Recreatief fietsen in
Zuid-Holland
Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in
Zuid-Holland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale
fietstocht in Zuid-Holland mogelijk te maken?
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Woord vooraf
Een korte inleiding op het onderzoek en een leeswijzer

Fietsen staat volop in de belangstelling. Maar hoe ervaren recreatieve fietsers zelf het fietsen in Nederland? Wat vinden zij
belangrijk en wat staat volgens hen een ideale fietstocht in de weg? 11.228 recreatieve fietsers deden mee aan het onderzoek
dat werd verspreid door ANWB, Fietsersbond, NTFU en Stichting Landelijk Fietsplatform. De respondenten in dit onderzoek
hebben op zijn minst 1x per half jaar recreatief gefietst. De onderzoeksresultaten zijn niet representatief voor de Nederlandse
bevolking. Van alle respondenten hebben er 1881 uitspraken gedaan over Zuid-Holland. Op dit aantal is deze rapportage
gebaseerd. Onder recreatieve fietsers worden de fietsers verstaan die doorgaans in Zuid-Holland recreatief fietsen. Resultaten
met een n < 60 zijn niet gerapporteerd. Voor de 3 belangrijkste verbeterpunten is een aanvullende analyse voor e-bikes
gedaan. Die resultaten vindt u in de huidige rapportage.

Leeswijzer
Deze rapportage beschrijft de resultaten voor het recreatieve
fietsen in de provincie Zuid-Holland. Voor elke provincie is
zo’n rapportage gemaakt. Daarnaast is er een rapportage
gemaakt voor Nederland als geheel, waarin dieper wordt
ingegaan op de verschillen tussen gebruikers van diverse
typen fietsen zoals een e-bike, gewone fiets en racefiets.
Significante verschillen in grafieken tussen Zuid-Holland en
het gemiddelde in Nederland worden met de volgende
symbolen aangeven:
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De uitdaging

De context
Fietsen staat enorm in de belangstelling.
Het is gezond, niet vervuilend, neemt
weinig ruimte in…. Kortom, hèt ideale
vervoersmiddel voor de korte afstand en
een leuke manier om de omgeving te
ontdekken tijdens een recreatief tochtje.
Ook bij bestuurders is er toenemende
aandacht voor het fietsen. Meerdere
provincies profileren zich als dè
fietsprovincie van Nederland. Zuid-Holland
heeft zijn ambities neergelegd in de het
‘Fietsplan 2016-2025’, gericht op het
stimuleren van fietsgebruik door paden
veiliger en innovatiever te maken.
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De samenwerkende fietspartijen ANWB,
Fietsersbond, NTFU en Stichting Landelijk
Fietsplatform dragen graag bij aan de
fietsambities van de provincie ZuidHolland door kennis en kunde aan te
bieden over recreatief fietsen. In dat kader
hebben wij aan recreatieve fietsers zelf
gevraagd hoe zij het fietsen in ZuidHolland ervaren en welke verbeterpunten
zij zien. Die kennis willen wij delen met
alle betrokkenen bij het recreatief fietsen
in Zuid-Holland, zodat we gezamenlijk het
fietsen in Zuid-Holland nog aantrekkelijker
kunnen maken.

De hoofdvraag
Hoe beoordelen recreatieve fietsers het
fietsen in Zuid-Holland en welke
verbeterpunten zien zij om de ideale
fietstocht in Zuid-Holland mogelijk te
maken?
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Hoofdboodschap
Fietsers waarderen de fietsmogelijkheden
in Zuid-Holland met een 7,7 en dat is iets
lager dan gemiddeld voor heel Nederland
wordt aangegeven. Zuid-Holland speelt
een grote rol voor het recreatieve fietsen
van de eigen inwoners. Liefst 96% komt
uit de provincie en 87% vertrekt voor de
fietstocht van huis. De gewone fiets neemt
voor het maken van fietstochten de
belangrijkste plaats in. Als verbeterpunten
worden genoemd het comfort van
fietspaden en het tegengaan van drukte.
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Drukte op fietspaden is
een issue
Van alle aspecten die de kwaliteit van een
fietsroute beïnvloeden scoort de drukte op de
paden in Zuid-Holland het laagst met een
waardering van 6,4. Men ergert zich tevens
aan asociaal gedrag en snelheidsverschillen

Comfort fietspaden
verbeterpunt
Iets meer dan de helft van de recreatieve
fietsers noemt het comfort van de fietspaden
een verbeterpunt. Het gaat dan met name
om hobbels, boomwortels, gaten en kuilen in
het wegdek.
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Meer rustplekken
gewenst
Ruim een derde (35%) van de recreatieve
fietsers wil dat er meer rustplekken komen.
Het gaat dan vooral om meer bankjes (77%)
en meer prullenbakken (41%). Ook mist men
vaak een mooi uitzicht (43%). Vooral door
gebruikers van een e-bike wordt het
ontbreken van rustplekken gevoeld.

Aandachtspunt
omgevingskwaliteit
Meer dan gemiddeld voor Nederland wordt
de kwaliteit van de omgeving als
verbeterpunt gezien. Belangrijke ergernissen
zijn teveel lawaai en lelijke bebouwing.
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Algemeen oordeel
Wat vindt men van het recreatief fietsen in
Nederland? En in de provincie waar ze
doorgaans fietsen?

Het recreatief fietsen in de provincie Zuid-Holland
wordt met een 7,7 beoordeeld.
Het oordeel over recreatief fietsen in de
provincie Zuid-Holland is lager dan het
oordeel over recreatief fietsen over het
algemeen in Nederland. Kortom
recreatieve fietsers zijn minder tevreden
over Zuid-Holland als fietsprovincie.

7,7

7,9

Oordeel recreatief fietsen
in Zuid-Holland

Oordeel recreatief fietsen
in Nederland

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden
voor recreatief fietsen in ZuidHolland?

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden
voor recreatief fietsen in Nederland?
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Profiel van de recreatieve fietser in Zuid-Holland
Op wat voor fiets maken de fietsers hun tocht?
En in welke frequentie? Kortom een
omschrijving van de recreatieve fietser in
Zuid-Holland.

Bijna alle recreatieve fietsers in Zuid-Holland komen
uit de provincie zelf.
Herkomst recreatieve fietsers in Zuid-Holland

Noord-Holland

.

2%

96%

Utrecht

23%

grote stad

22%
19%
7%

anders

1%

n=1881
0%

20%

40%

Leeftijd recreatieve fietsers in Zuid-Holland

87%

vanuit huis

78%

jonger dan 35 jaar

8%
13%

vanuit een parkeerplaats
vanuit een vereniging of clubhuis

voorstedelijk gebied buiten
een grote stad

landelijk gebied

Overige provincies

Vertrekpunt recreatieve fietstocht
.

29%

kleine stad

1%
van de recreatieve fietsers die
doorgaans in Zuid-Holland
fietsen, komt zelf ook uit de
provincie.

dorp

1%
1%

Zuid-Holland
(n=1881)

36 t/m 45 jaar

totaal (n=11228)

46 t/m 55 jaar

7%
10%

vanuit een treinstation
vanuit een tweede huis/vakantie… 1%
2%
vanaf een camping

1%

vanuit een verhuurbedrijf van fietsen

0%
0%

anders, nl

1%
2%

0%

21%

56 t/m 65 jaar

33%

ouder dan 65 jaar

20%

40%

60%

80%
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100%

30%

0%

20%

40%

n=1881

10

Gewone fiets wordt het meest gebruikt voor een
recreatieve fietstocht.
Type fiets recreatieve fietstocht
.

Frequentie recreatief fietsen in Zuid-Holland
.

30%
29%

gewone fiets

ongeveer 1x keer per week

29%

elektrische fiets

meerdere keren per week

32%

Zuid-Holland (n=1881)

15%
12%

racefiets

30%

ongeveer 1x keer per 2-3 weken

20%
20%

hybride/toerfiets/trekkingfiets

33%

Nederland (n=11228)

17%

ongeveer 1x keer per maand
ongeveer 1x per kwartaal

12%
4%

ongeveer 1x per half jaar

mountain bike

minder vaak dan 1x per half jaar

ander type fiets, nl

0%
0%

30%
Gewone fiets

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

In Zuid-Holland wordt een recreatieve
fietstocht het meest met een gewone
fiets gemaakt, vaker dan de elektrische
fiets, die landelijk gezien het meest
wordt gebruikt.
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20%

n=1881
40%

De ondervraagde groep recreatieve
fietsers in Zuid-Holland kan met recht
een fanatieke groep fietsers genoemd
worden. Ruim zes op de tien
recreatieve fietsers (63%) geven aan
tenminste één keer per week een
recreatieve fietstocht te maken.
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Wat is belangrijk, en wat kan beter?
Welke factoren hebben de meeste invloed op
de ideale fietstocht? En wat zijn de
belangrijkste verbeterpunten? In het algemeen
en per factor uitgewerkt voor Zuid-Holland.

De kwaliteit van de omgeving is het meest van
belang bij de ideale fietstocht.
Belang voor ideale fietstocht

Rapport
cijfer

.
omgeving gebied waar u doorheen
fietst

83%

comfort van de fietspaden

15%

71%

route het afgelegde parkoers

7,0

27%

57%

7,6

7,4

37%

bewegwijzering

47%

43%

7,4

aantal weggebruikers op de fietspaden

46%

47%

6,4

bezienswaardigheden

43%

plekken om te rusten

26%

horeca-aanbod onderweg 13%
0%

sterk

7,3

47%

23%

51%

58%

29%

50%

een beetje

6,6

7,0

Omgeving best beoordeeld, aantal weggebruikers op de
fietspaden het minst
Positief is dat het belangrijkste thema, de omgeving, het beste
wordt beoordeeld in Zuid-Holland. De omgeving krijgt
gemiddeld een 7,6 van recreatieve fietsers in Zuid-Holland.
Het aantal weggebruikers op de fietspaden wordt aanzienlijk
minder goed beoordeeld: slechts een 6,4.

100%

niet

n=1881

Hieronder staat een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de ideale
fietstocht. Kunt u aangeven in hoeverre deze uw ideale fietstocht beïnvloeden?
Vraag rapportcijfer: Kunt u met een rapportcijfer van 1-10 aangeven hoe het met
onderstaande factoren is gesteld in de provincie waarin u het vaakst fietst?
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Comfort van fietspad en aantal weggebruikers op
fietspad belangrijkste verbeterpunten Zuid-Holland.
Verbeterpunten ideale fietstocht
.
comfort van de fietspaden

50%

aantal weggebruikers op de
fietspaden

37%

26%
34%

plekken om te rusten

36%
26%

bewegwijzering
omgeving gebied waar u
doorheen fietst
horeca-aanbod onderweg
route het afgelegde parkoers
bezienswaardigheden

ik weet geen verbeterpunten
anders

Recreatieve fietsers in Zuid-Holland vinden dat er nog
voldoende verbeterpunten zijn om dichter in de buurt van de
ideale fietstocht te komen. Op de volgende pagina’s wordt
ingegaan op de verbeterpunten die recreatieve fietsers zien.
Positief is dat één op de acht fietsers (12%) geen
verbeterpunt weet te noemen.

51%

24%

Zuid-Holland
(n=1881)

15%

9%
12%

Nederland
(n=11228)

13%

E-bike

12%

9%

Recreatieve fietsers met een e-bike in
Zuid-Holland hechten bovengemiddeld
veel waarde aan plekken om te rusten
(47% vs. 29%), bewegwijzering (34%
vs. 22%) en horeca-aanbod onderweg
(16% vs. 11%).

8%

12%

16%
14%
12%

0%

20%

40%

60%

Kunt u aangeven op welke vlakken het nog beter kan in Zuid-Holland om zo het
fietsplezier te vergroten?
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Recreatieve fietsers storen zich met name aan de
factoren die zorgen voor gevaar op het pad.
.

Comfort van de fietspaden
hobbels/uitstekende
boomwortels

70%
67%

gaten/kuilen in de weg
45%
52%

smalle paden

39%
35%

paaltjes op het fietspad

ZuidHolland
(n=957)

29%
34%

achterstallig onderhoud berm

27%
25%

geen vlakke paden
overgang van ondergrond
fietspaden

Er zijn drie belangrijke storingsfactoren voor de fietsers als
het gaat om het comfort op de fietspaden:
hobbels/uitstekende boomwortels, gaten/kuilen in de weg en
smalle paden moeten als eerste worden aangepakt om de
fietsbeleving te verbeteren.

76%
76%

Nederland
(n=5618)

17%
20%

groot niveauverschil met de
berm

13%
16%

geen verharde fietspaden

8%
12%

te gladde fietspaden

3%
3%

anders

11%
10%
0%

E-bike
Gebruikers van een e-bike vinden net
als andere fietsers hobbels/uitstekende
boomwortels, gaten/kuilen in de weg en
smalle paden de belangrijkste
verbeterpunten voor het comfort van de
fietspaden.

20%

40%

60%

80%

U heeft aangegeven dat het comfort van de fietspaden beter kan in Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft het comfort van de fietspaden?
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Naast de drukte op de fietspaden is ook tegen gaan
van asociaal gedrag een belangrijk verbeterpunt.
Aantal weggebruikers op de fietspaden
/

72%

drukte op de fietspaden

68%
60%

asociaal gedrag van medeweggebruikers

58%
59%

snelheidsverschillen op het
fietspad

58%
49%

hinder van medeweggebruikers

hinder van landbouwverkeer

anders

Zuid-Holland
(n=697)

45%
27%

veel gemotoriseerd verkeer

veel drukke wegen

Er zijn vier duidelijke verbeterpunten als het gaat om het
thema ‘aantal weggebruikers op de fietspaden’. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de drukte op de fietspaden wel de
belangrijkste storingsfactor is. Opvallend is dat recreatieve
fietsers veel last ervaren van medeweggebruikers (in de vorm
van asociaal gedrag, snelheidsverschillen en hinder).

Nederland
(n=2975)

25%

E-bike

21%

Fietsers met een e-bike storen zich
vaker aan asociaal gedrag van medeweggebruikers (68% vs. 57%). Ze
vinden de hoeveelheid drukke wegen
minder vaak dan gemiddeld een
verbeterpunt (14% vs. 23%).

16%
5%

9%
12%
11%
0%

20%

40%

60%

80%

U heeft aangegeven dat het aantal weggebruikers op de fietspaden beter kan in
Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft het aantal weggebruikers op de
fietspaden?
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Recreatieve fietsers storen zich vooral aan te weinig
bankjes waar men kan rusten.
Plekken om te rusten

Het gebrek aan bankjes is met afstand de grootste
storingsfactor als het gaat om het thema ‘plekken om uit te
rusten’. Op dit vlak is actie gewenst aangezien het thema als
belangrijk verbeterpunt wordt aangegeven door recreatieve
fietsers in de provincie.

.
77%
weinig bankjes
75%

43%

weinig rustplekken met mooi
uitzicht

38%
ZuidHolland
(n=647)

41%

weinig prullenbakken bij
rustplekken

46%

Nederland
(n=4062)

32%
achterstallig onderhoud
32%

E-bike
31%

Volgens 77% van de fietsers met een ebike zijn er onderweg te weinig bankjes.
Daarin wijken fietsers met een e-bike
niet af van andere fietsers.

weinig picknick-plekken
33%

25%
vandalisme bij rustplekken
21%
0%

20%

40%

60%

80% 100%

U heeft aangegeven dat de plekken om te rusten beter kunnen in Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft de plekken om te rusten?
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Recreatieve fietsers storen zich met name aan de
bewegwijzering vanwege het ontbreken van bordjes.
.

Bewegwijzering
66%

ontbreken van bordjes

61%
44%

geen duidelijke bordjes

40%
ZuidHolland
(n=482)

41%

ontbreken van
fietsknooppunten

33%
32%

achterstallig onderhoud bordjes

Nederland
(n=2705)

34%
24%

vandalisme

28%

23%

bewegwijzering klopt niet met
mijn routebeschrijving

anders

Ruim 65% van de recreatieve fietsers die het thema
‘bewegwijzering’ als verbeterpunt zien, geeft aan dat vooral
het ontbreken van bordjes een storingsfactor is. Over de
bordjes die er wel al zijn, geeft ruim vier op de tien aan dat ze
onduidelijk zijn.

22%
11%
12%
0%

20%

40%

60%

U heeft aangegeven dat de bewegwijzering beter kan in Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft de bewegwijzering?
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De omgeving kan vooral verbeterd worden door
lawaai te beperken.
Storingsfactoringen omgeving
.
teveel lawaai

34%

44%

lelijke bebouwing langs de
route

31%
27%

weinig variatie in omgeving/op
de route

31%

weinig natuur

27%

Zuid-Holland
(n=273)

26%

Nederland
(n=1032)

14%

weinig beschutting

31%
26%

weinig bijzondere natuur

weinig bezienswaardigheden
op de route

De omgeving wordt in mindere mate als een verbeterpunt
gezien voor de ideale fietstocht. Wanneer er wordt ingezoomd
op de onderliggende storingsfactoren is te zien dat vooral het
lawaai een punt van aandacht is.

48%

22%
14%
17%
18%

anders

21%
0%

20%

40%

60%

U heeft aangegeven dat de omgeving beter kan in Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft de omgeving?
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Men stoort zich vooral aan het horeca-aanbod
onderweg omdat er te weinig van aanwezig is.
Horeca-aanbod onderweg
.
weinig horecagelegenheden

65%

beperkte openingstijden bij de
horecagelegenheden

33%

hoge prijzen in
horecagelegenheden

33%

weinig plek om de fiets veilig te
stallen bij horecagelegenheid

Naast de weinige horecagelegenheden vinden recreatieve
fietsers ook dat de beperkte openingstijden en hoge prijzen
een storingsfactor zijn om de ideale fietstocht te beleven.

64%

36%

27%
Zuid-Holland
(n=233)

24%
18%

moeilijke vindbaarheid van
horecagelegenheden

22%

mogelijkheid om de accu op te
laden

22%

Nederland
(n=1506)

23%

18%

12%
drukte bij de
horecagelegenheden 15%

anders
0%

20%

40%

60%

80% 100%

U heeft aangegeven dat het horeca-aanbod onderweg beter kan in Zuid-Holland.
Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft het horeca-aanbod onderweg?
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Als het gaat om routes stoort men zich met name
aan punten die voor gevaarlijke situaties zorgen.
Routes

De route wordt in mindere mate als een verbeterpunt gezien
voor de ideale fietstocht. Met name gevaarlijke
oversteekpunten vormen een punt van aandacht voor de
provincie.

.
55%

gevaarlijke oversteekpunten

50%
43%

onoverzichtelijke punten

38%
40%

veel stoplichten

24%
34%

weinig vrij liggende fietspaden

Nederland
(n=1038)

31%

24%

onduidelijke rotondes

22%
23%

weinig variatie op de route

anders

Zuid-Holland
(n=220)

25%
19%
19%
0%

20%

40%

60%

80%

U heeft aangegeven dat de routes beter kunnen in Zuid-Holland. Waar stoort zich u
wel eens aan wat betreft de route?
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Gebrek aan informatie en variatie zijn punten van
aandacht wat betreft bezienswaardigheden.
Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden zijn in de ogen van recreatieve fietsers
in Zuid-Holland het minst een verbeterpunt in de ideale
fietstocht (slechts 8% noemt het thema als verbeterpunt).

.
48%

weinig informatie
bezienswaardigheden

47%
34%

weinig variatie in
bezienswaardigheden

29%
32%

weinig bezienswaardigheden

34%

Zuid-Holland
(n=145)

29%

hoge toegangsprijzen
bezienswaardigheden

Nederland
(n=743)

26%
20%

beperkte openingstijden van
bezienswaardigheden

22%

bezienswaardigheden moeilijk 12%
bereikbaar
10%

anders

0%

20%

40%

60%

80%

U heeft aangegeven dat het op het gebied van bezienswaardigheden beter kan in
Zuid-Holland. Waar stoort u zich wel eens aan wat betreft bezienswaardigheden?
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Recreatieve fietsers in Zuid-Holland zien het liefst de
fietsdroom over het ultieme fietspad uitkomen.

47%
Kiest voor de fietsdroom over het ultieme
fietspad

In de bijlage staan de vijf voorgelegde
fietsdromen waar de recreatieve fietsers
uit konden kiezen.

Rapportage recreatief fietsen - Zuid-Holland
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Onderzoeksverantwoording

Verantwoording
TOTALE STEEKPROEF

n=11228

METHODE

ANWB-leden en niet-leden die tenminste één
keer per half jaar recreatief fietsen.

ZUID-HOLLAND

KWANTITATIEF
gegevensverzameling
online

n=1881

Als steekproefkader heeft Blauw een link
naar de vragenlijst opgezet. De ANWB,
Fietsersbond, Nederlandse Toerfiets Unie
(NTFU) en Stichting Landelijk Fietsplatform
hebben via verschillende kanalen recreatieve
fietsers geworven voor het onderzoek.

123

21

Male

vragen

Veldwerkperiode
11 mei
2016
12 oktober
Onder
die- steden,
welke2016
vanoud.

Lengte vragenlijst

Bij start van het veldwerk is eerst een kleine
batch verstuurd. De data van deze eerste
groep zijn gecontroleerd op routing en
consistentie. Bij de controle zijn geen
bijzonderheden geconstateerd.

Disclaimer:
Onderdelen en teksten (of combinaties daarvan) uit dit rapport mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming van Blauw research
of de ANWB als opdrachtgever.
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Overzicht voorgelegde fietsdromen
Recreatieve fietsers is gevraagd een keuze te maken uit onderstaande fietsdromen.
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