FIETSINFRASTRUCTUUR IN WEST-VLAANDEREN \

Westtoer zet Fietsnetwerk 3.0 in de steigers

7,3 miljoen recreatieve fietsers
in West-Vlaanderen
Mieke Dumont, medewerker pers & media bij Westtoer

West-Vlaanderen is dé fietsprovincie bij uitstek. 2020 was daarbij een absoluut topjaar, met maar liefst 7,3 miljoen
recreatieve fietsers die op het fietsnetwerk doorheen onze provincie trapten. Dat waren er een derde meer dan in
2019. Met als absolute uitschieter het Brugse Ommeland, waar maar liefst 2,7 miljoen recreatieve fietsers een tocht
reden. West-Vlaanderen telt zo het grootste aantal recreatieve fietsers van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit
cijfers van Westtoer, het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen.
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toegankelijk. Voor de komende jaren
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in de verharding en verbreding van

73% van de recreatieve fietsers komt uit West-Vlaanderen, 19% uit de rest van
Vlaanderen.

•

50% van de fietsers blijft in de eigen woonomgeving fietsen, 28% zijn

autovrije fietspaden en het wegwerken

dagtoeristen, 22% vertrekt vanuit zijn/haar vakantieplaats, die vaak de kust
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De gemiddelde leeftijd van de fietser in West-Vlaanderen is 55 jaar.
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75% van de fietsers stippelt op voorhand de af te leggen route uit.
Daarbij spelen aanwezigheid van cafés en restaurants een grote rol.

•

om het netwerk volledig te maken. Zo

44% van de recreatieve fietsers in West-Vlaanderen rijden met een
elektrische fiets.
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De gemiddelde fietstocht telt 38 kilometer en duurt 3,5 uur, stops inbegrepen.
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Gemiddeld besteedt een fietser 16 euro per persoon tijdens een fietstocht.
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*Bron: Fietsonderzoek 2018, Westtoer
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