logeeradressen langs deze route

•

Goede rustigr fietswegen

•

Gps track beschikbaar

•

Heb eigen route samengesteld in combinatie met knooppunten

•

Hele mooie routes!

•

Het thema is leuk.

•

Het zijn altijd mooie routes, autovrij e.d.

•

Hou van de kust

•

Ik combineer LF met de route door de Fietsersbond geadviseerd

•

Ik heb deze route gefietst tijdens de Camino der Lagelanden

•
•

Ik heb ook gebruik gemaakt van knooppunten
Ik maakte gebruik van een routeplanner die een gecombineerde route tussen knooppunten en LF
route voorstelde

•

Ik reed de Maas route van monding naar oorsprong

•

Jacobspad omgeschreven route

•

Je komt bijna vanzelf uit op een (deel van een) LF route als je een fijne route plant

•

Je komt langs mooie plekken en hoeft niet zelf het wiel uit te vinden

•

Kun je vanaf wijken en weer terug vinden

•

Kwam de route onderweg tegen, deels gevolgd

•

Liep over een mooie route en goed te combineren met andere kaarten/routes

•

Minder afslagen dan bij de knooppunten routes, dus makkelijker te volgen.

•

Mooie stukjes uitgekozen

•

Onderdeel van het fietserspad

•

Op GPS te volgen

•

Paste in het traject dat we fietsten.

•

Paste mooi in onze route ruime rondje IJsselmeer
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•

Puur toeval

•

Route kan ik downloaden op mijn fiets navigatiesysteem

•

Toevallig in combinatie met de knooppunten

•

Toevallig op mijn pad gekomen

•

Training voor mijn Rome fietsreis

•

Vergeleken met knooppunten is een LF relaxter bordjes zoeken en lezen en volgen

•

Vertrekpunt dichtbij woonplaats

•

Via garmin basecamp geïntegreerd in onze route

•

via gps routeplanner werd ik oa over een LF route gestuurd

•

Via mijn navi zat ik soms op deze routes

•

Waddeneiland als bestemming

•

We wilden langs de kust fietsen daar loopt deze route nu eenmaal langs
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BIJLAGE 5 REDEN OM GEEN LF-ROUTE TE GEBRUIKEN – DOOR TREKTOCHTFIETSERS
•
•

11stedentocht gefietst.
Achteraf toch wel stukken ban gefietst, maar niet bewust gepland, mbv kaart en knooppunten plan
ik route.

•
•

Ben er tijdens de fietstocht achter gekomen.
Daar we in Vlaanderen wonen zijn we vertrouwd met de knooppunten routes. Wij hebben ook
jaarlijks deelgenomen aan de elf-steden tocht van "Friesland Beweegt" en dit 5 jaar lang. We zijn
gek van Nederlandals fietsland.

•

Doordat wij veel ook langs familie en kennissen gaan.

•

Fietsen eigenlijk voornamelijk GPS en liefst offroad/MTB.

•

Fietsvakantie via een reisorganisatie.

•
•

Georganiseerde fietsreis van Le Champion.
Ik gebruik mijn garmin edge 1000 ook om reden dat ik op tandem als mantelzorger fiets en niet de
tijd heb om dan op borden te letten, garmin geeft duidelijkheid dit voorkomt onrust door
onduidelijke route.

•

Ik maak een route via de fietsersbond om aan te sluiten op een route naar het buitenland.

•

Ik wist niet precies wat het inhield maar ik ben nu wel geïnteresseerd.

•

OsMand wijst mij vaak de weg.

•

Pieterpad gefietst.

•

Reitsmaroute.

•

Vind zelfgemaakte fietsroutes gemaakt met de routeplanner van de fietsersbond beter.

•

Wij fietsen via knooppunten lekker zelf uitstippelen.
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BIJLAGE 6 ANDERE GEBRUIKTE HULPMIDDELEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
•

Alles bovenstaand

•

app (4x)

•

Basiskaart

•

basiskaart lf-routes

•

Basiskaarten fietsplatform

•

Bekend met deze route, al meerdere keren deze LF-route gefietst

•

De app met de LF routes

•

de knooppunten borden langs de route

•

De LF borden, super makkelijk

•

de website met meldingen van omleidingen

•

deels gpx file van lf en andere routes deels zelf gemaakt in basecamp app.

•

een goede kaart waar ook de LF's op staan

•

Eigen gps tracks

•

Eigen knooppunten lijstje

•

Eigen samengestelde route

•

En fietscomputer

•

En Google maps

•

En Gps

•

En via internet fietsersbond

•

Falk fietskaarten

•

Fiets computer

•

fietsatlas

•

Fietskaart

•

Fietskaart van Nederland

•

Fietsknoop

•

fietsknooppunt app

•

Fietsknooppunten app

•

Fietsplanner fietsersbond

•

Fietstlas Nederland

•

Garmin

•

Garmin fiets gps

•

Garmin GPS 62 met de gedownloade route

•

geen volledige route. We leefden en fietsten bij de dag.

•

Gewone kaart

•

gezamenlijk met de groep achter de voorrijden aan

•

gezond verstand en richtinggevoel :-)

•

gids met alle LF routes en knooppunten

•

google maps

•

Google maps

•

Google Maps, knooppuntenroutes (nummertjes opgeschreven)

•

GPS (18x)

•

Gps en routeboekjes Gites

•

gps met daarop de uitgestippelde route incl. knooppunten

•

GPS op telefoon

•

GPS op Wahoo fietscomputer
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•

GPS route en route app

•

Gps track

•

GPS track

•

GPS TRACKS

•

Gps via basecamp

•

gps zelf ingevoerd

•
•

GPS-navigatie Garmin (gehele route zelf uitgezet op Basecamp n.a.v. boekje "Fietserspad")
heerlijk, je hoeft niet op meerdere cijfers te letten zoals de knooppuntenroute. doe mij de LF route
maar. Heerlijk relaxt.

•

Ik fietste de route vaak. Toch altijd gps + kaarten mee.

•

Jullie LF kaarten gekocht bij de ANWB.

•

kaart wel met LF route erin getekend

•

Knooppunt app

•

knooppunten (8x)

•

Knooppunten natuurlijk plus LF

•

Knooppunten app

•

Knooppunten app op smartphone

•

Knooppunten op m'n stuur

•

knooppunten op papier

•

knooppunten thuis alles aanelkaar geknoopt

•

knooppunten! wat een uitvinding!!

•

Knooppuntenborden

•

Knooppuntenroute (3x)

•

Knooppuntnummers opgeschreven

•

LF routes Knooppunten het fietserpad

•

maps.me & maps.google.com

•

met GPS

•

MIO navigatiesysteem

•

Mobiel

•

Mobiel internet

•

Navi op mijn telefoon

•

Navigatie

•

Navigatie mobiel

•

navigatie op smartphone

•

Ook knooppunt app gps aan

•

openfietskaart

•

OpenStreetMap

•

plus het boek natuurlijk.

•

Route in gps

•

Route op planner

•

Route op Smartphone

•

Route volledig gepland met de app fietsknoop

•

routeboekje

•

Routegids en Knooppunten app

•

Soms knooppunten wanneer we even van de route wilden afwijken

•

Soms Mio fietsnavigatie

•

Teasi navigatie
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•

Topo GPS

•

van alles wat

•

via fietsknooppunten

•

via knooppunten (zoveel mogelijk bos en heide) van arendonk (grens België) naar vlieland

•

Via knooppunten app route gemaakt

•

via knooppunten en via gps

•

via Osmand

•
•

via route.nl en de knooppunten op papier, lekker ouderwets
wanneer we een omweg maakten om iets te gaan bezichtigen en daardoor van de route moesten
afwijken, maakten we gebruik van het knooppunten netwerk.

•

We gbruiken die fantastische app op de Iphone

•

zelf gemaakte route geupload in GPS navigatie

•
•

zelf geplande route als GPX route op Smartphone gezet.
Zelf samengesteld met GPX routes gebaseerd op website http://routeplannerfietsplatform.fietsersbond.nl/

•

zelf samengestelde digitale route

•

Zelf samengestelde digitale route

•

Zelf uitgezette gps-route in combinatie met de LF-route

•

Zelf uitgezette knooppunt route

•

zelf uitgezette routeplan

•

Zelfgemaakte GPX op een fietsnavigatie
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BIJLAGE 7 ANDERE GEBRUIKTE LOGIESACCOMMODATIES TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
•

1 nacht bij vrienden en 1 nacht thuis geslapen

•

airbnb

•

Airbnb

•

Bij dochter thuis

•

bij familie

•

Bij kinderen

•

bij vrienden (3x)

•

boot

•

camper (3)

•

Camperen in het bos

•

Camperplek ken en campings

•

camping - camper

•

camping eigen motorhome

•

Couchsurfen

•

en 1 keer een gîte

•

en familie in Belgie. ( terugreis)

•

Familie (15x)

•

familie (1 nacht)

•

familie en vrienden (3x)

•
•

familieleden
Fietscruise: varen, eten en slapen op cruiseschip, fietsen in
etappes

•

Gites en andere pelgrimsonderkomen

•

Hostel

•

Huurhuisje

•

Kennissen (3x)

•

met tentje op natuurcamping

•

Natuurkampeerterrein (3x)

•

Natuurvriendenhuis (3x)

•

Nivon huis

•

ook bij Dochter, Zoon, Broer, Neef

•

ook familie: kinderen, broer, neef

•

Paalkampeerlocaties

•

Stichting vrienden op de fiets

•

tante

•

vrienden (10X)

•

vrienden en familie

•

Vrienden en familie

•

vrienden op de fiets

•

Vrienden op de fiets

•

Vrienden, en hostel

•

warmshowers.org

•

Wildkamperen

•

zelfstandig huisje via Airbnb

47

BIJLAGE 8 ANDERE ACTIVITEITEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
•

11 stedentocht fietsen

•

Alle fonteinen in alle elf steden de mooiste (harlingen )😊

•

bezoek familie en vrienden

•

bioscoop

•

Bioscoop, workshop schilderen, mtb-en

•

evenement bij aankomst in Sintjacobiparochie

•

Familie bijeenkomst

•

Familiebezoek (6x)

•

familieweekend

•

feestje bij familie

•

fietsen en genieten onder weg

•

Genieten van de natuur en we zien wel wat we onderweg tegenkomen en bekijken

•

Genieten van de natuur!

•

Genieten van omgeving tijdens de mooie routes.

•

genieten van ons mooie land

•

genoten van mijn man.

•

grote speel/zwemtuin

•

Hardlopen (2x)

•

Ik heb het zo goedkoop mogelijk gedaan,o.a.maaltijdsalade broodje kaas vifit en water.

•

Ik ruikte mijn huis .... al 48 dg onder weg

•

Kanoën (2x)

•

Kanoën in Ossenzijl

•

kennissen bezocht die op de route wonen

•

Kinderboerderij

•

Leeuwarden ivm culturele hoofdstad van het jaar

•

Lezen (2x)

•

lezen, koken, gezelschapsspel

•

Maria kapellen bezocht.

•

Noodzakelijke boodschappen voor het avondeten en ontbijt

•

onderweg koffie en lunchen

•

sauna (4x)

•

Sinterklaasfeest gevierd

•

Stad bezichtigen, concertbezoek, geocachen

•

stadsbezichtiging

•

Stedenbezoek

•

stoomtrein naar hoorn

•

Terrasjes

•

Toneelvoorstelling

•

Vogelcursus van het Nivon

•

Vrienden bezocht (6x)

•

vrienden en familie bezocht

•

zeilen

•

zelf koken en uit eten

•

Zelf potje koken
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BIJLAGE 9 ANDER GEZELSCHAP TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
•

hond in een fietskar/hondenkar

•

De fietstocht met mijn partner. Daarbinnen 3 dagen Waddeneiland met 4 kinderen erbij.

•

de laatste fietsvakantie was in augustus 2018 met mijn kinderen vanwege mijn 80e verjaardag

•

deels alleen, deels met een vriendin

•

Deels alleen, deels met mijn partner.

•

Dochter

•

dochter en daar naast met vriendin

•

Een besloten fietsvriendengroepje

•

Een deel van ons gezin

•

En een stukje met mijn zus

•

Familie

•

fietsmaat

•

Fietsmaat

•

met een vriend

•

met kleinzoon

•

Met mijn beste vriendin

•

Met mijn dochter

•

Met mijn hond

•

met mijn kinderen en mijn ouders

•

Met mijn kleinzoon van 9 jaar

•

met mijn partner en kleinzoontje

•

Met mijn partner op een trackingtandem

•

Met mijn vriendin

•

Met mijn zoon

•

Met partner en mijn zus met partner

•

met partner en fietsvrienden

•

Met partner en met vrienden

•

Met partner en onze hond

•

met zusje (geb.jaar 1935)

•
•

Mijn dochter
Mijn laatste alleen in Frankrijk en mijn 1 laatste, met mijn zoon en kleinzoon, in NL op
Knooppunten

•

Mijn zoon van 5

•

Mijn zoontje

•

Partner en hond

•

Partner en schoonzus

•

partner, dochter en schoonzoon, 3 kleinkinderen

•

samen met mijn hond (in een bakfiets)

•

Vaak ontmoet je onderweg vakantiefietsers

•

Vriend

•

Vriend en hond

•

vriendin (3x)

•

Wij steppen dus niet fietsen

•

zoon (3x)

•

Zoon (9 jaar)
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BIJLAGE 10 ANDERE GEBRUIKTE HULPMIDDELEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
•

11 steden landkaart van friesland

•

ANWB knooppunten

•

App waarmee je zelf een knooppuntroute kan uitzetten

•

creativiteit OsMand

•

Een dagboek uit 1937 van mijn vader

•

Fietaknooppunten

•

fiets app

•

Fiets navigatie (3x)

•

Fietsbegeleider

•

Fietskaart en Fiets GPS

•

fietskaarten

•

Fietsknoop alp

•

fietsknoop app, thuis route gemaakt en in app gezet

•

fietsknooppunten (4x)

•

Fietsknooppunten route eigen ontwerp

•

Fietsnavigatie

•

Fietsrouteplanner

•

Garmin

•

Garmin fiets navigatie

•

Garmin GPS

•

Garmin navigatie

•

Gebruik Garmin

•

Google maps (3)

•

google maps als knooppuntenaanduiding het af liet weten

•

GPS (3x)

•

gps eindpunt (camping)

•

GPS met tussen stops

•
•

Gps/ zelf uitgezette route met gebruik van knooppunten
ik noteer de knooppunten op een briefje nadat ik de route in de routegids uitgestippeld heb en
digitaal gechecked heb. heb

•

Kaart, knooppunten en ANWB borden kus paddestoelen...

•

Knooppunten (12x)

•

Knooppunten, google maps

•

knooppunten(borden)

•

knooppuntenroute en Garmin fietsnavigatie

•

knooppuntenroute uitgezet via Fietsersbond Routeplanner

•

Knooppuntnotatie van mezelf

•

lijstje met knooppunten

•

Live digitale route

•

Met behulp van knooppunten.

•

Mio

•

Navigatie gsm garmin

•

navigeren met de smartphone op het stuur via fietsknooppunten langs de hele route

•

opvouwbare topografische kaarten

•

Osmand, route zelf samengesteld

50

•

Route gepland in de app Naviki, en soms google maps tijdens het fietsen

•

routeplanner

•

Routeplanner op pc

•

routeplanner op smartphone (naar de campings toe)

•

Via knooppunten

•

wegenkaart 1:100.000

•

zelf een knooppuntenroute samengesteld

•

zelf gemaakte GPS-route

•

Zelf gemaakte route op gps

•
•

zelf route gemaakt op gps
zelf route samenstellen op fietsrouteplanner van nederlandse fietsersbond, nummers knooppunten
opschrijven en die volgen

•

zelf routes uitstippelen via knooppunten route

•

zelf uitgestippeld

•

zelf uitgezet via knooppunten

•

Zelf uitgezette route
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BIJLAGE 11 ANDERE GEBRUIKTE LOGIESACCOMMODATIES TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
•

bekenden/vrienden

•

Bij familie en kennissen (2x)

•

bij familie en vrienden (4x)

•
•

Bij kennissen.
camper, wij blijven ± 3 dgn op dezelfde camping en trekken dan weer
verder

•

caravan op campings

•

familie (3x)

•

hostel

•

natuurvriendenhuis, kennissen

•

overnachten bij familie

•

revalidatie en zorgcentra

•

vakantiehuisje

•

vrienden (3x)

•

Wildkamperen

BIJLAGE 12 ANDERE ACTIVITEITEN TIJDENS FIETSTREKTOCHT NIET OP LF-ROUTE
•

Architectuur bekijken

•

Bezoek aan vriendin

•

bezoekjes

•

enkele keren oversteek per pontjes

•

familie bezoek en bezoek vroegere buren en hond uit laten, hond gaat altijd mee

•

familiebezoek (4x)

•

Hanzestad bekijken

•

Kano varen

•

Kunstroute

•

oude gebouwen bezicht

•

Plaatsen bekeken waar mijn vader heeft gecompeerd en een cursus gevolg

•

pontjes ;)

•

reünie van middelbare school

•

steden bekeken

•

terrasjes pakken, geocachen

•

Theater

•

Tijdens het fietsen hebben we de fonteinen gezien en het natuurgebied Lauwersmeer.

•

Veerpontjes

•

Vissen

•
•

vogels kijken
voor vertrek op camping bij caravan ontbijt en koffie en dan fietsen lunchpakket mee en bij
terugkomst na 60 km biertje bij caravan

•

Vrienden bezoeken

•

Vriendinnen groep

•

zeilen, bezoek vrienden

52

BIJLAGE 13 ANDER GEZELSCHAP TIJDENS FIETSTREKTOCHT OP LF-ROUTE
•

hond in een fietskar/hondenkar

•

De fietstocht met mijn partner. Daarbinnen 3 dagen Waddeneiland met 4 kinderen erbij.

•

de laatste fietsvakantie was in augustus 2018 met mijn kinderen vanwege mijn 80e verjaardag

•

deels alleen, deels met een vriendin

•

Deels alleen, deels met mijn partner.

•

Dochter

•

dochter en daar naast met vriendin

•

Een besloten fietsvriendengroepje

•

Een deel van ons gezin

•

En een stukje met mijn zus

•

Familie

•

Fietsmaat (2x)

•

met een vriend

•

met kleinzoon

•

Met mijn beste vriendin

•

Met mijn dochter

•

Met mijn hond

•

met mijn kinderen en mijn ouders

•

Met mijn kleinzoon van 9 jaar

•

met mijn partner en kleinzoontje

•

Met mijn partner op een trackingtandem

•

Met mijn vriendin

•

Met mijn zoon

•

Met partner en mijn zus met partner

•

met partner en fietsvrienden

•

Met partner en met vrienden

•

Met partner en onze hond

•

met zusje (geb.jaar 1935)

•
•

Mijn dochter
Mijn laatste alleen in Frankrijk en mijn 1 laatste, met mijn zoon en kleinzoon, in NL op
Knooppunten

•

Mijn zoon

•

Mijn zoon van 5

•

Mijn zoontje

•

Partner en hond

•

Partner en schoonzus

•

partner, dochter en schoonzoon, 3 kleinkinderen

•

samen met mijn hond (in een bakfiets)

•

Vaak ontmoet je onderweg vakantiefietsers

•

Vriend

•

Vriend en hond

•

vriendin (3x)

•

Wij steppen dus niet fietsen

•

zoon (2x)

•

Zoon (9 jaar)
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BIJLAGE 14 ANDER GEZELSCHAP TIJDENS FIETSVAKANTIE BUITENLAND
•

1x alleen en 2x met mijn vader

•

alleen deelgenomen aan een groepsvakantie

•

Georganiseerde tocht

•

met het reisgezelschap dat ik ter plekke ontmoette

•

neef

BIJLAGE 15 REDENEN OM NIET IN NEDERLAND OP VAKANTIE TE GAAN
•

Bang voor slecht weer.

•

Ben altijd georganiseerd met bus en huurfiets met Kras geweest prima bevallen goed verzorgd.

•

Het onvoorspelbare weer.

•

Het weer.

•

Het weer is onbestendig in NL.

•

Het weer. We zoeken de warmte op.

•

I'm soon in Canada.

•

Ik fiets al bijna iedere dag in Nederland en soms ga ik met de auto naar een mooi fietsstartpunt.

•
•

Ik fiets overwegend in Nederland. Ook tijdens een weekje vakantie.
Ik woon in België en deed enkel nog maar fietstochten in België. Nederland staat zeker op mijn
lijstje! (Ik reed wel al met een huurfiets in Ameland gedurende een aantal dagen)

•

Ik woon in België en kies voor zeker goed weer op vakantie.

•

In NL kun je het makkelijk(er) zelf organiseren.

•

Kom wel door Nederland op of van de fietsvakantie in het buitenland.

•

Mooi weer.

•

Nederland is gewoon te vol gebouwd, met veel te veel infrastructuur.

•

Nederland is te druk om te fietsen. Te veel bejaarden op de fietspaden.

•

Nederland is vooral mijn trainingsgebied: het buitenland is voor vakantie :-)

•

Niet weer zeker, vaak weggeregend in zeeland. Maak wel dagtochten op racefiets.

•

Nu kunnen we nog naar het buitenland.

•

Op mijn reguliere fietstochten kom ik al heel Nederland door.

•
•

Rustiger gebieden voor langere vakanties, dagrittten in Nederland.
T was altijd op de race fiets... nu willen we om naar een trekking bike.. kost alleen meer dan
gedacht.

•

Volgend jaar 2019 staat de ronde van Nederland in mijn agenda begin juni.

•

Voorkeur voor Duitsland en België.

•

Vriendschap tussen 2 dorpen. Ysselsteyn en Bonbruck (D).

•

Warm weer en zon.

•

Wij staan de hele zomer aan de Belgische kust.
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BIJLAGE 16 ANDERE GEPLANDE LF-ROUTES

•

11 stedentocht (rondje)

•

Al veel gefietst. Weet het nog niet

•

Als ik door Nederland fiets doe ik meestal een combinatie van LF routes

•

Amsterdam

•

Brabantse routes ze kunnen niet meer dan 30 km per dag en ik moet opladen mijn scootmobile...

•

combi knoopuntenroute +LFroute

•

combi van LF-routes en knooppunttrajecten -- ontstaat gaande de rit

•

Combinatie LF en regionale fietsroutes

•

Combinatie van enkele routes

•

combinatie van lf en knooppunt

•

Combinatie van LF routes

•

Combinatie van LF routes van Amsterdam naar Winterswijk

•

combinatie van routes door Nederland, België

•

Combinatie van routes van Culemborg via Vlieland en Terschelling naar Ameland en terug

•

Combinatie, afhankelijk van dagdoel

•

combinaties van LF7,Maas en Rijnfietsroute

•
•

Dat weten we nog niet, maar LF is lekker fietsen.
de rode draad route(??) de grensroute tusen Belgie en Nederland waar zoveel mensen in de oorlog
van 1914-1918 zijn omgekomen vanwege de hoogspanningskabels

•

deelroutes

•

delen van de routes in Zeeland

•

Dodedraad route

•

Drenthe

•

Duitsland naar Berlijn

•

eiland hoppen Schiermonnikoog naar Texel

•

Elbe radweg van Praag naar Maagdenburg

•

Elfstedenfietstocht

•

elfstedenroute

•

Elfstedenroute in Friesland

•

Elfstedentocht (3x)

•

Fiets pieterpad

•

fietsen langs alle wadden eilanden

•

Fietserpad (3x)

•

Fietserpad (Maastricht-Pieterburen)

•

Fietserpad en Maasroute vanuit Maastricht naar Sedan [Frankrijk]

•

Fietserpad Maastricht Pieterburen

•

Fietserspad (3x)

•

Fietserspad van Pieterburen naar St. Pietersberg

•
•

Fietserspad? alternatief Pieterpad
Friesland en omstreken ------------------------LF1 Noordzeroute i de andere richting Den Helder Brugge

•

Gedeeltelijk van de routes gecombineerd denk ik

•

grens Duitsland Nederland

•

Grensfietsroute (Doodendraadroute), boekje wordt in 2019 uitgegeven

•

het is het plan om naar de noordkaap te gaan fietsen
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•

Het pieterpad

•

het pieterpad fietsen

•
•

hopelijk is mijn gebroken pols goed hersteld om weer te gaan fietsen volgend jaar.
Ik maak er voornamelijk gebruik van als ze toevallig op mijnroute liggen. Ik weet nog niet waar ik
volgend jaar allemaal heen ga fietsen...

•
•

ik maak zelf mijn route afhankelijk waar bv de kinderen kamperen
ik wil heel graag op de waddeneilanden hoppen. En dan naar Den Helder fietsen of van Dokkum
terug fietsen naar onze woonplaats Albergen.

•

Is nog in planning Roosendaal naa de Bieschbos

•

knoop verschillende routes aanelkaar

•

Knooppunten

•

Laatste stuk van rondje Nederland Rotterdam / Venlo

•

Langs de grens van Gelderland

•

LF21+LF15

•

LF6 Maastricht-Vaals

•

Limes (2x)

•

Limes route naar de zwarte zee

•

luik - hoek van holland

•

maak zelf route knooppunten met zo nu en dan een stuk LF als het uitkomt

•
•

meerdaagse tochten door nederland en buitenland
meestal doen we stukjes LF routes en afsnijden met knooppunten of eigen routes. De kampeer/slaapplekken zijn leidend

•

Mijn tocht die ik op GPS gaat rijden, loop zoveel mogelijk op en over de grenzen van NL, Dld, Bel

•

Moezel Radweg

•

naar de oorsprong van de Maas in F

•

Naast de zee en de eilanden erbij te nemen

•

net welke ik tegen kom

•

Nieuweschans Maastricht Sluis Vlissingen

•

Noord Groningen - Oost Friesland

•

Omgeving Diever

•

Op de route van Nijkerk naar Vlissingen

•

Pieperroute

•

Pieterpad (2x)

•

Praga Groningen

•

R1 von Münster (D) nach Hoek van Holland

•

rijnroute

•
•

Ronde van Nederland
Ronde van Nederland traject Delft via LF1 naar Callantsoog via LF10 naar lauwersoog en via LF14
naar Groningen en met de trein terug naar delft

•

Ronde van Nederland via LF staat nog steeds op lijstje

•

ronde van Overijssel (zelf plannen)

•

Rondje Achterhoek

•

Rondje Gelderland

•

Rondje ijsselmeer vanuit Amsterdam

•

Rondje Zeeland LF of knooppuntenroute

•

Starten in Limburg

•

stukjes van de LF routes die globaal liggen op de route Dordrecht-Winterswijk

•

stukken route aan elkaar knopen?

•

tweede deel van ronde van nederland
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•

Van huis uit zullen gedeeltes gereden worden om meerdere rondes te maken van ca 10 dagen

•

Van thuis naar Maastricht en dan verder naar Rome

•
•

Vanuit huis naar Hoek van Holland en dan de LF 1 naar Sluis
vanuit Kampen naar Texel en dan eilandhoppend naar het verste waddeneiland in Duitsland of
Denemarken.

•

Vennbahnroute

•

Vlissingen -groene valleiroute

•

waarschijnlijk een deel van deze routes, mogelijk zuiderzeeroute of rijnfietsroute

•

waarschijnlijk een combinatie richting Frankrijk

•

we gebruiken LF -routes in combinatie met eigengemaakte routes (gps)

•

We hebben diverse LF fietsroutes gefietst

•

wel in delen gefietst

•

Wij gaan op de fiets naar het vakantie adres

•

Willekeurig door Nederland

•

Zeeland

•

Zeewolde

•

zelfgemaakte (knooppunten + LF route) route door Overijssel of Drenthe.

•

Zuidelijke deel van de ronde van NL
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