
Recreatief
mountainbiken
in Brabant

Aanbod
• Brabant heeft een 

mountain bikenetwerk van 

2.000 kilometer.
• Brabants meest gewaar-

deerde MTB-routes zijn het 

Dak van Brabant  (Nuenen 

c.a.), het Dak van Netersel 

(Netersel) en de MTB-route 

in de Loonse en Drunense 

Duinen. De populariteit is 

te danken aan de hoogte-

verschillen en single tracks.

• Voor mountainbikers is 

het niet ongebruikelijk een 

MTB-vignet aan te schaffen 

zodat het parcours goed 

onderhouden kan worden. 

Een landelijk of provinciaal 

vignet bestaat nog niet, 

waardoor de vereiste van 

een vignet per gebied 

verschilt.  

Kenmerken recreatief mountainbiken

Trends en ontwikkelingen
• Sportief fietsen kent verschillende disciplines, waarvan wielrennen en mountainbiken de 

bekende en meest beoefende vormen zijn. Gravelbiken is een relatief nieuwe vorm van sportief 

fietsen en wordt steeds populairder.

• Vrijheid, ontspanning, avontuur, gezondheid en prestaties zijn waarden die voor de sportieve fietser 

belangrijk zijn. 

• Zowel het aandeel Nederlanders (10%) dat minstens één keer per jaar sportief fietst, als het aandeel 

Nederlanders (6%) dat minstens twaalf keer per jaar fietst, bleef de laatste jaren nagenoeg gelijk.

• 43% van de mountainbikers beoefent de sport meer dan vier keer per maand. Mountainbikers

 beoefenen de activiteit gemiddeld het vaakst in de lente en zomermaanden.

Omvang doelgroep 
In Nederland zijn er 

740.000 sportieve 
fietsers. 17% van de doel-

groep richt zich uitsluitend op 

mountainbiken en 25% 

combineert dit met wielrennen. 

Participatie
6% van de Brabanders gaat 

mountainbiken of wielrennen in 

de vrije tijd. Dit zijn 156.000 

personen, waarvan circa 

66.000 mountainbikers.

Frequentie
39% van de mountainbikers 

in Brabant fietst minstens één 

tot drie keer per week in de 

eigen provincie. Een stijging van 

17% ten opzichte van 2017 

en ruim boven het landelijke 

gemiddelde van 30%.  

Aantal tochten
In Brabant worden jaarlijks 
3,1 miljoen mountainbike-

tochten ondernomen, ten 

opzichte van 1,7 miljoen in 
2015.

Duur mountainbiketocht 
Gemiddeld duurt een 

mountain biketocht in 

Nederland  2 uur en 

15 minuten. 

Omgeving
De meeste tochten vinden 

plaats in landelijk of agrarisch 

gebied (36%), gevolgd door 

bosgebied (30%). 

Afstand
De gemiddelde afstand die 

een mountainbiker aflegt, is 

41,8 kilometer. 

Kilometers naar startpunt 
Gemiddeld wordt 14,3 

kilometer afgelegd om bij een 

startpunt te komen. Een kwart 

van de mountainbikers rijdt 

daar meer dan 20 kilometer 
voor.
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Bestedingen

Per activiteit
Tijdens mountainbiketochten 

in Nederland wordt gemiddeld  

€4,70 per activiteit
uitgegeven, exclusief vervoers- 

en parkeerkosten. 

Per tocht wordt €0,90 uit-
gegeven aan consumpties, dit 

is meer dan een verdubbeling 

ten opzichte van 2015. 

Per tocht
Per tocht wordt gemiddeld 

€2,30 aan parkeren en 

vervoer uitgegeven. In totaal is 

dit €7.1 miljoen. 

Wensen
• Mountainbikers willen graag onverharde en 

smalle paden, hellingen, een netwerk van 

routes, goede bewegwijzering en 

makkelijk te bereiken parkeerplaatsen. 

• De grootste ergernissen onderweg zijn: 

zwerfafval, loslopende honden, mondelinge 

agressie, gedrag van andere verkeers-

deelnemers en slechte paden en wegen.

Wist u dat:
• Mountainbiken na wandelen, fietsen en hardlopen de 

populairste buitenactiviteit is?

• 30% van de mountainbikers een app gebruikt bij het 

beoefenen van de activiteit?

• Het verstorende effect op dieren in de natuur van een 

mountainbiker vergelijkbaar is met dat van 

een wandelaar? 

Profiel mountainbiker (NL)

Totaal
De totale uitgaven (exclusief parkeren en vervoer) zijn €14,7 

miljoen.

Groepsgrootte: 2,7 personen 57% fietst alleen, 18% met vrienden 
of kennissen

32% van de fietstochten wordt afgelegd 

in de eigen gemeente

46% is tussen 25-54 jaar 25% is lid van gezinnen met 

kinderen <12 jaar

83% van de mountainbikers 

is man
90% van de wielersporters is 

geen lid van een vereniging. 
De belangrijkste reden hiervoor 

is de tijdsinvestering en het 

prestatiegerichte karakter van 

de verenigingen. 

 www.visitbrabant.com/routebureau   info@routesinbrabant.nl 

Colofon
Er zijn verschillende factsheets over routerecreatie in Brabant: fietsen, wandelen, varen, ruiteren en mountainbiken. Bij de factsheet hoort 
een onderlegger die de onderzoeksmethodiek, bronnen en definities beschrijft. Deze is te vinden op: www.visitbrabant.com/routebureau.
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