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Nieuwe overzichtsfolder, LF-themafolders en uitbreidingen portal

Fietser profiteert van vernieuwingen Nederland Fietsland
Met de start van de lente is de tijd rijp om weer lekker op de fiets te stappen. Mooie fietsroutes te
over in Nederland. De portal nederlandfietsland.nl helpt de fietser letterlijk en figuurlijk op pad. De
site is uitgebreid met onder andere een online GPS-cursus, nieuwe knooppuntroutes en
downloadbare LF-themafolders. Naast alle online informatie biedt de nieuwe overzichtsfolder
Nederland Fietsland de mogelijkheid om alles nog eens rustig na te lezen.
Vernieuwingen website
De populaire website nederlandfietsland.nl is op diverse punten uitgebreid. Zo is er een gratis GPS-cursus
voor fietsers. Deze bestaat uit vier instructievideo’s met duidelijke uitleg van de basisvaardigheden voor het
fietsen met een GPS. Aan het eind van de cursus zie je een overzicht van relevante websites en documenten.
Ook zijn op de site nieuwe knooppuntroutes toegevoegd. Dit is een selectie van themaroutes die regio’s te
bieden hebben. De presentatie van de routes zijn ook verbeterd, met detailkaartje, opsomming knooppunten
en printoptie voor de knooppunter of bikepointer.
Nieuwe folders LF-themaroutes
LF-fietsers komen op de site ook aan hun trekken. Het
aanbod aan GPS-tracks van LF-routes wordt al veelvuldig
gebruikt en is recent geactualiseerd. Aan de bestaande
reeks folders van LF-themaroutes zijn er drie nieuwe
toegevoegd. Bij elke themaroute zijn (delen van) LFroutes met elkaar verbonden. De folders zijn gratis te downloaden op nederlandfietsland.nl. Beschikbaar zijn:
Nederlandse Kustroute, Rijnfietsroute, Rondje Twente, Zuiderzeeroute en Oeverlandroute. In de folders staat
een compact routekaartje met info over de hoogtepunten langs de route.
Handige overzichtsfolder
Ook in print kunnen fietsers lezen over de fietsmogelijkheden in Nederland. Een nieuwe
overzichtsfolder Nederland Fietsland bevat veel praktische informatie, over LF- en
knooppuntroutes, over fietsverhuur en pechhulp, overnachtingsmogelijkheden,
fietsrouteplanners en fietsgidsen en -kaarten. De folder wordt op grote schaal actief
verspreid, o.a. via Fietsers Welkom! locaties.
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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.
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