Persbericht
Amersfoort, 25 september 2012

Fraaie fietstocht door 400-jarig werelderfgoed

Fietsplatform houdt jaarlijkse vrijwilligersdag in De Beemster
Op 22 september jl. werd het 25-jarig jubileum van het Fietsplatform samen met haar
vrijwilligers gevierd. Dit gebeurde in De Beemster. Thuishaven van één van haar vrijwilligers en
werelderfgoed dat dit jaar het 400-jarig jubileum viert.
150 vrijwilligers
Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als
onafhankelijk coördinatiepunt voor het recreatieve
fietsen en wil de mogelijkheden voor het
recreatieve fietsen in Nederland bevorderen en het
gebruik van deze fietsmogelijkheden stimuleren.
De stichting beheert het netwerk langeafstandroutes (LF-routes) en adviseert alle beheerders
van de regionale fietsknooppuntnetwerken. Een
groep van 150 vrijwilligers ondersteunt de
stichting bij haar werkzaamheden. Hiervoor
organiseert het Fietsplatform jaarlijks een
vrijwilligersdag.
Landmeter
Dit jaar was de bijeenkomst in De Beemster.
Vrijwilliger Johan de Jong uit Zuidoostbeemster
trad in de rol van landmeter Pieter Cornelsz. Cort
en verhaalde over de geschiedenis van De
Beemster. Zijn vrouw Aafje de Jong gaf in gepast
tenue uitleg over het museum van schrijfster Betje
Wolf.
Fort Spijkerboor
Tijdens de fietstocht in de middag werd Fort Spijkerboor bezocht en passeerde de groep diverse markante
boerderijen, waaronder De Eenhoorn. Voor vrijwel alle vrijwilligers was De Beemster nog onbekend terrein.
Dat is dankzij de presentatie en fietstocht niet langer het geval. Zo schreef één van de vrijwilligers nadien:
“Ook onze complimenten aan de leuke en interessante presentatie over De Beemster door Johan en zijn
vrouw. De fietstocht bevestigde de schoonheid van De Beemster.”

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

