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Koers en Vlaanderen – Koers in Vlaanderen als erfgoed?

Koers zit in het DNA van Vlaanderen. Je fietst er dwars door de geschiedenis van 
het wielrennen. Daar zorgen de beschermde kasseistroken en landschappelijke 
elementen zoals de Koppenberg of de Muur van Geraardsbergen voor.1 Toch 
gaat de cultuur van het wielrennen verder dan onroerend erfgoed. Het is niet 
verbazend dat op de lijst van Vlaams Immaterieel Erfgoed ”Bier en Koers, een 
vanzelfsprekende combinatie”2 voorkomt. Na het ontstaan van de fiets zagen 
cafébazen in Vlaanderen al gauw heil in het organiseren van een eigen wedstrijd 
wielrennen van ton tot ton.3 De kermiskoersen, gesponsord door plaatselijke 
brouwerijen, chocolatiers en fietsenmakers, waren laagdrempelig. Het enige 
wat nodig was om deel te nemen was een fiets, wat relatief goedkoop was. 
Bovendien was er wat te verdienen, wat voor de gewone mens van toen mooi 
meegenomen was. De koersen konden steevast rekenen op een vast en talrijk 
publiek. Winnaars werden als echte helden onthaald. Wie een klassement won, 
werd vaak ingehuldigd in zijn geboortestad, wat gepaard ging met de nodige 
feestelijkheden. Het ging om volksmensen die helden werden en mensen 
deden dromen van een beter bestaan.

Nog groter werd de koers met het ontstaan van marathonwedstrijden 
waarbij over lange afstand werd gereden. Na Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-
Roubaix aan het einde van de 19de eeuw werden ook in Vlaanderen de eerste 
wedstrijden gereden, zoals de Ronde van Vlaanderen in 1913 en Gent-Wevelgem 
in 1934. De eerste Ronde van Vlaanderen was de langste ooit, 324 kilometer, en 
slechts tien van de 37 renners haalde de finish; een tot de verbeelding sprekende 
wedstrijd.4 Het ontstaan van de Ronde van Vlaanderen toont heel duidelijk de  

1 Een ronde vol erfgoed, https://www.onroerenderfgoed.be/blog/een-ronde-vol-erfgoed (18 -03-2018).
2 Bier en koers, een vanzelfsprekende combinatie. https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/bier-en-

koers-een-vanzelfsprekende-combinatie (n.d.).
3 M. de Bruijn, Het laatste rondje om de kerk. De wereld van de kermiskoers. Gent, 2013.
4 R. Vanwalleghem, 100 x De Ronde. Balegem, 2013.
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Foto 1: affiche Inhaling van René Vandenberghe, winnaar Ronde van België 1911 -Bron: Jelle Vermeersch/KOERS. 

Museum van de Wielersport.
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verwevenheid met de Vlaamse kermiskoersen. De Ronde van Vlaanderen werd 
georganiseerd door de krant Sportwereld, het eerste Vlaamse sportmagazine. 
Het magazine zelf werd in 1912 gelanceerd, dus een jaar voor de eerste Ronde. 
Die lancering gebeurde door Karel Van Wijnendaele en werd gekoppeld aan 
de Koers van Koolskamp, later omgedoopt tot ”Het Kampioenschap van 
Vlaanderen”, met een trui voor de winnaar. Dit was één van de belangrijkste 
kermiskoersen en wordt nog tot op de dag van vandaag gereden met een trui 
met Vlaamse Leeuw voor de winnaar.

Samen met deze uitdagende koersen werd ook het begrip Flandrien 
geboren, een benaming voor de onverwurmbare fietsstijl van de West- en Oost-
Vlaamse coureurs, die zich op de uitdagende wegen begaven.5 

De Vlaamse voorjaarsklassiekers vormen nog steeds het hoogtepunt van 
het wielerseizoen in Vlaanderen. De hobbelige kasseien, de heuvels en het spel 
met de wind samen met de passie van de Vlamingen voor de sport en haar 
wedstrijden zorgen voor dat unieke karakter. De Ronde van Vlaanderen is een 
absoluut monument in de wielersport. Elk jaar staan er tijdens de wedstrijd 
duizenden mensen langs het parcours en kijken miljoenen mensen thuis naar 
de koers. 

5 P. Cornillie, D. De Zaeytijd & T. Ameye. 100 Koolskamp Koers, Kampioenschap van Vlaanderen. Meulebeke, 
2015.

Foto 2: Koers in de Lovie in 1935 – Bron: SAI, Collectie Dehaeck, 2230.
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In 2020 werden door de coronacrisis de Ronde van Vlaanderen, Gent-
Wevelgem en andere Vlaamse koersen uitgesteld maar uiteindelijk toch 
gereden, zij het in het najaar en met veel minder publiek langs de weg. 
Bovendien werd in het voorjaar de traditie levend gehouden door onder meer 
een virtuele versie van de Ronde van Vlaanderen waar bekende wielrenners 
aan deelnamen en een podcast met een gefantaseerde versie van de Ronde van 
Vlaanderen ”De officieel Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen”. De pod-
cast werd gemaakt met de steun van Toerisme Vlaanderen, verspreid door 
sporza.be en uitgezonden door Radio 1. 

Naast de Ronde van Vlaanderen zijn er nog talrijke internationaal bekende 
wedstrijden in Vlaanderen zoals Gent-Wevelgem en de Brabantse Pijl. In 2021 
komt zelfs het WK- wielrennen naar Vlaanderen. Het gaat om een speciale editie 
van het wereldkampioenschap, de honderdste editie. De UCI heeft heel bewust 
voor Vlaanderen gekozen om deze verjaardag te vieren, omdat Vlaanderen echt 
wielerminnend is en aan de bakermat van het wielrennen ligt.6 

Het is duidelijk dat van de start van de wielersport tot op de dag van vandaag 
de koers in Vlaanderen een gebeuren is dat heel veel mensen passioneert en 
beroert. De wedstrijden zorgen voor vele verhalen en de wielrenners zijn voor 
veel liefhebbers echte sterren, die heldendaden verrichten. Het wielrennen in 
Vlaanderen kan echt als een stukje erfgoed worden beschouwd.

6 100 Years of UCI Road World Championships. https://www.flanders2021.com/en/100-years-of-road-
world-championships (n.d.).

Foto 3: De Ronde van Vlaanderen 2011 – Bron: Patrick Verhoest/VisitFlanders.
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Koers in Vlaanderen en toerisme

Zowel Belgische als buitenlandse amateurwielrenners rijden graag in 
Vlaanderen om de echte fietservaring te beleven en zich te meten met de 
echte Flandriens. Het is dan ook een unieke gebeurtenis, die voor veel 
wielergepassioneerden op de bucketlist staat: op zijn minst éénmaal het 
parcours van de Ronde van Vlaanderen rijden en zo je passie en die van de 
Vlaming beleven. Meestal kiest men voor de cyclo, de georganiseerde versie 
voor amateurwielrenners. Elk jaar nemen er bijna 20.000 mensen aan deel 
waarmee het een van de grootste cyclo’s ter wereld is. Bovendien zijn er meer 
buitenlandse dan Belgische deelnemers en wordt het aantal deelnemers 
beperkt.7 De uitstraling van de wedstrijden samen met het typische parcours 
zorgt ervoor dat dit een troef is die toeristisch kan worden uitgespeeld.

Toerisme heeft een verbindende kracht. Het laat mensen hun passie beleven 
en delen. Toerisme Vlaanderen zet al jaren voluit in op de verhalen uit het 
wielrennen om zo amateurwielrenners uit het buitenland naar hier te halen 
om een voor hen unieke beleving te ervaren. Het biedt ook de mogelijkheid 
om bezoekers te spreiden over Vlaanderen en zo toch bezoekers te kunnen 
aantrekken zonder de drukst bezochte plaatsen in Vlaanderen verder te 
belasten. Toerisme Vlaanderen probeert er een ”year round” beleving van te 
maken en de wieleramateurs ook buiten de piekmomenten gebonden aan de 
evenementen aan te trekken. 

Tot nu toe werden twee Vlaamse regio’s voor de koersbeleving in de markt 
gezet: de Vlaamse Ardennen met de Ronde en de Westhoek met Gent-Wevelgem. 
De Westhoek werd bovendien gekoppeld aan de Eerste-Wereldoorlogbeleving. 
Zowel wielrennen als Eerste-Wereldoorlogerfgoed werken goed op de Britse 
markt en vormen dan ook een ideale combinatie voor deze markt. 2021 
wordt een speciaal jaar met het WK wielrennen in en rond Leuven. Het WK 
werd aangetrokken door Event Flanders, een samenwerking van Toerisme 
Vlaanderen met andere Vlaamse departementen. De wielerbeleving zal dan 
extra aandacht krijgen. Dit biedt een unieke opportuniteit om een bijkomende 
regio, die van het WK, in de markt te zetten: het Dijleland. In de periode na 
corona zal het belangrijk zijn om het herstel van het toerisme te ondersteunen 
en die toeristische ontwikkeling op een duurzame manier te laten gebeuren. 
Het spreiden van de bezoekers in de ruimte speelt in dat opzicht een belangrijke 
rol.

In wat volgt zullen onder meer resultaten van tellingen van wieleramateurs 
met focus op deze drie regio’s worden onderzocht. Starten gebeurt met een 
onderzoek naar de potentiële markten en het profiel van de wielerliefhebber. 
In dit eerste deel wordt ook gekeken of de wielersport nu echt zo sterk leeft in 
Vlaanderen in vergelijking met het buitenland.

7 16.000 wielertoeristen hebben ”hun” Ronde van Vlaanderen er al opzitten. https://sporza.be/nl/2019/04/06/
rvv-wielertoeristen/ (6-04-2019).
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Marktpotentieel en profilering

De data

In dit deel is het de bedoeling om op een objectieve manier na te gaan wie 
die wielerliefhebber is en in welke markten de interesse in wielrennen het 
grootst is. Een klassieke benadering voor deze problematiek is het houden van 
een survey in de markten, die potentieel interessant kunnen zijn. Toerisme 
Vlaanderen doet op frequente basis een survey in de belangrijkste markten 
waar het actief is. Daarin wordt onder andere gepeild naar de interesse in 
wielrennen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de aandelen van 
deze groep gepassioneerde mensen in elke markt eerder klein is met weinig 
significante verschillen, doorgaans 2 à 3%. Een probleem stelt zich bij kleine 
aandelen, waar de foutenmarge een grote rol speelt. Een antwoord bieden op 
het profiel van deze doelgroep is dan ook heel moeilijk, omdat in de meeste 
markten de steekproef aan wielerliefhebbers te klein wordt om betrouwbaar 
te analyseren. Bijvoorbeeld: bij een percentage van 2% wielerliefhebbers op 
1000 respondenten zou de profielanalyse van de wielerliefhebber op ongeveer 
20 respondenten gebaseerd zijn. Dit is te klein voor een betrouwbare analyse. 
De steekproef voldoende vergroten is – onder meer om financiële redenen 
– moeilijk haalbaar. Een alternatieve surveymethode is rekruteren via een 
specifiek medium, in dit geval zou een wielermedium kunnen. Dit kan werken 
om een profiel op te stellen, maar de kans op afwijkingen is groot omdat de 
steekproef afhankelijk is van het medium en de gebruikers van dat medium 
misschien niet representatief zijn. Het is onmogelijk om dat te achterhalen. 
Bovendien is het onmogelijk om op deze basis een inschatting van markten te 
maken, omdat dergelijke media nu eenmaal meestal marktspecifiek zijn. Een 
bijkomend probleem met surveyen is dat op voorhand moet worden bepaald 
in welke landen dit zal gebeuren, terwijl het zoeken van de landen net een van 
de onderwerpen van onderzoek is.

Dit bracht Toerisme Vlaanderen er toe om alternatieve methodes, gebaseerd 
op big data, te exploreren. Voor de profilering van de wielerliefhebber 
en voor het bepalen van de interessantste markten voor deze doelgroep 
wordt geëxperimenteerd met gegevens van Facebook. Naast zijn eigen 
sociaalnetwerksite zelf beheert Facebook ook Instagram, Whatsapp en 
Messenger en wordt een Facebookaccount vaak gebruikt als login op andere 
sites. Via algoritmes worden interesses van mensen bepaald op basis van 
hun activiteit op de kanalen van Facebook en op basis van hun activiteit 
met hun account (bijvoorbeeld door in te loggen op een website met een 
Facebookaccount). Hierdoor kan onder meer gericht worden geadverteerd 
naar groepen van mensen met bepaalde interesses. Via de tool Profiler van 
het bedrijf Synthesio8 kunnen deze data worden gebruikt om groepen mensen 
te profileren op basis van interesses. Dit gebeurt als volgt. In een eerste stap 
worden twee groepen gedefinieerd via een query: een doelgroep en een 

8 https://www.synthesio.com/glossary/audience-analysis/
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referentiegroep. Dit gebeurt op basis van de interesses die met sleutelwoorden 
vrij te definiëren zijn. Belangrijk is dat de doelgroep deel moet uitmaken van 
de referentiegroep. Vervolgens genereert de tool een rapport, waarbij het de 
doelgroep vergelijkt met de referentiegroep op meer dan 10.000 parameters. 
Zo kan op twee uur tijd een rapport, en dus eigenlijk een onderzoek, klaar zijn. 
Het feit dat wordt gewerkt met relatieve cijfers, neutraliseert de afwijkingen 
ten gevolge van het medium. De parameters zijn de verschillende interesses. 
Per parameter worden drie variabelen gegeven: het aantal profielen in de 
doelgroep, het aantal profielen in de referentiegroep en een affiniteitsscore.9 
De score geeft meteen een goed zicht op het feit of de doelgroep meer of minder 
geïnteresseerd is in de desbetreffende parameter dan de referentiegroep, 
en houdt ook rekening met het volume. De score is een positief of negatief 
getal. Hoe positiever, hoe hoger de affiniteit van de doelgroep in vergelijking 
met de referentiegroep; het omgekeerde geldt voor hoe negatiever. Een 
score tussen -3 en +3 wordt beschouwd als niet significant afwijkend en dus 
overeenstemmend met de referentiegroep. Bij scores boven de 10 is er al een 
sterke affiniteit. Een ander belangrijk methodologisch aspect is het feit dat de 
data gebaseerd zijn op min of meer de recentste 90 dagen. De exacte periode 
kan niet worden gegeven, omdat Facebook hierin niet zuiver transparant is. 
De data die onderzocht worden zijn getrokken in december 2019. De gebruikte 
woorden die het profiel van de wielerliefhebber bepalen zijn: ”cyclo-cross, 
road cycling, track cycling, indoor cycling or cycling team”. Het gaat om mensen 
die geïnteresseerd zijn in wielersport en al dan niet de sport zelf beoefenen. 
Daarom gaat het hier om de wielerliefhebber. De assumptie wordt gemaakt dat 
wieleramateurs ook wielerliefhebbers zijn en vaak ook omgekeerd. 

Uit ervaring met de verschillende onderzoeken met deze gegevens en ook 
met andere big data bronnen, blijkt dat voorzichtigheid is geboden. Vooreerst 
is het niet altijd evident om gegevens te trekken die over meerdere landen 
gaan, zoals hier wordt gedaan omdat sommige resultaten eerder terug te 
brengen zijn tot interesses die eigenlijk specifiek zijn voor een land dat sterk 
vertegenwoordigd is in de doelgroep, maar dat daarom niet typisch is voor 
doelgroep. Een andere zaak is dat bepaalde parameters altijd een onverklaarbaar 
extreem scoren. Zo is bijvoorbeeld elke interesse die tot nu toe onderzocht is, 
sterk aanwezig in Maleisië zonder duidelijke verklaring. Bij het bepalen van de 
query, maar ook bij de analyse wordt hiermee rekening gehouden.

Om een inschatting te maken van het potentieel van de wielerliefhebbers 
in een geografische markt, moet naast de mate van interesse ook een idee 
worden gevormd van het potentieel reisvolume van die doelgroep in elke 
markt. Daarvoor worden twee bronnen gecombineerd. Een eerste is de 
reeds beschreven Profiler tool. Hier wordt gebruik gemaakt van het aandeel 
van de doelgroep in de referentiegroep. De tool genereert voor de doel- en 
referentiegroep het aantal profielen per land waardoor het aandeel kan worden 
berekend. Per land kennen we via de bron Global Data10 ook het totale bestede 
bedrag aan reizen in of naar Europa, uitgedrukt in miljoen Amerikaanse dollar. 

9 Synthesio, Profiler User Guide 2018 (Handleiding bij de tool Profiler).
10 Global Data is een bedrijf dat data over toerisme levert.



686 s. valcke & m. nauwelaert | wie komt naar vlaanderen om koers te beleven?

De reden waarom er gekozen is om met het bedrag te werken, is dat hierdoor de 
focus ligt op commercieel toerisme en de invloed van bijvoorbeeld reizen naar 
familie, waar bestedingen veel lager liggen, wordt geminimaliseerd. Wanneer 
dan per land het aandeel van de doelgroep wordt vermenigvuldigd met het 
bedrag, wordt een bedrag verkregen dat een ruwe inschatting is van het door 
de doelgroep bestede bedrag aan reizen. Het gaat hiermee om een grootte-orde 
die dienst doet als volume-indicator. Aangezien dit als een volume-indicator 
wordt gebruikt, wordt de eenheid weggelaten en puur als een indicatief getal 
gebruikt.

Alle landen met een volume-indicator kleiner dan 20 worden als te kleine 
markt en daardoor als niet relevant beschouwd en vallen buiten scope. 
Hierdoor valt een land als Colombia, dat wel een hoge affiniteitsscore heeft, en 
dus veel interesse, buiten scope. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen 
van de markten die naar volume voldoende groot zijn. Het gemiddelde van 
de volume-indicator ligt op 742. Boven het gemiddelde wordt beschouwd als 
groot, er onder als klein.

De affiniteitsscore, de passie-indicator, wordt vervolgens gecombineerd 
met de volume-indicator. Zo ontstaan er vier kwadranten (Figuur 1) waarvan 
er drie interessante markten bevatten: landen met hoge interesse en groot 
volume, landen met hoge interesse maar laag volume en landen met lage 
interesse maar hoog volume.

Figuur 1: Indeling naar potentieel volume en mate van interesse.
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Marktpotentieel

Vanuit ervaring en ander onderzoek wordt verwacht dat er een groot 
potentieel zit in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, de Angelsaksische en de 
Scandinavische landen, voornamelijk dan Denemarken.

In Tabel 1 vind je de landen die in een van de bovenstaande categorieën 
vallen met de volumescore en affiniteitsscore en daarnaast de affiniteitsscore 
voor België. Deze is zonder volumescore, omdat ze niet relevant is voor 
binnenlands toerisme. Het gaat hier eerder om het meten en het staven van de 
passie van de Belg.

Eerst wordt gekeken naar België, dat de hoogste affiniteitsscore van alle 
landen heeft . Dit duidt op een hoge passie voor de wielersport in België. 
Binnen België zijn er wel grote verschillen naargelang van het gewest. Zo haalt 
Vlaanderen een affiniteitsscore van 33, Wallonië en Brussel respectievelijk 4 en 
3. Geen enkele regio in de wereld haalt zo’n hoge affiniteitsscore. Het is dus 
duidelijk dat de passie voor de wielersport nergens zo groot is als in Vlaanderen 
en dat de keuze om Vlaanderen als een door wielrennen gepassioneerde regio 
te positioneren correct is. 

Vijf landen vallen in de categorie hoge interesse, klein volume. Australië 
en Denemarken zijn twee landen die vanuit ervaring werden verwacht. 
Denemarken leunt dan nog eens dicht aan bij de categorie hoge interesse, 
groot volume. De andere drie zijn meer verrassend. Waarschijnlijk speelt in 
het geval van Slowakije en Slovenië het succes van de huidige renners een rol, 
waardoor de interesse in die landen nu relatief hoog ligt, maar waarschijnlijk 
een tijdelijk gegeven is. De afgelopen jaren was de Slowaak Peter Sagan heel 
succesrijk en populair. In 2019 waren verschillende Sloveense renners als 
Pogačar en Roglič, succesvol.

In de categorie lage interesse, hoog volume vallen enkel de Verenigde Staten. 
Ook in andere studies waar deze methode op wordt toegepast valt dit land 
heel vaak in deze categorie. Het gaat over een land met veel inwoners en veel 
diversiteit en vaak grote verschillen tussen de staten. Sommige groepen hebben 
een sterke interesse maar zijn daarom relatief niet sterk vertegenwoordigd. Dit 
verklaart waarschijnlijk deze categorie voor de Verenigde Staten. Gezien de 
grootte van het land gaat dit nog steeds om een grote groep in vergelijking 
met andere landen waar de affiniteit hoger kan zijn. Overigens vallen er wel 
wat regionale verschillen te merken. Zo haalt de staat New York bijvoorbeeld 
wel een affiniteitsscore van 4, waardoor deze staat dus wel in de categorie hoge 
interesse zou vallen. Een andere grote staat, Texas, haalt dan weer een score 
van -3.

In de categorie hoge interesse, groot volume zijn de meeste landen die 
verwacht werden Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 
Italië. Eerder onverwacht zijn Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Duitsland 
zit weliswaar op de rand, maar de andere twee landen zitten overduidelijk 
in deze categorie. Wanneer meer gedetailleerd, regionaal wordt gekeken, 
dan valt op dat in de verschillende van deze landen alle regio’s hoog scoren. 
In de twee Zuid-Europese landen is dit niet het geval. In Italië valt op dat 
vooral in noordelijke, meer verstedelijkte regio’s zoals Lombardije of Veneto, 



688 s. valcke & m. nauwelaert | wie komt naar vlaanderen om koers te beleven?

de affiniteitsscores hoog zijn. De interesse in het wielrennen concentreert 
zich dus in Italië in het noorden. Ook in Spanje zijn er duidelijke regionale 
verschillen. Wielrennen scoort er vooral in Catalonië en de regio Valencia.

Opvallend is dat de Scandinavische landen minder goed scoren dan verwacht. 
Enkel Denemarken valt in de landen met potentieel. Bij Zweden, Noorwegen 
en Finland ligt dit niet zozeer aan het volume, maar vooral aan een te lage 
affiniteitsscore. 

Profiel

Voor het profiel wordt gewerkt met de affiniteitsscores uit de reeds besproken 
gegevens. Het profiel wordt binnen dit artikel beperkt tot een aantal 
profielelementen. De ruimte is hier niet om elke gemeten parameter te 
behandelen, bovendien is niet elke parameter relevant.

Uit Tabel 2 blijkt dat het overgrote deel van de wielerliefhebbers mannen 
zijn. Het verschil in affiniteitsscore tussen mannen en vrouwen is groot. Naar 
leeftijd valt op dat de doelgroep eerder jong is. De drie oudere leeftijdscategorieën 
scoren negatief. De wielerliefhebbers zijn sterk vertegenwoordigd bij mensen 
tussen 25 en 44 jaar.

Affiniteitsscore Volumescore

België 28 

Hoge interesse, klein volume

Portugal 5 49 

Slovenië 4 83 

Slovakije 4 87 

Australië 4 283 

Denemarken 5 689 

Lage interesse, groot volume

Verenigde Staten 0 2.115 

Hoge interesse, hoog volume

Oostenrijk 5 862 

Zwitserland 7 1.102 

Italië 15 1.469 

Spanje 16 1.688 

Frankrijk 12 2.069 

Nederland 27 3.157 

Verenigd Koninkrijk 14 4.135 

Duitsland 4 4.595 

Tabel 1: Affiniteits- en volumescores per land - Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Synthesio en Global Data.
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Wanneer gekeken wordt naar reisbestemmingen (Tabel 3), dan blijkt dat 
de meeste reisbestemmingen negatief scoren. België vormt hierop een 
uitzondering. Ook Frankrijk, Spanje en Italië scoren positief. Dit wijst er op 
dat deze doelgroep niet zo veel met reizen bezig is, maar bestemmingen die 
hen interesseren zijn landen die bekend zijn omwille van de wielersport, hun 
passie. Dit maakt dat de concurrentie binnen deze doelgroep niet zo groot is en 
dat België een sterke positie heeft.

Op vlak van wielerwedstrijden valt op dat de Tour de France, niet onverwacht, 
een extreem hoge score haalt (Tabel 4). Deze wedstrijd is dan ook wereldwijd de 
bekendste en leeft duidelijk heel sterk onder het publiek van wielerliefhebbers. 
Hoewel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix veel lager scoren, zijn hun 
scores toch nog steeds hoog. Dit wijst op een hoge mate van interesse in deze 

Tabel 2: Socio-demografische kenmerken - Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Synthesio.

Tabel 3: Aantrekkelijkheid van bestemmingen - Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Synthesio.

Socio-demografische gegevens Affiniteitsscore 

Geslacht

Man 20

Vrouw -20

Leeftijd

18-24 1

25-34 5

35-44 6

45-54 -1

55-64 -10

65+ -11

Bestemmingen Affiniteitsscore 

België 8

Frankrijk 6

Spanje 5

Italië 2

Duitsland -2

Zweden -3

Verenigde Staten -8

Verenigd Koninkrijk -9

Ierland -9

Nederland -13
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wedstrijden. Als daarentegen gekeken wordt naar de Ronde van Lombardije, 
valt op dat deze minder hoog scoort. Dit is des te opvallender omdat deze 
wedstrijd werd gereden in de periode waarover de data gaan.

Bij de wielrenners en oud-wielrenners valt meteen op dat de interesse in 
actieve wielrenners of relatief recent gestopte wielrenners groter is dan in 
oud-wielrenners. De enige uitzondering is Eddy Merckx. Geen enkele scoort 
zo hoog als hij. Het toont aan dat hij een bijzondere figuur is die nog steeds bij 
iedere wielerliefhebber tot de verbeelding spreekt.

De wielersport wordt ook vaak gelinkt aan gezelligheid op een terras na de 
fietstocht. Uit de resultaten voor de verschillende dranken komt dit ook 
naar voor (Tabel 5). Zowel bier, wijn alsook gin scoort sterk. Softdrinks en 
milkshakes zijn duidelijk niet te linken aan deze doelgroep. Dit is ook zoals 
verwacht. Waar echter de affiniteit het grootst is, zijn de energy drinks. Ook 
dit is niet onlogisch. Het toont aan dat het hier gaat om mensen die een sport 
beoefenen. Dit type dranken is onder meer op deze groep gericht. Wat de 
assumptie ondersteunt dat wieleramateurs ook wielerliefhebbers zijn en vaak 
ook omgekeerd.

Wedstrijden en persoonlijkheden Affiniteitsscore 

Wedstrijden

Ronde van Frankrijk 217

Ronde van Vlaanderen 29

Parijs–Roubaix 32

Ronde van Lombardije 7

Persoonlijkheden

Philippe Gilbert 14

Tom Boonen 19

Greg Van Avermaet 12

Vincenzo Nibali 22

Johan Museeuw 4

Eddy Merckx 29

Bernard Hinault 2

Fausto Coppi 7

Tabel 4: Wedstrijden en persoonlijkheden – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Synthesio.
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Kritische beschouwing op de bron Profiler

Vanuit een marketingoogpunt voldoet de bron aan vereisten om ingezet te 
worden in het kader van kennisgedreven werken:

• rapporten zijn snel gegenereerd;
• de data zijn heel recent;
• er worden duidelijke indicaties gegeven.

Dit laatste geeft al aan dat er toch ook wel de nodige bedenkingen bij de bron 
te maken zijn en er enige voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie en 
het gebruik van deze bron. De bron zelf is de databank van Facebook. Hier 
zijn een aantal nadelen aan verbonden. Een eerste is dat de ruwe data niet 
worden vrijgegeven. Dit is om begrijpelijke privacyredenen, maar vanuit een 
onderzoeksoogpunt maakt dit het moeilijk om controles te doen op de output. 
Een tweede nadeel verbonden aan deze bron is dat de steekproef door de 
bron zou kunnen worden vertekend. Dit valt te relativeren om twee redenen. 
Een groot deel van de bevolking wereldwijd gebruikt een of ander product 
van Facebook. Cijfers over het gebruik tonen dit aan. Om de afwijking door 
de bron te minimaliseren werkt de tool met relatieve profielen. Een ander 
nadeel van deze data is de korte termijn waarover de data gaan. Facebook is 
hier niet helemaal duidelijk, maar het gaat om ongeveer 90 dagen. Vanuit 
een promotioneel oogpunt is dit sterk, omdat er wordt gekeken naar wie 
er nu mee bezig is. Vanuit een onderzoeksoogpunt kunnen er afwijkingen 
optreden door tijdelijke effecten, met meer historische data zou dit worden 
uitgevlakt. Het verdient een aanbeveling om deze studie, om ze echt ten 
gronde onderzoeksmatig te kunnen gebruiken, meerdere malen op dezelfde 
manier uit te voeren. Ook bij de interpretatie is soms enige voorzichtigheid 
en ervaring nodig. Dit is vooral het geval voor multilandenstudies zoals hier 
uitgevoerd. Zoals reeds aangegeven kunnen er resultaten naar voor komen die 
niet altijd aan de doelgroep gebonden zijn maar bijvoorbeeld in de doelgroep 
een bepaald land gaat doorwegen waar bepaalde producten of gebruiken heel 
populair zijn. Het is belangrijk om bij de interpretatie het geheel voor ogen 

Tabel 5: Dranken en wielerliefhebbers – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Synthesio

Dranken Affiniteitsscore 

Energy drinks 26

Wijn 16

Bier 15

Gin 12

Koffie 10

Whisky 4

Milkshakes -3

Softdrinks -9
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te houden en te focussen op die punten die relevant zijn voor de doelgroep. 
Meer inzicht zou er kunnen komen door dergelijke studies binnen één land te 
kunnen maken. Dit zou voor de belangrijke landen zeker een meerwaarde zijn.

Voor het gebruik kan worden gesteld dat deze studies bruikbaar zijn 
om marketingkeuzes te ondersteunen, maar voor een echte volwaardige 
studie zou het meerdere malen moeten worden herhaald om de evolutie 
en seizoengevoeligheid te bekijken, en dit gecombineerd met een aantal 
landenspecifieke studies.

Buitenlandse wieleramateurs en hun trips in Vlaanderen

De data

Om een idee te krijgen van het aantal wielerliefhebbers dat de Vlaamse kasseien 
trotseert, kunnen verschillende telsystemen worden ingezet. Toerisme 
Vlaanderen richt zich echter tot buitenlandse wieleramateurs. De herkomst van 
deze groep kan bij tellingen met een klassiek systeem niet worden afgeleid. Om 
toch inzicht te krijgen in het volume van deze fietsers in Vlaanderen werd een 
alternatieve methode getest. De populaire app Strava meet sportieve prestaties 
via GPS. Via synchronisatie met o.a. telefoon en smartwatch kunnen sporters 
een dertigtal soorten sportactiviteiten registreren. Strava brengt gegevens 
zoals afstand, starttijd, snelheid, tijdsduur en hoogteverschil voor elke 
specifieke sport in kaart en maakt het voor gebruikers mogelijk hun prestaties 
te delen met anderen. In het geval van fietsers gaat het om voornamelijk 
wieleramateurs. De app is oorspronkelijk ontwikkeld voor fietsers waardoor 
nog steeds het overgrote deel van de gebruikers fietsers zijn. 

De grote hoeveelheid informatie die de app hiermee verzamelt, kan in de 
vorm van geaggregeerde en geanonimiseerde rapporten worden aangekocht. 
In 2019 kocht Toerisme Vlaanderen een eerste rapport aan met daarin gegevens 
over buitenlandse fietsers over het jaar 2018 voor het niveau Vlaanderen, 
provincie Limburg en de toeristische regio Vlaamse Ardennen. Dit rapport 
was in eerste instantie een test voor de bruikbaarheid van de data. Een tweede 
rapport, voor het jaar 2019, werd later aangekocht. Daarin is rekening gehouden 
met wat geleerd is op basis van het eerste rapport.

Het eerste rapport dat werd aangekocht bevatte gegevens over 126.077 
gebruikers (niveau Vlaanderen) van de app en hun sociodemografische 
kenmerken (leeftijd, geslacht en herkomst), het aantal trips per week in een 
regio en de diverse startlocaties. De trips per week werden eveneens vergeleken 
met de klimatologische waarnemingen van dat jaar, verkregen bij het 
Koninklijk Meteorologisch Intituut (KMI). De data gaven een eerste idee van de 
mogelijkheden van Strava, maar vertoonden ook een aantal tekortkomingen. Zo 
bleek het aandeel Nederlandse fietsers in Limburg erg hoog te zijn. Uit verdere 
analyse bleek een groot aantal onder hen een trip te starten net over de grens 
in Nederland waardoor het hier vermoedelijk eerder om buurtbewoners ging 
dan om toeristen. Bovendien gaven de data van 2018 nog onvoldoende inzicht 
in het gedrag van de buitenlandse wielrenners in de populairste fietsregio’s en 
in de eigenschappen van hun activiteiten. Daarom werd een set van data uit 
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2019 aangekocht met informatie over 43.499 gebruikers. Daarin worden, naast 
Vlaanderen, ook de regio’s Vlaamse Ardennen, Dijleland en Westhoek onder 
de loep genomen. De afbakening van Vlaanderen is ook aangepast. Bepaalde 
gemeenten in Vlaanderen, voornamelijk grensgemeenten, telden heel veel 
ritten per gebruiker, wat meestal wijst op mensen die net even de grens 
oversteken. Deze hebben weinig met toerisme te maken. Dus zij die enkel 
in die gemeenten werden geregistreerd, zijn hier niet opgenomen. Dit heeft 
bijgevolg een sterke invloed gehad op het aantal Nederlanders en Fransen. Dit 
is één van de lessen die uit het eerste onderzoek werd getrokken.

Bijkomend werd een set met gegevens over segmenten uit een aantal 
wielerklassiekers aangekocht. Segmenten uit Parijs-Roubaix en Luik-
Bastenaken-Luik als benchmark werden aangewend, maar bleken onvoldoende 
betrouwbaar wegens het lage aantal appgebruikers dat daar werd geregistreerd. 
Dit moet verder worden onderzocht.

Trips in Vlaanderen

De 43.499 buitenlandse users die in Vlaanderen werden geregistreerd, maakten 
in 2019 samen 189.252 trips, goed voor gemiddeld 4,4 activiteiten per fietser. 
Een trip was gemiddeld 56 km lang en duurde ongeveer drie uur. De gebruikers 
vatten hun tocht meestal aan rond het middaguur. 

Het gaat hier om een overwegend mannelijk publiek. Slechts 14 % van de 
Stravagebruikers is vrouw. 51% van de users is tussen 35 en 54 jaar oud. 

In het overzicht van het aantal trips per week (Figuur 2) is duidelijk een piek 
te zien in de week van 1 april, goed voor 8 % van alle activiteiten in 2019 . Op het 
einde van die week werd de Ronde van Vlaanderen gereden. Traditiegetrouw 
krijgen de dag voor de wedstrijd wielertoeristen de kans om het parcours zelf 
te testen. Deze cyclo is eveneens populair bij de buitenlandse wielerfanaten. 

Figuur 2: Aantal trips per week in Vlaanderen (2019). – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Strava
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Het fietsseizoen is duidelijk terug te vinden in onderstaande grafiek en 
loopt van begin maart tot eind september. Een aantal dips in het seizoen zijn 
vermoedelijk te verklaren door weersomstandigheden. In de week van 3 juni 
2019 werd bijvoorbeeld tot 29,4mm neerslag opgetekend. Dat vertaalt zich in 
een lager aantal trips op dat moment.

In figuur 3 is te zien dat 43% van de buitenlandse gebruikers in Vlaanderen uit 
Nederland komt (17.656 fietsers), gevolgd door 21% uit het Verenigd Koninkrijk 
(8.626 fietsers) en 11% uit Frankrijk (4.524 fietsers). In de regionale resultaten 
wordt hun verspreiding verder toegelicht. De gebruikers uit Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen voornamelijk uit de 
gebieden die zich het dichtst bij de Belgische grens bevinden. 

Trips in de drie regio’s

Na de analyse op Vlaams niveau werd verder ingezoomd op drie belangrijke 
regio’s voor wielertoeristen: de Vlaamse Ardennen, Dijleland en de Westhoek. 
In elk van deze regio’s wordt ten minste één voorjaarsklassieker gereden met 
rond dezelfde datum een cyclo voor wielerliefhebbers.

In de drie regio’s samen werden 19.944 gebruikers geteld, goed voor 46% van 
het aantal in heel Vlaanderen. 63% van alle gebruikers in de drie regio’s bevond 
zich in de Vlaamse Ardennen, 21% in de Westhoek en 16% in het Dijleland. In 
de Westhoek werd het minste aantal trips per user geregistreerd. Het Dijleland 
kan rekenen op 3,6 trips per wielerliefhebber (Figuur 5).

Trips door de Vlaamse Ardennen blijken in afstand en tijdsduur langer te zijn 
dan in de andere regio’s (Figuur 6 en Figuur 7). 

Figuur 3: Herkomst van buitenlandse users in Vlaanderen (2019) – Bron Toerisme Vlaanderen op basis van 

Strava.



695volkskunde 2020 | 4 : 679-701

Figuur 4: Situering van de regio’s Westhoek, Vlaamse Ardennen en Dijleland in Vlaanderen. –  

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Figuur 5: Het aantal activiteiten per buitenlandse user (2019) – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Strava.

Figuur 6: Gemiddelde tijdsduur van een rit - Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Strava.
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Het Dijleland kan een jonger publiek (<25 tot 34 jaar) bekoren dan de Vlaamse 
Ardennen. In deze laatste regio zijn vooral wielertoeristen tussen 35 en 54 jaar 
aanwezig. De leeftijd van wielrenners in de Westhoek is meer gespreid over alle 
categorieën. Enkel de categorie 65+ is minder aanwezig.

De grotere steden in de regio’s doen het vaakst dienst als startlocatie voor 
een rit. In het Dijleland vertrekt 27% vanuit Leuven. Oudenaarde is voor 52% 
van de users het startpunt in de Vlaamse Ardennen. 39% vertrekt uit Ieper voor 
een trip door de Westhoek. 

Zoals besproken in de resultaten op Vlaams niveau is de week van de Ronde 
van Vlaanderen duidelijk zichtbaar in de grafiek van het aantal trips per week 
(Figuur 8). 24% van de trips in de Vlaamse Ardennen werd geregistreerd in 
deze periode. Geen enkele andere week van 2019 komt in de buurt van deze 
piek.

In de Westhoek is een week eerder een piekmoment te vinden (Figuur 9), 
goed voor 9 % van alle fietsactiviteiten in deze regio. Op dat moment werd 
de wedstrijd Gent-Wevelgem georganiseerd met de dag ervoor de cyclo voor 
wielertoeristen. Opvallend is dat ook het Dijleland een gelijkaardige piek 
ervaart in diezelfde week, terwijl de wedstrijd Brabantse Pijl en de cylco pas 
plaatsvinden in de tweede helft van april. 10% van alle fietstrips in het Dijleland 
heeft plaats in de week van 25 maart. Slechts 3% van alle activiteiten in deze 
regio werd geregistreerd in de week van de Brabantse Pijl en de bijhorende 
cyclo.

Figuur 7: Gemiddelde afstand (km) van een rit – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Strava.
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Op Vlaams niveau was duidelijk te zien dat de buitenlandse wielrenners vooral 
uit Nederland kwamen. Op regionaal vlak wordt duidelijk dat zij niet overal 
even dominant aanwezig zijn. Figuur 10 legt uit dat de Nederlandse fietsers 
vooral te vinden zijn in het Dijleland en de Vlaamse Ardennen, maar minder in 
de Westhoek dat een ander publiek kent. Gebruikers uit het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk zijn sterker vertegenwoordigd in de Westhoek. Frankrijk is 

Figuur 8: Aantal trips per week in de Vlaamse Ardennen (2019) – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van 

Strava.

Figuur 9: Verdeling trips per week per regio (2019) – Bron: Toerisme Vlaanderen op basis van Strava.
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Figuur 10: Vergelijking van herkomst in de regio’s (NL, VK, F en D) (2019). – Bron: Strava.

er vlakbij en voor de Britten is de Westhoek een belangrijke bestemming 
omwille van het Eerste-Wereldoorlogerfgoed. Wellicht combineren de Britse 
wieleramateurs het wielrennen met een bezoek aan dat erfgoed. 

De fietsers uit de buurlanden komen meestal uit regio’s die het dichtst bij de 
Belgische grens gelegen zijn. Zo komt 47% van de Duitse fietsers uit Nordrhein-
Westfalen. 93% van de Britse bezoekers komt uit Engeland. Hauts-de-France 
levert 45% van de Franse wielerliefhebbers aan. 27% van de Nederlandse 
fietsers is afkomstig uit Noord-Brabant. Het grootste aantal wieleramateurs 
uit Italië komt uit Lombardije (37%). 

Trips met segmenten van voorjaarsklassiekers

In dit deel van de studie werden een aantal segmenten van voorjaarsklassiekers 
en hun bijhorende cyclo onderzocht. Volgende stukken met een afstand van 
500 m tot 2,5 km lang werden geselecteerd:

- Ronde van Vlaanderen: Paddestraat, Koppenberg en Kapelmuur
- Brabantse Pijl: Moskesstraat en IJskelderlaan 
- Gent-Wevelgem: Kemmelberg 

In totaal werden 22.147 gebruikers geregistreerd op de segmenten, samen goed 
voor 24.746 activiteiten. Het meest opvallende verschil met de regionale en 
Vlaamse gegevens is te vinden in de afstand van een activiteit, en daarmee 
samenhangend het aantal trips. Trips waar bovenstaande segmenten deel van 
uitmaken zijn gemiddeld 128 km lang. In de regio’s lag deze afstand tussen 43,7 
km en 66,8 km. In Vlaanderen wordt gemiddeld 56,6 km ver gefietst. 
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Logischerwijze starten deze ritten vroeger op de dag en duren ze, met een 
gemiddelde van 5.30 u., langer dan in de regio’s en Vlaanderen. Het aantal 
activiteiten per gebruiker ligt met 0,8 dan weer veel lager dan op regionaal en 
Vlaams niveau. Een segment wordt dus gemiddeld slechts eenmaal gereden. 
Dit duidt er op dat deze stroken worden gereden door hen die de echte 
flandrienbeleving zoeken.

Kritische beschouwing op de bron Strava

Strava is een app die specifiek voor deze sportieve doelgroep is ontwikkeld. De 
data geven een duidelijk beeld over de buitenlandse wielerverblijfstoerist in 
Vlaanderen. Dat was het opzet van deze studie. Bovendien ligt dit in lijn van 
de verwachtingen vanuit de ervaring van Toerisme Vlaanderen en cijfers over 
deelname aan cyclo’s. Toch zijn er ook wel bedenkingen te maken. Een eerste 
bedenking is dat Strava een app is die misschien niet in elk land even wijd 
verspreid is, waardoor de effectieve verhoudingen niet helemaal correct zijn. 
Dit verdient nog enig verder onderzoek. Vergelijking van de cijfers op de dag 
van de Ronde van Vlaanderen cyclo met effectieve deelnamecijfers zou hier 
enig inzicht kunnen brengen. Op dit vlak kan zeker verder onderzoek worden 
gedaan. De data tonen aan dat deze cyclo zorgt voor een ruime dataset voor die 
dag, waardoor de vergelijking gemaakt zou kunnen worden waarna gewichten 
per land kunnen worden ingevoerd. Een tweede bedenking is de afwijking 
door het ”grenseffect”. Nederlanders en Fransen die frequent net over de 
grens komen fietsen, behoren hier niet tot de doelgroep en daarvoor moest de 
dataset worden aangepast. Helemaal uitgefilterd zullen die niet zijn, hiermee 
moet men in ieder geval rekening houden.

Conclusie

Wielrennen is duidelijk een sport die specifiek in Vlaanderen een sterke traditie 
heeft. Maar ook buiten Vlaanderen bereikt deze sport heel wat gepassioneerden. 
Het is dan ook een meerwaarde voor hen om de koers in Vlaanderen te beleven. 

Met het oog op de promotie van Vlaanderen als wielerbestemming werden 
big data over de potentiële en actuele markt van deze doelgroep geanalyseerd. 
Met traditioneel onderzoek konden vragen naar profiel en markten moeilijk 
worden opgelost. Met het WK van 2021 in Vlaanderen groeide de nood aan 
bijkomende inzichten nog meer. 

Er zijn duidelijke paralellen maar ook verschillen tussen de studie over de 
potentiële en huidige markt. 

De vijf belangrijkste landen in de potentieelinschatting zijn dezelfde 
als die in de actuele markt in Vlaanderen. De volgorde is weliswaar anders, 
maar uiteraard spelen nog andere factoren een rol dan puur de interesse. De 
Nederlandse markt is in het algemeen toeristisch al de grootste buitenlandse 
markt in Vlaanderen. Het is dan ook niet verrassend dat deze ook voor deze 
doelgroep in Vlaanderen de grootste is. 

De leeftijdscategorieën tussen beide studies verschillen. De 
wielerliefhebbers, de potentiële markt, zijn voornamelijk tussen de 25 en 44 



701volkskunde 2020 | 4 : 679-701

jaar, waar de actuele markt in Vlaanderen tussen 35 en 54 jaar is. Wellicht duurt 
het enkele jaren voor men effectief zelf op de fiets springt. Zij die daarna de stap 
zetten om in het buitenland trips te ondernemen blijven ook wielerliefhebber. 
Dit verklaart waarschijnlijk waarom de actuele markt ouder is. Ook wat het 
geslacht betreft, duiden beide studies op een overgroot deel mannen.

Dat de Ronde van Vlaanderen globaal bekend is, wordt aangetoond in de 
studie over de potentiële markt. De cyclo van Ronde van Vlaanderen is duidelijk 
het evenement dat de buitenlandse wielerliefhebbers naar Vlaanderen brengt. In 
de Westhoek oefent de cyclo van Gent-Wevelgem eveneens aantrekkingskracht 
uit. Dat ook in het Dijleland opvallend meer fietsers worden geregistreerd in 
de week voor de Ronde van Vlaanderen doet vermoeden dat buitenlanders 
het parcours van de Brabantse Pijl combineren met de twee evenementen in 
de Vlaamse Ardennen en de Westhoek. Buitenlandse gebruikers komen dus 
niet speciaal voor de cyclo van de Brabantse Pijl die pas half april plaatsvindt, 
maar rijden het parcours er voor. Het is in ieder geval een uitdaging om deze 
toeristen in de tijd meer te spreiden.

 
De data uit Profiler laten toe om gedetailleerde profielschetsen te maken. 
Het is wel de uitdaging en ervaring om de relevante zaken uit de veelheid 
van gemeten parameters te halen. De studie zou bovendien ook best nog een 
aantal malen worden herhaald, gecombineerd met een aantal landenspecifieke 
onderzoeken. 

De data van Strava laten toe meer inzicht te krijgen in de markt van buitenlandse 
wielerliefhebbers en kunnen in de toekomst dienen als basis voor verder 
onderzoek over kenmerken van trips op niveau van leeftijd en nationaliteit. 
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