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Factsheet

Fietsen en wandelen in Drenthe

Recreatief fietsen en wandelen
Nederlanders wandelen en fietsen graag. Niet alleen
om van A naar B te komen, maar veel mensen vinden
het ook gewoon een leuke activiteit. Ongeveer de helft
van de Nederlanders fietst wel eens voor het plezier
en circa tweederde maakt wel eens een recreatieve
wandeling. In 2018 maakten Nederlanders 424 miljoen
wandelingen en 191 miljoen recreatieve fietstochten.

Wandelen voor het plezier

Fietsen voor het plezier

Participatie:

Participatie:

60% van de Drenten

49% van de Drenten

wandelt

fietst

Gemiddeld:

Gemiddeld:

45 keer per jaar

30 keer per jaar

Bron: NBTC-NIPO, CVTO 2018 – wandelingen en fietstochten van
een uur of langer inclusief reistijd.

• Van alle recreatieve fietstochten in Nederland wordt
3,5% in Drenthe ondernomen, dit zijn ruim 6,7 miljoen
recreatieve fietstochten.
• Van alle wandelingen in Nederland, wordt 3,0%
in Drenthe ondernomen, dit zijn bijna 13 miljoen
wandelingen.
Bron: NBTC-NIPO, CVTO 2018 – wandelingen en fietstochten van
een uur of langer inclusief reistijd.

In het coronajaar zijn mensen meer recreatief gaan fietsen
en wandelen. Een peiling van Wandelnet laat het volgende
beeld zien.

Invloed corona-maatregelen op wandelgedrag
Er wordt meer gewandeld. 66% van de respondenten heeft door de corona-maatregelen meer gewandeld
dan in een normaal jaar. 43% is in deze tijd begonnen met wandelen terwijl ze voorheen zelden of nooit
wandelden.

Stellingen:
1 Ik heb meer gewandeld dan in een ‘normaal’ jaar.

24%

2 Ik ben begonnen met wandelen, voorheen wandelde ik
zelden of nooit.

42%

15%

3 Ik blijf vooral thuis vanwege de risico’s.

6%
0%

28%
21%
20%

helemaal mee eens
Bron: Wandelnet, Onderzoek Wandelen in coronatijd – zomer 2020.

marketingdrenthe
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40%

mee eens

60%
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Recreatieve verplaatsingen

Fietsen en wandelen tijdens de vakantie

• Nederlanders en Drenten hebben zich in 2020 in het
algemeen minder verplaatst dan in voorgaande jaren.
Het aantal verplaatsingen nam – zowel in Drenthe als
in geheel Nederland gemiddeld af met 14%.
• Het tegenovergestelde geldt voor het aantal
recreatieve verplaatsingen (toeren, wandelen), deze
namen in Drenthe toe met 58% (Nl +57%). Het grootse
deel (89% in NL) van de recreatieve verplaatsingen
wordt te voet of met de fiets gedaan.
• Het aantal afgelegde recreatieve kilometers steeg
met 32% (Nl +27%). Dat het aantal recreatieve
verplaatsingen sterker steeg dan het aantal afgelegde
kilometers heeft er mee te maken dat Nederlanders
meer ommetjes zijn gaan maken.

• In 2020 was fietsen en wandelen tijdens een vakantie in
eigenlijk land populairder dan in de voorgaande jaren.
Een groter deel van de Nederlanders is gaan fietsen en
wandelen tijdens de vakantie eveneens een groter deel
heeft een specifieke fiets- of wandelvakantie ondernomen.
• In absolute zin nam het aantal vakanties waarin gefietst
werd in Drenthe met 45% toe ten opzichte 2019
(Nl +23%).
• Het aantal wandelvakanties steeg in Drenthe met 12%
ten opzichte van 2019 (Nl +8%).
• Het aantal specifieke fiets- en wandelvakanties nam
met respectievelijk 51% en 44% toe in Drenthe.

Ontwikkeling aantal recreatieve verplaatsingen en
kilometers in Drenthe (indexcijfers 2018 = 100)
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Bron: CBS, Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken,
reismotieven, regio’s, 2021

marketingdrenthe

Drenthe 4e plek
in Nederland
> marktaandeel 10%

Fietsvakanties:
Drenthe 3e plek
in Nederland
> marktaandeel 11%

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek
(CVO), 2019 – Maatwerkrapportage Drenthe –
toeristische vakanties

Aan de Nederlanders (16+) die in 2020 een fietsvakantie (trektocht of standplaats) in eigen land

Bron: NBTC-NIPO, Continu Vakantieonderzoek (CVO), 2019 en 2020
– Maatwerkrapportage Drenthe – toeristische vakanties.
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Wandelvakanties:

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: Stichting Landelijk Fietsplatform, Kerncijfers Fietsvakanties
2020-2021

