
FIETSTELLINGEN 
WESTTOER  



o West-Vlaanderen 
 

o Toerisme en Recreatie promoten 
 

o Kenniscentrum 
 

o Interesse in volumes toeristen en recreanten 



o 2002: Tyne Cot Cemetary – eerste elektronische telling 
 

o 2006: In Vlaamse Velden – verschillende sites 
 

o 2007: dagtoerismemodel Kust 
 

o 2008: FNW BOL – tellen van recreatieve fietsers 
 

o 2009: meten van bezoekers aan  provinciale domeinen 
 
 
 

 



Inschatten van recreatieve fietsers op het 
West-Vlaamse fietsnetwerk 



o FNW West-Vlaanderen 
o Brugse Ommeland 
o Leiestreek 
o Westhoek 
o (Kust) 

 
o Volledig vernieuwd in 2015-2016 

 
o Meer dan 1500 segmenten, 3000km  

 
 
 
 

 



 

o Continue meting op een beperkt aantal vaste 
telposten  
 
o Fietsverkeer op deze vaste telposten geeft een realistisch beeld van 

fietsverkeer over volledige FNW (bijvoorbeeld op FNW BOL liggen er 5)  
 
o Vaste telposten voor het FNW, geselecteerd op:  

o garantie op veel fietsverkeer 
o geografische spreiding over FNW 
o zo laag mogelijke kans op vandalisme 

 

Methodologie in een notendop: stap 1 



o Bepalen van verhoudingsgetallen van overige 
segmenten 

 
o Het fietsverkeer op de andere segmenten in het FNW wordt 

tijdelijk (1 à 2 weken) opgemeten 

 
o De totalen per segment worden gekoppeld aan het gemiddeld 

fietsverkeer op de vaste telposten door verhoudingsgetal 
 
 

Steeds een inschatting van het aantal fietsen op een segment 
mogelijk:  
 
 Vaste telposten metingen x verhoudingsgetal segment 
  SOM = alle fietsen op alle segmenten in het FNW 

Methodologie in een notendop: stap 2 



o Van aantal fietsen op alle segmenten naar 
aantal fietstochten/fietsers 
 

o Gemiddeld aantal segmenten per fietstocht 

 
 
  

Methodologie in een notendop: stap 3 

GEMIDDELD AANTAL    = 
 SEGMENTEN 

  

GEMIDDELDE LENGTE FIETSTRIP 

GEMIDDELDE LENGTE SEGMENT 



o Bevraging fietsers: gemiddelde lengte fietstrip 
 

 
 

Methodologie in een notendop: stap 3 

Blits enquête 
 
=korte mondelinge bevraging 
 
: basiskenmerken populatie 
 
? FNW, route, ritje 
? omgevingsrecreant,     
dagtoerist, verblijfstoerist 
? lengte tocht 
? gezelschap 
 
 

+ online enquête 
 
= uitgebreide detail bevraging 
 
: gewogen o.b.v. blitsenquête 
 
? detail profiel 
? detail tocht 
? tevredenheid 
? detail bestedingen 
? aanbevelingen 
 



o Continue meting op 16 punten van het FNW 
 

o 2016: korte metingen op de andere segmenten 
o herbepaling verhoudingsgetallen  

 
o 2018: nieuwe bevraging fietsers 

 
 



Aantal ingeschatte recreatieve fietsers op 
FNW West-Vlaanderen 
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2016: 3,9 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk 



Westtoer a.p.b. 
 
Matty Vincke 
matty.vincke@westtoer.be 
0495 22 16 68 

mailto:Matty.vincke@westtoer.be

