
Base Man Vrouw

Base 1285 634 651

Ja, regelmatig 10% 8% 13%

Ja, soms 12% 7% 18%

Nee, bijna nooit 14% 12% 16%

Nee, nooit 44% 55% 33%

Nee, omdat ik nooit een fiets- of wandeltocht maak in 

mijn vrije tijd 19% 18% 20%

Total 100% 100% 100%

Base Man Vrouw

Base 1041 523 518

Plas of ontlasting ophouden 10% 9% 12%

Eerder naar huis 10% 6% 14%

Wildplassen of wildpoepen 37% 45% 28%

Ik zoek een winkel of horeca zaak op waar ik naar het 

toilet kan 35% 28% 41%

Ik hoef nooit naar het toilet tijdens mijn fiets- of 

wandeltochten 9% 13% 5%

Total 100% 100% 100%

Base Man Vrouw

Base 1041 523 518

Ja, ik heb nooit moeite er een te vinden 17% 18% 15%

Nee, ik mis er vaak een 35% 30% 40%

Weet ik niet, ik maak er geen gebruik van 25% 30% 21%

Nee, ik moet vaker en sneller naar het toilet en dan zijn er niet genoeg16% 14% 18%

Nee, ik mis vaak een toilet buiten openingstijden 16% 15% 17%

Total 108% 106% 110%

Base Man Vrouw

q01: Ziet u wel eens af van een fiets- of wandeltocht, uit angst onderweg geen toilet te kunnen 

vinden?
Geslacht

q02: Wat doet u meestal wanneer u tijdens een fiets- of wandeltocht naar het toilet moet, maar 

er geen toilet in de buurt is?
Geslacht

q03: Vindt u dat er genoeg openbare of opengestelde toiletten zijn bij de fiets- en 

wandeltochten die u onderneemt?
Geslacht

q04: Heeft het tekort aan toiletten impact op de kwaliteit van uw leven (denk aan zorgen, angst, 

thuisblijven, eenzaamheid)?
Geslacht



Base 615 276 339

Ja, regelmatig 17% 16% 19%

Ja, soms 21% 16% 25%

Nee, bijna nooit 29% 31% 27%

Nee, nooit 33% 37% 29%

Total 100% 100% 100%

Base Man Vrouw

Base 1041 523 518

Ja, door een spijsverteringsziekte (bijvoorbeeld door de 

ziekte van Crohn of Prikkelbare Darm Syndroom) 8% 5% 11%

Ja, ik heb een beperking (bijvoorbeeld doordat ik in een 

rolstoel zit) en er was voor mij geen toegankelijk toilet in 

de buurt 1% 0% 2%

Ja, toen ik zwanger was 1% 0% 3%

Ja, nu ik ouder ben moet ik vaker naar het toilet 17% 15% 19%

Ja, om een andere reden, namelijk 4% 2% 5%

Ja, ik moest nodig naar het toilet, zonder specifieke 

reden 18% 15% 21%

Nee 55% 64% 45%

Total 104% 102% 106%

Base Man Vrouw

Base 1041 523 518

Ja, dit vind ik normaal en doe ik als het nodig is 31% 38% 23%

Ja, dit vind ik normaal, maar ik doe het nooit 7% 8% 6%

Nee, dit vind ik niet normaal, maar ik doe het soms wel 

als het niet anders kan 41% 41% 41%

Nee, dit vind ik niet normaal en doe ik ook nooit 21% 13% 30%

Total 100% 100% 100%

q06: Vindt u het normaal om tijdens een fiets- of wandeltocht bij een gebrek aan toiletten als 

alternatief te moeten wildplassen of -poepen?
Geslacht

q05: Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens eerder dan gepland naar huis gegaan tijdens een 

fiets- of wandeltocht omdat u hoge nood had, maar er geen toilet in de buurt was? En wat was 
Geslacht


