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Voorwoord
Nederlanders fietsen graag en veel. Er is veel behoefte aan cijfers over recreatief
fietsen en fietsvakanties. Het Fietsvakantieonderzoek 2018/2019 gaf een goed
inzicht in het gedrag van - met name - de trektochtfietser. Toch hebben wij besloten
najaar 2020 al een nieuw onderzoek uit te voeren. Belangrijkste reden hiervoor:
inzicht krijgen in de effecten van corona op het bizarre vakantieseizoen 2020. We
hebben hiervoor onderzoek laten uitvoeren door Kien Onderzoek; bij dit bureau is
ook ons Fietserspanel ondergebracht.
We werken aan een onderzoeksprogramma waarmee we de komende jaren verder kunnen. Daarbij maken wij uiteraard ook gebruik van de landelijke bronnen. Het Continu Vakantie Onderzoek
(CVO) en het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) stoppen echter en het is nog niet duidelijk in
hoeverre de nieuwe onderzoeken gedetailleerde informatie gaan bieden over recreatief fietsen
en fietsvakanties. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen bij de landelijke onderzoeken nauwlettend in de gaten.
Deze publicatie is daarmee een update van het eerdere onderzoek, waarbij verschillende bronnen worden gebruikt. De belangrijkste bronnen zijn:

KIEN Onderzoek 2020

Volume fietsvakanties en fietstrektochten 2020 plus duiding
ontwikkelingen en effecten corona

CVO 2020

Kenmerken fietsstandplaatsvakanties, effecten, waarderings
cijfers, bestedingen

Fietsvakantieonderzoek 2019

Kenmerken fietsvakanties; focus op gebruikers LF-routes en de
meer ervaren of ‘fanatieke’ trektochtfietsers, bestedingen

De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de Nederlandse bevolking. Voor de buitenlandse
markt is geen recente informatie beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het – voor 2021
geplande – onderzoek inkomend toerisme plaats gaat vinden. In hoofdstuk 5 is wel een paragraaf (5.4) gewijd aan de buitenlandse markt.

plaatsvakanties als op fietstrektochten in eigen land. Daarbij zijn ook vragen gesteld over de
invloed van corona op de keuze voor Nederland als bestemming voor de fietsvakantie.
Dit onderzoek geeft niet alleen inzicht in het aantal mensen dat één of meerdere fietsvakanties
heeft ondernomen in Nederland, maar geeft – voor de fietstrektochten – ook inzicht in het aantal
‘nieuwe’ trektochtfietsers. Trektochtfietsers hebben een aantal vervolgvragen gekregen, bijvoorbeeld over de logiesvorm, de provincies die zijn aangedaan en of gebruik is gemaakt van een
LF-route tijdens de fietstrektocht. In 2020 maakte één op de drie binnenlandse trektochtfietsers
gebruik van een LF-route. Binnen dit onderzoek is deze groep te klein om verder in te zoomen.
Continu Vakantie Onderzoek 2020
Jarenlang is gebruik gemaakt van het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO, als bron voor
cijfers over fietsvakanties. Het Landelijk Fietsplatform liet in dit onderzoek altijd aanvullende vragen meelopen, bijvoorbeeld over het gebruik van routes en de waardering van diverse kwaliteits
aspecten van de fietstocht. Dit onderzoek is in 2020 voor het laatst in deze vorm gehouden, de
resultaten hiervan zijn in dit rapport opgenomen. Er komt in 2021 via het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) een vervolg op het Continu Vakantie Onderzoek. Dit onderzoek zal echter minder
uitgebreid zijn en er is geen ruimte voor maatwerkvragen.
Fietsvakantieonderzoek 2019
Voor meer gedetailleerde informatie over de LF-gebruikers wordt het onderzoek – Fietsvakantieonderzoek 2018/2019, Focus op meerdaagse fietstrektochten in Nederland, 2019 van De Afdeling
Onderzoek – gebruikt. Dit onderzoek is in opdracht van het Landelijk Fietsplatform uitgevoerd
onder de lezers van nieuwsbrieven of magazines van Nederlandfietsland.nl, Fietsvakantiewinkel,
Fietsersbond, Fietsknoop en ANWB. De insteek van het onderzoek is breder, maar aanleiding
voor dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in de LF-gebruikers. Aangenomen kan
worden dat via deze kanalen (ook) de meer ‘fanatieke’ of ervaren fietsers - en dus ook de LFgebruikers - bereikt worden.

Onderzoek Fietsvakanties in 2020
Fietsplatform heeft Kien Onderzoek eind 2020 de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren
onder een representatieve steekproef van Nederlanders (16+). Aan degenen die aangaven wel
eens recreatieve fietstochten te ondernemen, is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden een
fietsvakantie in Nederland hebben ondernomen. Het onderzoek gaat zowel in op fietsstand-
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1 Fietsen tijdens de vakantie in Nederland
Ruim de helft (55,9%) van de Nederlanders van 16 jaar en ouder (8,1 mln personen) heeft
in 2020 tijdens één of meer vakanties in eigen land gefietst. Dit kan zowel op een reguliere
fiets, als op een elektrische fiets, mountainbike of een wielrenfiets zijn. Dit betreft niet alleen
de fietsvakanties, maar ook een ander type vakantie waarbij men wel recreatief fietst of een
vakantie waarbij men de fiets alleen gebruikt als vervoersmiddel.

1.1 Trektochten en fietsstandplaatsvakanties
Er wordt in deze rapportage onderscheid gemaakt tussen twee typen fietsvakanties: fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.


Deel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder:
recreatieve fietstocht

78,8%

Afgelopen 12 maand ondernomen:
fietstrektocht, fietsvakanties en/
of gefietst tijdens de vakantie in NL

55,9%

17,5%

fietsvakantie of fietstrektocht in NL

fietstrektocht in NL

6,1%

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

Een fietsvakantie is een vakantie die de vakantieganger zelf beschouwt als fietsvakantie. De definitie is dus aan de interpretatie van de vakantieganger overgelaten. Als iemand vindt dat hij of zij
op fietsvakantie is geweest dan beschouwen wij die vakantie als fietsvakantie. Dit kan zowel een
trektocht zijn als een vakantie waarbij men fietstochten maakt vanaf een vast vakantieadres.
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Fietsstandplaatsvakantie

Fietstrektocht:

vakantie waarbij men meerdere fietstochten
onderneemt vanaf een vast vakantieadres.

vakantie waarbij men fietst van overnachtingsadres naar overnachtingsadres en dus
op verschillende plekken overnacht.
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1.2 Fietsvakanties in Nederland
Nederlanders 16+
14,5 mln personen

Recreatieve
fietsers
11,4 mln personen

Niet-recreatieve
fietsers
3,1 mln personen

In totaal geven 2,5 miljoen personen aan dat zij in 2020 minimaal één fietsvakantie (trektocht of
fietsstandplaatsvakantie) hebben ondernomen in eigen land. Een deel van de vakantiegangers
gaat vaker dan één keer per jaar op fietsvakantie, dus het aantal vakanties zal zeker boven de
2,5 miljoen liggen.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

• 14,5% van de Nederlanders (16+) ging één of meerdere keren op fietsstandplaatsvakantie, dit
zijn 2,1 mln Nederlanders.
• 6,1% van de Nederlanders (16+) maakte minimaal één fietstrektocht in Nederland, dit zijn
885.000 personen.
• Een deel van de Nederlanders (circa 485.000 personen) ondernam dus zowel (een) fietsstandplaatsvakantie(s) als (een) fietstrektocht(en).
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

1.3 Routes in Nederland
Fietste in 2020
tijdens een
vakantie in NL
8,1 mln personen

Fietsvakantie in NL
in 2020
trektocht of standplaats

2,5 mln personen

Alleen trektochten
400.000 personen

Zowel trektochten als
fietsstandplaatsvakanties
485.000 personen

Fietste in 2020
niet tijdens een
vakantie in NL
3,3 mln personen

Wel gefietst geen
fietsvakantie
5,6 mln personen

Alleen fietsstandplaatsvakanties
1,6 mln personen

885.000 personen totaal trektochten

Knooppuntroutes
Overal in Nederland zie je de fietsknooppunten, er zijn in totaal 40 fietsroutenetwerken die
naadloos op elkaar aansluiten. Ideaal voor het plannen en fietsen van een dagtocht (vanaf huis
of vanaf het vakantieadres). Je bepaalt zelf de route en het aantal kilometers dat je wilt gaan fietsen. Daarbij fiets je van knooppunt naar knooppunt. Elk knooppunt is voorzien van een nummer
en meestal ook een informatiepaneel. De routes tussen twee knooppunten zijn in twee richtingen bewegwijzerd met wit-groene knooppuntbordjes.
Bron: nederlandfietsland.nl – 2021.

Van de Nederlanders die tijdens een vakantie in eigen land recreatieve fietstochten ondernemen,
maakt in 2020 58% gebruik van de knooppuntroutes. Bij specifieke fietsstandplaatsvakanties
ligt dit aandeel zelfs nog hoger, namelijk op 79%. Zo’n 36% maakt tijdens de vakantie geen
gebruik van bewegwijzerde fietsroutes, bijvoorbeeld omdat zij liever ‘op de bonnefooi fietsen’ of
gebruik maken van digitale routes.
Bron: NBTC-NIPO, CVO 2020 - okt 2019-sep 2020 o.b.v. vragen Fietsplatform.

LF-routes
LF-routes - voluit Langeafstand Fietsroutes - zijn ideaal voor het plannen van je meerdaagse
fietstocht. Er is zo’n 3.900 km aan bewegwijzerde LF-routes door boerenland, over uitstrekte hei,
door de stad of juist langs de kust.
Bron: nederlandfietsland.nl – dec 2020.

2,1 mln (2.085.000) personen totaal fietsstandplaats
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Eén op de drie (33%) trektochtfietsers in Nederland maakte voor hun trektocht gebruik van een
LF-route. In vergelijking met het onderzoek naar LF-gebruikers uit 2019, is een grotere groep deels nieuwe - trektochtfietsers bereikt.

Kaart met alle knooppuntroutes en LF-routes in Nederland (status december 2020)

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.
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2 Fietsstandplaatsvakantie
Het grootste deel van de Nederlanders die op fietsvakantie gaan, kiest voor een fietsstandplaatsvakantie. In 2020 ging 14,5% van de Nederlanders (16+) één of meerdere keren op
fietsstandplaatsvakantie in Nederland; dit zijn 2,1 mln Nederlanders van zestien jaar en ouder.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020 - berekening aantal Nederlanders
De Afdeling Onderzoek op basis van CBS, Bevolking Nederland 01-01-2020.

2.2 Oordeel fietsen tijdens de vakantie
Nederlanders die een fietsvakantie in eigen land hebben ondernomen gaven deze vakantie in
2020 gemiddeld een 8,5. Iets boven het oordeel over de gemiddelde binnenlandse vakantie
(8,3). De Nederlanders die in 2020 tijdens een vakantie in eigen land recreatief gefietst hebben,
gaven hun recreatieve fietstochten gemiddeld een 8,2, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Fietsstandplaatsvakantie:

vakantie waarbij men meerdere fietstochten onderneemt vanaf
een vast vakantieadres.

Het oordeel over de aantrekkelijkheid van de omgeving, de kwaliteit van wegen, bewegwijzering,
routeverloop en het aanbod van fietsroutes is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Aspecten
zoals de aanwezigheid van bezienswaardigheden en horecapunten scoren in 2020 logischerwijs
iets lager dan voorgaande jaren. Door corona waren – zeker in het voorjaar – veel horecagelegenheden en bezienswaardigheden gesloten.

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek
Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland (Kien) aangevuld met de meest recente cijfers uit het Continu Vakantie
Onderzoek.
Bron: NBTC-NIPO - CVO 2020 - okt 2019-sep 2020 o.b.v. vragen Fietsplatform.

2.1 Bestemmingsprovincies
Uit het CVO blijkt dat de regulier fietsstandplaatsvakanties
in 2020 als volgt over de provincies verdeeld waren.
Gelderland trekt veruit de meeste fietsers (24,9%),
op enige afstand gevolgd door Overijssel met 14,2%
fietsstandplaatsvakanties.

FR
11,4%
NH
9,3%

Bron: NBTC-NIPO - CVO 2020 - okt 2019-sep 2020 o.b.v. vragen Fietsplatform.

ZH
3,3%

Marktaandeel fietsstandplaatsvakanties (2020) >

ZL
4,7%

FL
2,2%

UT
GLD
2,8% 24,9%
NB
5,5%

GR
1,9%
DR
11,8%
OV
14,2%

Oordeel aspecten van fietsen tijdens de vakantie

2020

Aantrekkelijkheid van de omgeving

8,4

Kwaliteit van de fietspaden en wegen

8,0

Kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes

8,1

Kwaliteit van het routeverloop fietsroutes

8,1

Drukte op de fietsroutes

7,7

Aanwezigheid bezienswaardigheden

7,5

Aanwezigheid horecapunten

7,3

Aantal openbare rustplaatsen

7,5

Kwaliteit openbare rustplaatsen

7,6

Aanbod van fietsroutes

8,3

Bron: NBTC-NIPO - CVO 2020 - okt 2019 - sep 2020 o.b.v. vragen Fietsplatform.

LB
8,0%
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2.3 Profiel fietsstandplaatsvakantieganger
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het profiel van de reguliere vakantieganger die
een fietsstandplaatsvakantie onderneemt in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Het
coronajaar heeft een duidelijke verschuiving opgeleverd qua vakantiegedrag. Dit is de reden dat
wij ook de uitkomsten van de screening van ons panel in 2019 in de tabel en de analyse hebben
meegenomen.
Gemiddelde
Nederland*

Fietsstandplaatsvakantieganger
2020
Geslacht

Leeftijd

Gezinssituatie

Screening
2019**

2020

man

54,5%

57,7%

49,3%

vrouw

45,5%

42,3%

50,7%

16-29 jaar

21,5% (+)

18,5%

21,3%

30-39 jaar

13,9% (+)

11,9%

14,7%

40-49 jaar

13,9% (+)

12,3%

16,8%

50-59 jaar

17,7% (+)

15,4%

17,6%

60 jaar of ouder

33,0% (- -)

42,0%

29,6%

Eenpersoons

14,9% (- -)

21,7%

21,4%

59,2%

57,4%

47,9%

17,9% (++)

14,5%

20,6%

8,0% (++)

5,6%

10,1%

Meerpersoons (zonder kinderen <18)
Meerpersoons (jongste kind <13)
Meerpersoons (jongste kind 13-17)

* Verdeling zoals die binnen Nederland is binnen de selectie van 16 jaar en ouder (o.b.v. de Gouden Standaard van MOA).
** Bij de screening in 2019 is gevraagd of de respondent in de afgelopen 2 jaar een fietsvakantie heeft ondernomen. Het
onderzoek in 2020 heeft betrekking op de afgelopen 12 maanden.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020 en Kien Onderzoek, Screening panel tbv
Fietserpanel Fietsplatform 2019.
Ontwikkeling aandeel ten opzichte van screening 2019:
(+) = aandeel 10%-20% hoger
(+ +) = aandeel >20% hoger
(- -) = aandeel >20% lager

Geslacht
Mannen geven vaker (54,5%) dan gemiddeld (49,3% van de Nederlanders is man) aan dat ze in
2020 een fietsstandplaatsvakantie hebben ondernomen. Ten opzichte van de screening in 2019
ligt het aandeel mannen in 2020 iets lager.
Leeftijd
Fietsen is populairder dan gemiddeld bij Nederlanders van 60 jaar of ouder. Opvallend is wel
de verschuiving in 2020 ten opzichte van 2019, het screeningjaar. Was in 2019 nog 42% van de
Nederlanders die fietsstandplaatsvakanties ondernamen 60 jaar of ouder, in 2020 is het aandeel
van deze groep nog maar 33%. In 2020 lijkt de fietsstandplaatsvakantieganger meer op de
gemiddelde Nederlander. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de CVO cijfers van 2020: een
stijging van het aandeel 45-64 jarigen en een daling van het aandeel 65-plus.
Mogelijk verklaring hiervoor is enerzijds de keuze van de oudere doelgroep om vanwege de risico’s en de drukte wat meer thuis te blijven. Daarentegen besloot de jongere doelgroep wat meer
in eigen land te blijven.
Gezinssituatie
Het grootste deel (59,2%) van de Nederlanders die in 2020 een fietsvakantie ondernamen maakt
deel uit van een gezin zonder kinderen, dit is vergelijkbaar met 2019.
In 2020 geven opvallend meer gezinnen met kinderen aan een fietsvakantie in eigen land te
hebben ondernomen. In 2019 maakt 20,1% van de vakantiefietsers deel uit van een gezin met
kinderen, in 2020 was het aandeel 25,9%. Het CVO laat eveneens een lichte stijging van het
aandeel gezinnen met kinderen zien. Daarentegen is het aandeel alleenstaanden op het totaal
kleiner geworden. Mogelijk heeft dit laatste te maken met de beperkingen die vanwege corona
opgelegd zijn met betrekking tot het delen van accommodaties met personen van buiten het
eigen huishouden.
Overige kenmerken
• Het aantal werkenden onder de fietsvakantiegangers nam ten opzichte van 2019 toe van
52,9% naar 58,5%.
• In vergelijking met 2019 kwam een groter deel van de vakantiefietsers uit het Westen van het
land (2019: 40% en 2020: 43,5%).
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020 en Kien Onderzoek, Screening panel tbv
Fietserpanel Fietsplatform 2019.
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3 Fietstrektochten in Nederland
Fietstrektochten zijn fietsvakanties waarbij men van overnachtingsadres naar overnachtingsadres fietst. In totaal hebben 885.000 Nederlanders (16+) in 2020 één of meer fietstrektochten in eigen land gemaakt.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

Fietstrektocht:

vakantie waarbij men van overnachtingsadres naar overnachtingsadres fietst en dus op verschillende plekken overnacht.

3.2 Overnachtingen
Bij bijna de helft van de mensen die afgelopen 12 maanden een trektocht in eigen land hebben
gefietst bestond de langste trektocht uit 1 of 2 overnachtingen (47%). Nog eens 33% bleef 3 of 4
keer ergens logeren en voor 20% bestond de tocht uit meer dan 4 overnachtingen. Dit komt neer
op gemiddeld 3,2 nachten per vakantie.
Het is opvallend dat er relatief veel korte fietstrektochten ondernomen worden. Eén op de vijf
personen die een fietstrektocht in eigen land ondernomen hebben ging tijdens hun langste
vakantie 5 of meer dagen op pad.

De trektochtfietsers uit het onderzoek naar fietstrektochten uit 2019
gingen in twee jaar gemiddeld 2,5 keer op fietsvakantie in Nederland, dat is 1,25 fietsvakantie per jaar. Een derde van de trektochtfietsers ondernam twee keer per jaar of vaker een fietstrektocht.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

Bron: De Afdeling Onderzoek, Fietsvakantieonderzoek 2018/2019,
Focus op meerdaagse fietstrektochten in Nederland, 2019.

3.1 Ervaring met fietstrektochten in Nederland

Het grote aandeel korte fietstrektochten verklaart mogelijk ook het verschil met eerdere onderzoeken. Wellicht komen dergelijke korte vakanties niet altijd terug in de vakantieonderzoeken,
omdat de consument het meer als ‘uitstapje’ of ‘weekendje weg’ ziet en niet als een echte
vakantie. Uit het CVO blijkt ook dat er in 2020 ten opzichte van 2019 meer korte fietsvakanties
(alle typen fietsvakanties) zijn ondernomen. In 2019 was men tijdens 36% van de fietsvakanties
2-4 dagen op pad, in 2020 lag het aandeel korte vakanties op 41%.
Bron: NBTC-NIPO, CVO 2019 en 2020 - april-sept.

Trektochten in Nederland 2020

Voor

32%

eerste fietstrektocht ooit

Voor

11%

voor het eerst in Nederland

Veel korte vakanties past bij de algemene trend van de afgelopen jaren. Nederlanders kiezen steeds
vaker voor korte of middellange vakanties. Daarnaast kiezen ‘nieuwe’ trektochtfietsers waarschijnlijk eerder voor een korte(re) vakantie, omdat zij het eerst eens uit willen proberen. In 2020 is er in
dit opzicht wel sprake van een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren. In verhouding hebben
Nederlanders meer lange vakanties in eigen land doorgebracht.
Bron: NBTC-NIPO, CVO 2019 en 2020 - april-sept.

Bron: Kien Onderzoek, Onderzoek Fietsvakanties en fietstrektochten 2020.

Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) maakten in 2020 voor het eerst een fietstrektocht in
Nederland. Ongeveer een derde (32%) van deze trektochtfietsers had nooit eerder een fietstrektocht ondernomen. Elf procent ging wel eerder op fietstrektocht, maar nog nooit in Nederland.
Corona had voor driekwart van de respondenten enige tot grote invloed op de keuze voor een
fietstrektocht in Nederland.
KERNCIJFERS FIETSVAKANTIES 2020-2021

Het grootste deel van de trektochtfietsers overnachtte onderweg in een hotel (47%) of B&B (35%).
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020. Dit zijn tevens logiesvormen waar
vaak voor gekozen wordt tijdens een reguliere korte vakantie.
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3.3 Bestemmingsprovincies

Meest gebruikte logiesvormen tijdens een fietstrektocht
Hotel

47%

B&B

35%

Vrienden/familie

20%

Huisje/bungalow

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

19%

Tent

‘Vrienden op de fiets’

Gemiddeld fietsten de trektochtfietsers door 2,7 provincies. Gelderland werd veruit het vaakst
aangedaan als onderdeel van een fietstrektocht; 41% van de trektochtfietsers fietste (ook) door
Gelderland. Op de tweede plek staat Overijssel met 29% van de fietsers en ruim een kwart van
de trektochtfietsers deed Utrecht (27%) of Drenthe (26%) aan.

18%

12%

Bron: Kien Onderzoek, Onderzoek Fietsvakanties en fietstrektochten 2020.

In vergelijking met het onderzoek naar fietstrektochten uit 2019 wordt veel minder vaak voor
een overnachting in een tent op een camping gekozen (18% t.o.v. 52%). Ook maakt men minder
gebruik van ‘Vrienden op de fiets’ als overnachtingsadres (12% t.o.v. 28%).

Provincie aangedaan tijdens
fietstrektocht in 2020

Provincie aangedaan tijdens
fietstrektocht in 2020

Gelderland

41%

Noord-Holland

21%

Overijssel

29%

Friesland

20%

Utrecht

27%

Limburg

18%

Drenthe

26%

Groningen

16%

Zuid-Holland

23%

Flevoland

15%

Noord-Brabant

23%

Zeeland

11%

Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

Bron: De Afdeling Onderzoek, Fietsvakantieonderzoek 2018/2019, Focus op meerdaagse fietstrektochten in Nederland, 2019.

Deze verschillen kunnen verklaard worden doordat in het onderzoek van 2019 waarschijnlijk de
meer ervaren en ‘fanatieke’ trektochtfietsers zijn bereikt.
• In 2020 heeft corona ook ongetwijfeld een rol gespeeld. In het begin van het jaar mochten de
campings met gedeeld sanitair nog niet open.
• Daarnaast beschikken de ‘nieuwe’ trektochtfietsers mogelijk nog niet over een volledige kampeeruitrusting en kiezen er daarom eerder voor om niet te gaan kamperen.
• De nieuwe of minder ervaren trektochtfietsers zijn mogelijk minder vaak bekend met ‘Vrienden
op de fiets’ als fietsvriendelijke overnachtingsadressen.
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3.4 Gebruik LF-routes
Een derde (33%) van de trektochtfietsers heeft gebruik gemaakt van een LF-route. Dit zijn circa
292.000 personen die in 2020 tijdens één of meerdere fietstrektochten een LF-route gebruikten.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.
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3.5 Reden gebruik LF-routes

Trektochtfietser

Belangrijkste redenen voor de keuze voor een LF-route tijdens een fietstrektocht zijn het gemak
van één route met doorgaande bewegwijzering over een langere afstand (59%) en goede ervaringen met eerder ondernomen LF-routes (41%). Dertig procent van de trektochtfietsers die in 2020
gebruik maakten van een LF-route, hebben niet eerdere een trektocht op een LF-route gemaakt.
Dit zijn dus nieuwe gebruikers.

Geslacht

Leeftijd

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

Reden(en) voor een keuze voor een LF-route
59%

Het gemak van één route met doorgaande bewegwijzering
Ik heb goede ervaringen(en) met eerder ondernomen LF-route(s)

41%

De omschrijving van de LF-route sprak me aan

28%

LF-route past het best bij meerdaagse fietstocht

27%

Kwaliteit van het routetracé

22%

Op advies en ervaring van anderen

20%

Ik zie de afstand van een LF-route als uitdaging of prestatie
Ik ken geen ander soort route in Nederland

17%
3%

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

De belangrijkste redenen voor het gebruik van een LF-route komen overeen met de redenen uit het
eerdere onderzoek naar fietstrektochten. In 2020 gingen de LF-gebruikers vaker af op het advies van
anderen, dit hangt waarschijnlijk samen met het aandeel nieuwe gebruikers. Ervaren LF-gebruikers zijn
al bekend met de routes en kiezen eerder voor de routes vanwege goede ervaringen in het verleden.

3.6 Profiel trektochtfietser
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het profiel van de trektochtfietser in vergelijking
met de gemiddelde Nederlander. Het coronajaar heeft een duidelijke verschuiving opgeleverd
qua vakantiegedrag. Dit is de reden dat wij ook de uitkomsten van de screening van ons panel in
2019 in de tabel en de analyse hebben meegenomen.

Gezinssituatie

Gemiddelde
Nederland*

2020

Screening
2019**

2020

man

64,0% (+)

58,1%

49,3%

vrouw

36,0% (-)

41,9%

50,7%

16-29 jaar

31,8% (+)

28,7%

21,3%

30-39 jaar

20,8% (+)

18,9%

14,7%

40-49 jaar

18,2% (++)

12,4%

16,8%

50-59 jaar

11,4% (-)

13,4%

17,6%

60 jaar of ouder

17,9% (- -)

26,6%

29,6%

Eenpersoons

18,2% (-)

20,2%

21,4%

Meerpersoons (zonder kinderen <18)

48,7%

50,9%

47,9%

Meerpersoons (jongste kind <13)

21,8%

20,4%

20,6%

11,4% (++)

8,5%

10,1%

Meerpersoons (jongste kind 13-17)

* Verdeling zoals die binnen Nederland is binnen de selectie (o.b.v. de Gouden Standaard van MOA
** Bij de screening in 2019 is gevraagd of de respondent in de afgelopen 2 jaar een fietsvakantie heeft ondernomen. Het
onderzoek in 2020 heeft betrekking op de afgelopen 12 maanden.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020 en Kien Onderzoek, Screening panel tbv
Fietserpanel Fietsplatform 2019
Ontwikkeling aandeel ten opzichte van screening 2019: (+) = aandeel 10%-20% hoger
(++) = aandeel >20% hoger
(- -) = aandeel >20% lager

Geslacht
Mannen geven vaker (64%) dan gemiddeld (49,3% van de Nederlanders is man) aan dat ze in
2020 een fietstrektocht in eigen land hebben ondernomen. Ook in 2019 tijdens de screening
waren mannen al oververtegenwoordigd onder de trektochtfietsers (58,1%).
Leeftijd
Trektochten worden relatief vaak ondernomen door fietsers tot 40 jaar (screening 2019). Opvallend is wel de verschuiving in 2020 ten opzichte van 2019. In 2019 was 60% van de trektochtfietsers onder de 50 jaar, in 2020 71%. Met name het aandeel trektochtfietsers tussen de 40 en de
50 nam sterk toe.
Mogelijke verklaring hiervoor is enerzijds de keuze van de oudere doelgroep om vanwege de
risico’s en de drukte wat meer thuis te blijven. Daarentegen besloot de jongere doelgroep wat
meer in eigen land te blijven.
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Gezinssituatie
De gezinssituatie van de trektochtfietsers komt in 2020 redelijk overeen met dat van de gemiddelde Nederlander. Ten opzichte van 2019 is het aandeel gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd toegenomen (van 8,5% in 2019 tot 11,4% in 2020). Het aandeel alleenstaanden
op het totaal is licht afgenomen. Dit laatste kan te maken hebben met de beperkingen die
vanwege corona opgelegd zijn met betrekking tot het delen van accommodaties met personen
van buiten het eigen huishouden.
Overige kenmerken
• Het aandeel fulltime werkenden onder de trektochtfietsers nam ten opzichte van 2019 toe van
40,3% naar 47,3%.
• In vergelijking met 2019 had een groter deel van de vakantiefietsers een hogere opleiding
(2019: 33,1% en 2020: 37%). Ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, was de hoog opgeleide Nederlander al oververtegenwoordigd onder de trektochtfietsers.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020 en Kien Onderzoek, Screening panel tbv
Fietserpanel Fietsplatform 2019.
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4 Bestedingen tijdens fietsvakanties
4.1 Bestedingen per vakantie en per dag
Onderstaande tabel geeft inzicht in de bestedingen per persoon per dag.
• De bestedingen tijdens reguliere vakanties en fietsstandplaatsvakanties komen uit het Continu
Vakantieonderzoek (CVO) en hebben betrekking op 2020.
• De bestedingen door trektochtfietsers hebben betrekking op het onderzoek Fietstrektochten in
Nederland uit 2019. Het onderzoek Fietsvakanties en Fietstrektochten uit 2020 ging niet in op de bestedingen.

In deze paragraaf wordt op basis van de volumes uit het onderzoek van 2020 en de bestedingscijfers
uit 2018/2019 een inschatting gemaakt van de bestedingen. Deze aantallen moeten gezien worden
als indicatie. Waarschijnlijk ligt het totaalbedrag in werkelijkheid nog wat hoger, omdat een deel van
de vakantiegangers in 2020 meer dan één fietsvakantie heeft ondernomen.

Fietsstandplaatsvakantie
Aantal personen dat minimaal 1x
Fietsstand

Fietstrektocht

Reguliere

plaatsvakantie
Uitgave per
persoon per dag

38
euro

op fietsvakantie is geweest

vakantie

52
euro

32

mln

Aantal dagen

euro

Bestedingen per persoon per dag
Bron: NBTC-NIPO CVO 2020 - okt 2019 - sep 2020 o.b.v. vragen Fietsplatform en De Afdeling Onderzoek i.o.v. Fietsplatform,
Fietstrektochten in Nederland 2018/2019.

euro

Totale uitgaven (euro)

4.2 Inschatting bestedingen fietsvakanties 2020
Uit het onderzoek dat Fietsplatform eind 2020 heeft laten uitvoeren door Kien Marktonderzoek blijkt
dat 885.000 Nederlanders (16+) één of meerdere fietstrektochten hebben ondernomen in eigen land
en dat 2,1 miljoen Nederlanders één of meer fietsstandplaatsvakanties in eigen land hebben ondernomen. De trektochtfietsers waren gemiddeld 3,2 dagen op pad, de fietsstandplaatsvakantiegangers
3,4 dagen.

2,1
3,4
38
271

Fietstrektocht

885
3,2
52
142

duizend

euro

mln euro

mln euro

Inschatting bestedingen tijdens fietsvakanties van
Nederlanders in Nederland in 2020

413

mln euro

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.
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Aannames:
• Het aantal personen dat in 2020 op fietsvakantie is geweest, heeft per persoon één fietsvakantie
ondernomen.
• Bestedingen:
- Voor fietsstandplaatsvakanties: de bestedingen per persoon per dag zijn vergelijkbaar met
fietsstandplaatsvakanties in 2020 (CVO), dus 38 euro.
- Voor fietstrektochten: de bestedingen per persoon per dag zijn vergelijkbaar met bestedingen
uit het onderzoek naar fietstrektochten uit 2018/2019: 47 euro LF-gebruikers (33%) en 54 euro
voor niet-LF-gebruikers (67%), gemiddeld 52 euro.
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5 Trends en ontwikkelingen
5.1 Invloed corona op keuze fietsvakantie in NL
       in 2020
Aan de Nederlanders (16+) die in 2020 een fietsvakantie (trektocht of standplaats) in eigen land
hebben ondernomen, is gevraagd in hoeverre corona invloed heeft gehad bij hun keuze voor een
vakantie in eigen land. Ruim de helft geeft aan dat corona hier in meer of mindere mate invloed op
heeft gehad. Een deel van deze vakantiegangers ging normaal naar het buitenland op fietsvakantie,
voor een ander deel was het de eerste fietsvakantie ooit.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

derde van de vakantiegangers in 2021 op zoek naar bestemmingen in Nederland.
In het buitenland zijn vooral bestemmingen die betrekkelijk dichtbij liggen en met de auto bereikbaar
zijn populair, zoals Frankrijk en Italië. Naar vliegvakanties in landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Egypte wordt in verhouding nauwelijks nog gezocht.
Bron: NRIT, Nederland ook dit jaar favoriet vakantieland voor Nederlanders, januari 2021.

Plannen fietstrektochten 2021

2021

Voor 52% van Nederlanders die in 2020 in NL op fietsvakantie

Zes op de tien (60%) Nederlanders die in 2020 een fietstrektocht in Nederland
hebben ondernomen, is van plan dit in 2021 weer te doen en nog eens een derde
is dit misschien van plan (34%). Slechts 6% geeft aan dit volgend jaar niet van
plan te zijn.

zijn geweest, speelde corona een rol bij de keuze voor een
vakantie in eigen land.

24%
48%

Van degenen die voor het eerst een fietstrektocht maakten of dit nog niet eerder in Nederland deden
wil 47% zeker komend jaar weer een trektocht in eigen land maken en eveneens 47% misschien.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

28%
grote invloed

enige invloed

geen invloed

5.3 Trends binnenlandse vakanties

Bron: Kien Onderzoek, Onderzoek Fietsvakanties en Fietstrektochten 2020.

Voor trektochtfietsers ligt dit aandeel zelfs nog hoger. Voor deze groep driekwart (74%) van de
trektochtfietsers had corona enige tot grote invloed op de keuze om dit jaar een fietsvakantie in
Nederland te houden.
Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en fietstrektochten in Nederland, 2020.

5.2 Vakantieplannen 2021
Zoover – de review- en boekingssite – verwacht dat ook dit jaar Nederlanders massaal in eigen land
op vakantie gaan. Dat ziet organisatie in het zoekgedrag op haar site. Net als in 2020 is ruim een
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Het bureau Trends & Tourism verwacht de komende jaren een revival van de vakantie in eigen land.
Dit is een trend die al voor de coronacrisis aan het opkomen was. De coronacrisis versterkt de ontwikkeling eigenlijk alleen maar.
Belangrijkste redenen voor deze ontwikkeling:
1 Groei korte vakanties – die vaak dicht bij huis worden doorgebracht.
2 Groeiend aantal 65+-ers – die relatief vaak voor een vakantie in eigen land kiezen.
3 Grotere kans op mooi zomerweer – maar de verschillen kunnen per jaar wel groot zijn.
4 Duurzaamheid wint aan belang – klimaatverandering zal grotere impact krijgen op gedrag.
5 Opkomst van elektrische auto – door beperkte actieradius dichter bij huis op vakantie.
6 Nieuwe verblijfsconcepten – innovatieve accommodaties die andere doelgroepen aanspreken.
7 Beter imago van een vakantie in eigen land – nog eens versterkt door de coronacrisis.
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Veranderingen gaan uiteraard geleidelijk. Het buitenland blijft – zeker voor langere vakanties –
aantrekkelijk. Uit een peiling eind 2020 blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders komende
zomer – als het even kan – gewoon weer naar het buitenland op vakantie wil gaan.

5.4 Fietsvakanties buitenlanders

Bron: Trends & Tourism, Toekomstvisie Nederlandse Vakantiemarkt 2021.

Verblijfsgasten 2019
Fietsen belangrijkste activiteit 2014
Fietsvakanties*

Duitsland

België

Frankrijk

Spanje

6,2 mln

2,5 mln

963.000

529.000

20%

9%

6%

5%

1,24 mln

226.000

58.000

26.000

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties 2019 en NBTC , Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
* Vakanties met fietsen als belangrijkste activiteit worden hierbij als fietsvakantie beschouwd.

• Belangrijkste herkomstlanden voor Nederland zijn – na Nederland zelf – Duitsland, België en de UK.
• 20% van de Duitsers noemt fietsen als belangrijkste activiteit in 2014 (1e plek in top 5 van belangrijkste activiteiten).
• Voor 9% van de Belgen staat fietsen op nummer 1.
• Ook 6% van de Fransen en 5% van de Spanjaarden (5%; 26.000 vakanties) komen naar Nederland
om te fietsen.
• Voor bezoekers uit de UK staat fietsen niet in de top 5 van activiteiten die men in Nederland uitvoert. Uiteraard zal een deel van de 2,4 mln bezoekers (2019) uit het Verenigd Koninkrijk wel op de
pedalen stappen.
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties 2019 en NBTC , Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.

Het Onderzoek Inkomend Toerisme is voor het laatst uitgevoerd in 2014. Een vervolg stond voor 2021
gepland, maar door corona is het nog onduidelijk wanneer dit plaats gaat vinden.
Uiteraard heeft in 2020 corona ook effect gehad op het aantal bezoekers uit het buitenland. Tot en
met oktober 2020 lag het aantal bezoekers uit Duitsland 42% en uit België 50% lager dan in 2019.
Dit zal ook effect hebben op het aantal fietsvakanties.
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties 2020 – jan-okt voorlopige cijfers.

Duitsland
ADFC voert jaarlijks de Travelbike-Radreiseanlyse uit, uit deze analyse van de fietsvakantiemarkt in
Duitsland blijkt onder andere dat:
• In 2019 in totaal 5,5 miljoen Duitsers een fietsvakantie hebben ondernomen.
• Hiervan zijn 28% fietsstandplaatsvakanties en 72% fietstrektochten.
• 40% heeft interesse in een Europese (excl. Duitsland) fietsvakantie, dit komt neer op 2,2 miljoen
vakanties
• Nederland = nummer 1 bestemming in het buitenland (favoriet bij 14,5% van de vakantiefietsers).
Bron: ADFC, ADFC Radreiseanalyse 2020, 2020.
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