ONDERZOEK FIETS- EN WANDELVAKANTIES
Steeds meer Nederlanders kiezen voor een gezonde en actieve levensstijl. Dit vertaalt zich ook in meer
sportieve activiteiten tijdens vakanties, waaronder wandelen en fietsen. Het aantal wandel- en
fietsvakanties is de afgelopen jaren dan ook gestegen. Mede door de vergrijzing en meer aandacht voor
duurzaamheid is de verwachting dat het aantal wandel- en fietsvakanties in de toekomst zal blijven
groeien.

Aanpak en vraagpunten

Kosten en planning

Om meer inzicht te krijgen in de markt van wandelen fietsvakanties gaat Trends & Tourism in oktober
2019 grootschalig onderzoek doen onder een
representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking (18+ jaar). Na een uitgebreide screening
zullen 1.500 Nederlanders ondervraagd worden die de
komende drie jaar een wandel- of fietsvakantie willen
ondernemen in eigen land of het buitenland *).

Het veldwerk van het onderzoek vindt plaats in
oktober 2019; de rapportage wordt opgeleverd in
december 2019. Er zal een aparte rapportage
worden verzorgd voor wandel- en één voor
fietsvakanties (rapportage in Nederlands en
Engels).

Definitie wandel- en fietsvakantie
Onder een wandel- of fietsvakantie wordt een
vakantie verstaan die voor het grootste deel in
het teken staat van wandelen/fietsen.
In het thema-onderzoek gaan onder meer de
volgende aspecten aan de orde komen:
- Interesse in wandel-/fietsvakanties
- Motivatie voor maken wandel-/fietsvakantie
- Voorkeur voor type wandel/fietsvakantie (trektocht
vs. vanuit vast adres)
- Belang van reeks voorzieningen tijdens wandel/fietsvakantie
- Aantrekkelijkheid nevenactiviteiten (cultuur, food,
wellness e.d.)
- Organisatie van wandel/fietsvakantie (zelf regelen
/touroperator inschakelen, bekendheid met en
voorkeur voor touroperators e.d.)
- Voorbereiding van wandel/fietsvakantie (informatie
zoeken e.d.)
- Imago /aantrekkelijkheid van bestemmingen
(landen/ provincies)
- Type fiets (gewone fiets, sportieve fiets, e-bike,
racefiets e.d.)
- Profiel en mediagedrag van doelgroep
*) Daarbij zullen zo’n 750 respondenten een vragenlijst
rond fietsvakanties invullen en een zelfde aantal voor
wandelvakanties

Deelnemers kunnen inschrijven voor beide
rapportages of alleen voor die van wandel- of
fietsvakanties. De deelnamekosten voor alleen de
rapportage over wandel- of fietsvakanties
bedragen 2.500 euro (excl. BTW). Indien beide
rapportages worden afgenomen geldt een korting
van 25% en bedragen de deelnamekosten 3.750,euro (excl. BTW).

Exclusieve vragen
De mogelijkheid bestaat om aanvullend aan de
basisvragenlijst exclusieve vragen toe te
voegen. Wij denken hierin graag met u mee; de
kosten zijn op aanvraag.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op.
Bestellen van het onderzoeksrapport kan zowel
per e-mail als telefonisch.
06-51532251
kvandermost@trends-tourism.nl
www.trends-tourism.nl

