HOE JE VERBLIJF
PROFILEREN ALS EEN
FIETSVRIENDELIJK
VERBLIJF VOOR
WIELERTOERISTEN?
Zo pak je het aan

Wil je op lange termijn de juiste gasten aantrekken en de toekomst van je logies verzekeren? Investeer dan in een sterk merk.
Ga op zoek naar wat je logies uniek maakt.

TIP

LEES DE BROCHURE ‘HET BELANG VAN EEN GOEDE PROFILERING’ OP

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/het-belang-van-goede-profilering/kamerlogies
Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel
Wettelijk depot : D/2017/5635/27/1
Contact: kwaliteit@toerismevlaanderen.be
Meer informatie: kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit

Pak uit met jouw
fietsvriendelijk verblijf!

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op
welk wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever
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Achtergrond
Fietsen in Vlaanderen is meer fietsroutes uitproberen. In
Vlaanderen ziet, hoort, eet, drinkt, ruikt en voelt men de
koers. Dit kan het hele jaar door. Er leeft hier een echt
wielercultuur die niet te vergelijken is met andere plaat-

Wat wil de wielertoerist?
Ken je doelgroep. De sportieve fietser wil een uitdaging aangaan in het
spoor van zijn helden. Afzien is voor deze doelgroep een pluspunt. De
kasseihellingen maken de koers in Vlaanderen uniek. Meer zelfs: als je jezelf
een echte wielertoerist wil noemen, moet je tenminste één keer in je leven
een kasseihelling bedwongen hebben.

sen op de wereld. Dit weerspiegelt zich in de populariteit
van de Ronde van Vlaanderen, het hoogtepunt van het
wielervoorjaar.

Het recept voor een wielervakantie in Vlaanderen:
• BELEEF DE KASSEIEN EN HELLINGEN – Bedwing de 4 K’S: Kemmelberg,
Kwaremont, Koppenberg en de Kapelmuur.
• BEZOEK WIELERMUSEA (CRVV in Oudenaarde, Wiemu in Roeselare en
Sven Nys Cycling Center in Tremelo)
• BELEEF EEN WIELERWEDSTRIJD VANOP DE EERSTE RIJ (Ronde van
Vlaanderen, Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Omloop het Nieuwsblad …)
• PRAAT NA bij een wielerbiertje (zoals Kwaremont bier) in een typisch
Vlaams wielercafé
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Handige checklist om
jouw logies aan te prijzen
bij wielertoeristen
Wil je je profileren als topverblijf voor wielertoeristen? Hieronder vind je een
checklist met tips om jouw toeristisch verblijf zo fietsvriendelijk mogelijk in
te richten. Je hoeft niet aan de volledige lijst te voldoen. Ga stap per stap.
Als het goed aanvoelt, ga je dan écht profileren als een fietsvriendelijk logies.
Succes!
1. DIENSTVERLENING EN INFRASTRUCTUUR

Wie is de wielertoerist?
De wielertoerist is vaak mannelijk, tussen de 35 en 55 jaar en zeer fit. We
noemen hem de ‘MAMIL’ (middle aged man in lycra). Een wielervakantie is
de ‘extra’ vakantie naast de gezinsvakantie. De MAMIL heeft tijd en geld om
met de fiets op reis te gaan en doet dit vaak met vrienden. We merken
de laatste tijd ook toenemende interesse bij vrouwen voor wielrennen als
‘health & fitness’ activiteit.
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• Voorzie een veilige, overdekte
en afsluitbare fietsenstalling
én een afspuitplaats met
kuismateriaal. Dit is bij
wielertoeristen het belangrijkste
argument om al dan niet jouw
toeristisch verblijf te boeken.
Hou in het achterhoofd dat
wielrennersfietsen vaak enkele
duizenden euro’s waard zijn.

• Stel extra service zoals een
wasmachine en droogrek
standaard ter beschikking.
Afzien = zweten!
• Stel spontaan en proactief
informatie over naburige routes
(al dan niet in gpx-formaat),
wielermusea en wedstrijden en
cyclo’ster beschikking.
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3. COMMUNICATIE
• Misschien kan je een fiets-gps met voorgeprogrammeerde
routes ter beschikking stellen?
• Werk een fietsarrangement uit dat koers, lekker tafelen,
bezienswaardigheden, … combineert.
• Werk samen met een lokale verhuurder van kwalitatieve
koersfietsen.

• Beschrijf op je website, in je folders, … waarom jouw verblijf geschikt
is voor wielrenners. Zet in de kijker wat je allemaal te bieden hebt.
• Maakeen heldere en visuele wegbeschrijving naar jouw logies, met
extra aandacht voor de bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets.

• Bied een gezond en gevarieerd ontbijt aan dat
wielrenners voldoende energie levert. Als je andere
maaltijden aanbiedt, hou dan ook rekening met gezonde
en voedzame varianten. Misschien kan je ook een
lunchpakket of snack meegeven?
• Geef fietsers een nummer mee waarop ze je kunnen
bereiken als er tijdens de fietstocht iets fout loopt.
Vermeld ook de noodnummers.
• Stel een EHBO set ter beschikking.
• Voorzie een mogelijkheid om gasten op te halen en terug
te brengen aan een halte van het openbaar vervoer
2. SAMENWERKEN
• Werk samen met lokale gidsen.
• Werk samen met lokale sport-, natuur, of
recreatiepartners, bijvoorbeeld voor een arrangement.
• Werk samen met lokale fietsverhuurders en
fietsherstellers
• Werk eventueel samen met andere logies voor
bagagevervoer.
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Meer weten over profileren?
Surf naar kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit
Meer informatie? kwaliteit@toerismevlaanderen.be
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kwaliteit.toerismevlaanderen.be
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