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Gedeputeerde reikt 1000ste gevelbordje uit aan Pyramide van Austerlitz

Ruim duizend Fietsers Welkom! adressen voor de recreatieve fietser
Sinds de landelijke start van het kwaliteitslabel Fietsers Welkom! in 2010 hebben zich al ruim
duizend bedrijven aangesloten. Het 1000ste gevelbordje is vanmiddag door gedeputeerde Ralph
de Vries van de provincie Utrecht uitgereikt aan de Pyramide van Austerlitz. Bij een Fietsers
Welkom! bedrijf kan de fietser rekenen op extra service zoals een fietsreparatieset, het gratis
opladen van de fietsaccu, de aanwezigheid van fietskaarten, een EHBO-set en ruime
openingstijden. Fietsers Welkom! onderscheidt drie bedrijfstypes: (dag)horeca, logies en
campings. Dus waar of hoe men ook fietst, de fietser komt tegenwoordig altijd wel een
fietsvriendelijk bedrijf tegen.
“We zijn trots en verheugd dat het 1000ste Fietsers Welkom! gevelbordje toekomt
provincie Utrecht,” aldus gedeputeerde Ralph de Vries. “Fietsers weten de Pyramide
vinden, te midden van het fantastische natuurgebied hier. De fietsmogelijkheden
handige fietsknooppunten eindeloos. En wat is er dan lekkerder om nadien hier
worden.”
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Herkenbaar
Fietsers Welkom! is een initiatief van het Landelijk Fietsplatform. Horeca en logies met het kwaliteitslabel
zijn herkenbaar aan het gevelbord met Fietsers Welkom! logo. Voor fietsers is het steeds makkelijker om
ook op ander manieren Fietsers Welkom! adressen te vinden. Zo zijn ze opgenomen in diverse online
fietsrouteplanners, in de populaire fietsapp Fiets! en op vele fietskaarten en -gidsen.
Ook de website www.allefietserswelkom.nl speelt hierbij een belangrijke rol. Zowel thuis als onderweg zijn
hier alle gegevens van de aangesloten hotels, campings, restaurants, bed & breakfasts en cafés langs
fietsroutes.
Toetsing
Het kwaliteitslabel is een jaar geldig. Dit is te herkennen aan de jaarsticker op het gevelbord. Om de
kwaliteit van Fietsers Welkom! te waarborgen, voert het Fietsplatform steekproefsgewijs toetsingsbezoeken
uit en checkt daarbij of bedrijven daadwerkelijk aan alle criteria voldoen. Bedrijven die het label ten
onrechte voeren, worden uit het bestand verwijderd en mogen het label niet langer gebruiken.
Meer informatie en een actueel overzicht van deelnemende bedrijven staat op www.allefietserswelkom.nl

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met stichting Landelijk Fietsplatform, Leon Hoogsteen
(lhoogsteen@fietsplatform.nl), coördinator Fietsers Welkom! of Anita Bakker (abakker@fietsplatform.nl), voorlichting en
promotie, Postbus 846, 3800 AV Amersfoort, tel. 033 465 36 56.

_________________________________
De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft
impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie www.nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is daarbij verantwoordelijk
voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer
Fiets Unie (NTFU), RAI (afdeling fietsen) en de provincies.

