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<12 jaar: 1%

12-17 jaar: 1%

18-29 jaar: 2%

30-49 jaar: 10%

50-64 jaar: 50%

65 jaar & ouder: 36%
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Meer info? kenniscentrumtoerisme@limburg.be

 Periode: 28/03/16 - 6/11/16
 41 vrijwilligers
 5324 face-2-face enquêtes
       2301 online enquêtes

Waarom een fietstocht in Limburg?
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Fietsonderzoek 2016 – Samenvatting 

Tijdens het fietsseizoen 2016 voerde het Kenniscentrum van Toerisme Limburg een 

grootschalig fietsonderzoek uit bij recreatieve fietsers op het Limburgse 

fietsroutenetwerk. Recreatieve fietsers onderscheiden zich van functionele fietsers 

doordat het fietsen een doel op zich is. Bij functionele fietsers is de fietstocht eerder een 

middel om bijvoorbeeld op het werk of tot bij een winkel te geraken. 

5324 fietsers namen deel aan een korte blitzenquête op het fietsroutenetwerk. 2301 

respondenten vulden een uitgebreide online enquête in. De deelnemers aan de 

blitzenquête bestonden voor 45% uit fietstochtenmakers, die op minder dan 20 km van hun 

woonplaats of tijdelijke verblijfplaats een ritje maken. 41% waren fietsdaguitstappers die 

minimaal 4 uren, inclusief reistijd, in een andere regio verblijven voor hun fietstocht. 14% 

waren fietsvakantiegangers die minstens één nacht op een vakantieadres verblijven 

waarbij het hoofddoel van hun vakantie fietsen is. 

86% van alle recreatieve fietsers woont in België, 13% in Nederland en 1% in Duitsland. Van 

de Belgen komt 70% uit Limburg zelf. Bij de fietstochtenmakers zijn er relatief gezien 

meer Belgen en Limburgers aanwezig, bij de fietsdaguitstappers voornamelijk meer 

fietsers uit de buurprovincies en bij de fietsvakantiegangers meer buitenlanders en fietsers 

uit verre provincies zoals West- en Oost-Vlaanderen. 

70% van de fietsers volgt een knooppunttraject, 22% geen uitgestippeld traject en 8% een 

themaroute. Vooral de fietstochtenmakers gaan al eens zonder uitgestippeld traject op 

pad omdat ze de streek goed kennen. Fietsdaguitstappers en –vakantiegangers volgen 

relatief gezien vaker een themaroute of knooppunten. De grootste groep fietsers is tussen 

50 en 64 jaar oud (50%), fietst het vaakst per twee (65%), met een elektrische fiets (45%), 

over een gemiddelde afstand van 45 km. Inclusief logies voor de fietsvakantiegangers geeft 

een fietser gemiddeld € 27,63 per fietstocht uit. 

De vaakst aangehaalde reden om een fietstocht te maken in Limburg is het aantrekkelijke 

landschap en de mooie natuur. Van de aantrekkelijkheid van het landschap zijn de fietsers 

ook het meest tevreden, samen met de leesbaarheid en herkenbaarheid van de 

bewegwijzering. Mogelijke verbeterpunten zijn de mogelijkheden voor een sanitaire stop, 

schuilmogelijkheden, de staat van het wegdek en veilige oversteekplaatsen. 

Van de fietstocht in het algemeen is zo maar even 98,3% tevreden. De grootste groep 

(55,2%) is zeer tevreden, 32,6% is zelfs uiterst tevreden.  


