FACTSHEET
Kengetallen Drenthe
400.000.000 kilometer
wordt er per jaar in Drenthe
gefietst. Dat is 10.000x de
wereld rond!

Dat is 2,61 kilometer
per Drent per dag en dus
ruim 950 kilometer
per Drent per jaar.
Een Drent fietst gemiddeld
12 minuten per dag, dat is
75 uur per jaar.

De Drent neem dan ook voor
een kwart van zijn
verplaatsingen de fiets.

49% vd Drenten
onderneemt fietstochten
(langer dan een uur) in
de vrije tijd.
Gemiddeld onderneemt
de Drent 30 fietstochten
per jaar.

Fietsen in Drenthe

Fietsen tijdens de vakantie

Drenten maakten in totaal
7,1 miljoen fietstochtjes
voor het plezier.
Recreatief fietsen levert, zonder
aankoop van fietsen en kleding,
€11,4 miljoen per jaar op
voor de Drentse economie.

Veel daarvan geven Drenten
zelf uit: verreweg de meeste
tochtjes vinden plaats in de
eigen woonomgeving.

Dat is

€1,80 per fietstocht,
waarvan
70% aan consumpties.
Er ligt 2100 km
belijnd fietspad in Drenthe.
Er staan zo’n 20.000
fietsroutebordjes en
500 infopanelen
in Drenthe.

Tijdens 24% van de toeristische vakanties in Drenthe
pakt de vakantieganger de
fiets voor een ontspannen
ritje. Onder hotelgasten is
dit lager, onder kampeerders
en met name (sta)caravan
gasten juist hoger.

24%
24%

Fietsen in Drenthe

Drenthe #1 fietsprovincie
Drenthe is een 5 sterren
fietsprovincie.

Volgens Nederlanders is Drenthe dé

In Drenthe stoort men zich minder aan
de drukte op het fietspad dan in de rest
van Nederland. 17% vs. 26%.

#1 fietsprovincie
van Nederland.
Drenthe staat in alle provincies in
de top 3 van beste fietsprovincie.

55% van de mensen
vindt zijn eigen provincie
dé fietsprovincie van
Nederland. Onder inwoners
van Drenthe is dat maar
liefst 90% !

In het ANWB-onderzoek
Fan van Fietsen gaven
recreatieve fietsers Drenthe
een totaalcijfer van 8,4,
het hoogst van alle provincies.

Van belang voor ideale fietstocht

Cijfer

Omgeving fietsgebied

86%

Comfort fietspaden
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Route/afgelegde parcours
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7,9

Bewegwijzering
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Bezienswaardigheden
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7,6
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Aantal weggebruikers op fietspaden
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7,2

Plekken om te rusten
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7,3

Horeca-aanbod onderweg
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Sterk
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Het comfort van de
fietspaden verbeteren.

Meer rustplekken
onderweg.

Storen aan slechte
bewegwijzering.

Drenthe

48%

34%

19%

Nederland

50%

36%

24%

Profiel van de Drentse fietser

Fietsen in Drenthe
Plannen fietsroutes

Gezelschapsgrootte
1 of 2 personen

De overgrote meerderheid rijdt
vanaf huis weg 97%, slechts
een klein deel rijdt eerst ergens
heen met de auto. Wielrenners
en mountainbikers doen dit wel
vaker.

87%
Er wordt op alle dagen van
de week recreatief gefietst,
met een piek in het weekend.
1/3e van de fietstochten
vindt plaats in het weekend.
Alle leeftijden fietsen, maar
mensen tussen 55 en
75 jaar oud maken de
meeste ritjes.

85–90% van de fietsers
komt uit de eigen provincie.

Dit verklaart waarom slechts
1/3e zijn route vooraf plant.

De sportieve fietser
(racefiets/ATB/MTB) plant
vaker: 50%.

Deze sportieve fietser plant
online en volgt relatief vaak
apps of navigatie op de fiets.

Van degenen die plannen:
56% volgt bordjes,
dit staat bij alle
leeftijden op #1.
0–14

15–29

30–54

55–75

19% gebruikt kaart

18% gebruikt internet
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Volgen van route: generatieverschil
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Gemiddeld 5000 Nederlandse
Google-zoekacties per maand op
fietsen in Drenthe.

Fietsen in Drenthe

Opkomst E-bike

Fietsen met kinderen

Bij 1/3e van de
fietstochten in de vrije
tijd wordt een e-bike
gebruikt .

In Nederland zijn er meer
fietsen dan inwoners
23 miljoen fietsen versus
17 miljoen inwoners.
Gemiddeld 3 fietsen
per huishouden.

1,9 miljoen fietsen zijn

23% van de fietstochten in
Drenthe wordt ondernomen
door mensen uit huishoudens
met kinderen tot 12 jaar.

Bij een fietstocht met kinderen
zijn de lengte van de route en de
aanwezigheid van speeltuinen/
horeca langs de route het meest
bepalend voor de keuze van de
route.

elektrisch in Nederland.

Fietsverkoop Nederland 2008–2018
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De verkoop van e-bikes
is de afgelopen 10 jaar

verdriedubbeld.

Aandeel e-bikes van totaal aantal
verkochte fietsen gestegen van
10% naar 40%.
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