Toekomstvisie
recreatieve fietsroutestructuur
Bouwsteen voor Actieagenda 2020
voorverkenning – 20 februari 2016
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Aanleiding
• Na een landelijk netwerk LF-routes nu ook een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes.
• Miljoenen gebruikers, hoge waardering (handige selectie uit labyrint van paden en wegen)
• Grote waarde ook voor aanbieders. Voorwaardenscheppend voor:
 Versterken aantrekkingskracht regio,
 Florerende vrijetijdseconomie,
 Ontsluiten/verbinden van natuur en
 Bevorderen gezondheid.
• Hoge return on investment, kansen op meer rendement. Maar … concurrentie neemt toe.
• Kruispunt: hoe gaan we verder?
 Hoe houden we het unieke basisaanbod in stand?
 Hoe benutten we het potentieel optimaal? (landelijk én regionaal)
 Hoe versterken we daarvoor het aanbod en maken we het toekomstproof?
• Veel betrokkenen, landelijk en regionaal. Veel afzonderlijke ambities.
• Gezocht: duidelijke keuzes, focus. En samenwerking. Wie is waarvoor aan zet?

• Daarom: gezamenlijke toekomstvisie, basis voor collectieve actieagenda voor komende jaren.
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Kerncijfers recreatief fietsen in Nederland
Cijfers

Bron

− Fietsbezit:

84% van NL bevolking bezit één of meer fietsen

RAI/BOVAG

(2014)

− Fietsenpark:

22,5 miljoen fietsen

RAI/BOVAG

(2014)

− Fietsverkoop:

ruim miljoen nieuwe fietsen (w.v. 223.000 e-bikes)

RAI/BOVAG

(2014)

− Recreatieve fietsers:

ruim 8,1 miljoen Nederlanders (49% van NL bevolking)

NBTC-NIPO

(2013)

− Recreatieve fietstochten:

- vanuit huis: 197 miljoen tochten van minimaal 1 uur 1)
- vanaf vakantieadres: n.n.b. 2)

NBTC-NIPO
-

(2013)
-

− Fietsvakantiegangers:

1,5 miljoen Nederlanders 3)

NBTC-NIPO

(2014)

− Fietsvakanties:

- standplaatsvakantie: 1,6 miljoen vakanties 4)
- fietstrektocht: 450.000 vakanties

NBTC-NIPO

(2014)

− Gebruik routenetwerken:

28% van fietstochten (bij fietstrektochten gebruikt 65% fietsers LF) NBTC-NIPO

(2013)

− Bestedingen onderweg:

€ 500 miljoen (w.v. € 260 miljoen tijdens fietsvakanties)

(2013)

NBTC-NIPO

1)

Hiervan start 91% direct vanaf huis; 9% pakt auto of trein om elders een tocht te starten.

2)

Tijdens 3,9 miljoen toeristische binnenlandse vakanties worden recreatieve fietstochten gemaakt (28% van 13,9 miljoen vakanties;
Bron: Continu Vakantie Onderzoek 2015, NBTC-NIPO). Er zijn (nog) geen cijfers bekend over het aantal tochten.

3)

Er zijn (nog) geen cijfers bekend over fietsvakanties in Nederland van buitenlandse toeristen.

4)

Meer dan de helft van de dagen gefietst.

 Voor Duitse en Vlaamse toeristen zijn fietsmogelijkheden belangrijke reden voor bezoek aan Nederland
(resp. 9 en 20%). Voor Vlamingen zelfs het belangrijkste argument.

3

Aanpak toekomstvisie > actieagenda 2020
• Nov. 2015 – jan. 2016: Voorbereiding (verkenning) door projectgroep van Landelijk Fietsplatform (trekker) , ANWB
en groot aantal provinciale/regionale routebureaus en netwerkbeheerders.
• 20 febr. 2016: Presentatie toekomstvisie (= tussenresultaat), bouwsteen voor actieagenda 2020.
• Voorjaar 2016: Verdere uitwerking visie. Voorbereiding actieagenda. 5 thema’s. Per thema met stakeholders
concrete actiepunten formuleren en afspraken hierover maken, inclusief rolverdeling.
• Juni 2016 (streven): Presentatie breed gedragen toekomstvisie en actieagenda in een bestuurlijke setting.
Commitment bestuurders/directeuren van stakeholders (ondertekening).

• 2020 goede horizon voor concrete acties. Aansluiting op:
 Tour de Force (Agenda Fiets 2020)
 Actieagenda Gastvrijheidssector (sleutelprojecten)
 Collegeprogramma’s van de provincies
• Aansluiting op eerdere publicaties van het Fietsplatform.

• En … aansluiting op afzonderlijke ambities van organisaties
en regio’s/provincies. Doel is deze mede te helpen
verwezenlijken.
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Projectgroep

Vertegenwoordigers van:
• ANWB,

1

• Marrekrite/ Routebureau Friesland [1],

• Routepunt Oost [2],
• Routenetwerken Regio Twente [3],

8

• Achterhoek Toerisme [4],

2

9

• Uit®waarde [5],

7

• Gemeente Ermelo (routenetwerk Veluwe) [6],

3

6

• Gemeente Zeewolde [7],

4

• Recreatieschap Westfriesland [8],

5

• Recreatie Noord-Holland [9],
• Routebureau VVV Zeeland [10],

10

• Routebureau Visit Brabant [11],

11

• Routepunt VVV Zuid-Limburg [12],

12
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Opzet toekomstvisie
• Vertreksituatie (SWOT analyse)

1.
Infrastructuur

• Gezamenlijke ambitie
• Streefbeelden en aandachtspunten
voor Actieagenda 2020
 5 thema’s:

2.
Routestructuur

Omgeving/
POI’s
(belevingswaarde)

Insteek:

5. Organisatie

• Basis op orde (houden)
• Veranderende vraag >
doorontwikkeling/innovatie
• Voorwaarden op orde voor
optimale benutting aanbod

4.
Monitoring

(stimuleren gebruik)
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Diensten/
service
(o.a. gastronomie)
3.
3.
Marketing
Marketing en
en
promotie/
promotie/
voorlichting
voorlichting

Vertreksituatie – sterke basisomstandigheden; uniek routenetwerk
• NL biedt ideale basisomstandigheden voor fietstochten: veel afwisseling; veel te zien en beleven op korte
afstand; weinig hoogteverschillen; veel paden en wegen.
• Uniek, landsdekkend netwerk van bewegwijzerde fietsroutes; selectie van paden en wegen.
Dit zorgt voor geleiding en spreiding.
• Routenetwerk : twee soorten routes met ieder een eigen hoofddoelgroep:
 Knooppuntroutes voor dagtochtenfietsers
 LF-routes (landelijke fietsroutes) voor lange afstand fietsers/ trektochtfietsers

Hiernaast op een aantal plekken nog afzonderlijk bewegwijzerde rondritten.
• Uitvoering op hoofdlijnen uniform en herkenbaar voor de fietser, ondanks regionale aanpak van ontwikkeling
en beheer knooppuntroutes (48 regionale netwerken).
• Fijnmazig netwerk biedt gemak en flexibiliteit. Via knooppuntroutes eenvoudig om fietstochten op maat
samen te stellen. Eindeloze variatiemogelijkheden. Perfecte basis voor thematische routes. Bewegwijzering
makkelijk te volgen. Door combinatie van tracering en bewegwijzering LF- en knooppuntroutes kan simpel
worden overgestapt.
• Veel aanvullende voorzieningen, producten en diensten.
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Vertreksituatie – naast sterke ook zwakke kanten
• Kwetsbaarheid van routestructuur en onderliggende infrastructuur (basiskwaliteit en continuïteit).
• Bewegwijzering onderhoudsgevoelig; dit vraagt permanente aandacht (en financiën).
• Versnipperde organisatie van beheer en onderhoud knooppuntroutes (40 beheerders), provinciaal/regionaal
grote verschillen.
• Positionering van het netwerk LF-routes naast het inmiddels ook landsdekkende netwerk van knooppuntroutes

minder duidelijk geworden.
• Complexe, versnipperde organisatie van marketing en promotie: regionaal grote verschillen. Beperkte focus op
landelijke samenwerking. Kansen blijven hierdoor onbenut.
• Algemeen: zeer veel organisaties zijn direct of indirect betrokken. Veel afstemming nodig.
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Vertreksituatie – kansen
• Belangstelling voor recreatief fietsen neemt naar verwachting verder toe. Dit biedt kansen voor meer gebruik.
• Trends:
 Frequentie van actieve buitenrecreatie neemt toe.
 Veel aandacht voor gezonde leefstijl (wordt ook gestimuleerd, zie beweegnorm).
 Vergrijzende bevolking blijft langer vitaal.

 Door innovatie wordt fietsen steeds makkelijker en tot op hoge leeftijd mogelijk (m.n. elektrische fiets).
 Groeiende belangstelling ook in andere landen. Met name Duitsland en Vlaanderen kansrijk.
• Nu sprake is van een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes biedt dit kansen voor versterking van het
totale basis routeaanbod, met een duidelijker positionering van de LF-routes.
• Kansen liggen er voor toepassing van nieuwe technieken, voor een efficiënter beheer,
maar ook voor nieuwe concepten. Informatietechnologie kan extra waarde toevoegen.
• Kansen liggen er voor verdere productontwikkeling en promotie met een sterkere focus
op thema’s. Routes verbinden. Goede mogelijkheden liggen er voor cross overs en co-creatie.

Winst valt te behalen via dwarsverbanden met o.a. beleving natuur en cultuur, sport en
bewegen, voeding en gezondheid..
• Veel winst valt te behalen door versterking van organisatie en samenwerking.
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Vertreksituatie – bedreigingen
• Verminderende focus overheden op de noodzaak te blijven investeren in een goede basis (basisvoorwaarden:
infrastructuur, routestructuur, voorlichting en monitoring op orde). Te hoge verwachtingen hierbij van verdienmodellen via commercie.
• Doorschietende bezuinigingen. Daardoor onvoldoende dekking voor de kosten die voor de economische en
maatschappelijke baat gaan.

• Doorschietende regionale/lokale/individuele profilering en benadering (“ieder voor zich”) – hierdoor verdere
versnippering van aanbod, marketing en promotie binnen Nederland.
• Toename concurrerend buitenlands aanbod voor actieve (fiets)vakanties. Door een beperkter aanbod kunnen zij
beter focussen wat betreft marketing/promotie. Zie succes Vennbahn (B/D/L), Loire á Velo (F), Rallarvegen (N).
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Gezamenlijke ambitie
• Betere bestuurlijke en planologische borging van de unieke infra- en routestructuur van Nederland Fietsland.
• Betere benutting van deze basisvoorzieningen; toename bekendheid en gebruik.
• Meer recreatieve fietstochten, door zowel bewoners als (binnen- en buitenlandse) bezoekers.
• Meer fietsvakanties in Nederland, door zowel Nederlanders als buitenlandse vakantiegangers.

Daarmee bijdrage aan (triple win):
 Toename bestedingen (recreatieve fietsroutestructuur aanjager voor vrijetijdseconomie);
 Ontsluiten/ verbinden natuur en cultuur (stad en land actief ontdekken en beleven);
 Gezondheidswinst (vitaler NL bevolking, “de grootste sportschool is buiten” – NOC*NSF);

13

Thema 1: Infrastructuur

• Veel paden en wegen waarover de fietser zich kan verplaatsen.
• Daarnaast speciale fietsinfrastructuur, om fietser in goede banen te leiden en fietsgebruik te stimuleren:
fietspaden, maar ook bruggen, tunnels en – typisch Nederlands – veertjes.
• Ook specifieke recreatieve paden, van smalle schelpenpaadjes tot brede, goed verharde fietspaden.
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Infrastructuur – streefbeeld
• Een fietsinfrastructuur die de fietser meer dan ooit uitnodigt om vanuit huis of vanaf een vakantieadres op de
fiets te stappen om mooie fietstochten te maken. Stad en platteland, natuur en recreatieve bestemmingen, open afstappunten zijn daarbij door middel van een samenhangend netwerk van aantrekkelijke paden, wegen en
oversteken goed met elkaar verbonden. Het aantal fysieke en visuele barrières is minimaal; omrijden blijft
overal binnen de daarvoor gestelde marges.
• De fietsinfrastructuur is goed berekend op het gebruik en de wensen van het publiek. Veiligheid en comfort
voldoen overal aan basis kwaliteiteisen, met speciale aandacht voor verkeersdruk, snelheidsverschillen en
oversteken.
• Per gemeente/ gemeentelijk samenwerkingsverband is een doorlopend uitvoeringsprogramma beschikbaar
voor kwaliteitsbewaking en -verbetering van de fietsinfrastructuur. Per provincie is er een ondersteunend
programma. Speciale aandacht is er voor een goede organisatie en uitvoering van het onderhoud; de middelen
hiervoor zijn op peil.
• Kwaliteit en continuïteit van het aanbod van paden en wegen voor fietsverkeer, utilitair én recreatief, is goed
geborgd in omgevings- en infrabeleid van de overheid.
• Problemen en kansen worden tijdig gesignaleerd en doorvertaald naar acties. Belangen van fietsers worden
lokaal, regionaal en landelijk goed behartigd en gehoord. Met de belangen wordt goed rekening gehouden.
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Infrastructuur – aandachtspunten voor opstellen actieagenda 2020
Ondanks dat er veel is gedaan zijn er belangrijke aandachtspunten:
• Fietsinfrastructuur versnippert; bereikbaarheid en toegankelijkheid staan onder druk (nog niet goed geborgd).
• Veiligheid neemt af door intensiever gebruik en toename snelheidsverschillen.
• Onderhoud fietspaden schiet er steeds vaker bij in.

Stakeholders/ betrokkenen:
Fietsersbond, ANWB, wegbeheerders, routebeheerders (provinciale/regionale routebureaus, Fietsplatform),
overheden: Rijk, provincies, gemeenten (borging).
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Thema 2a: Routestructuur (uitvoering)

• Optelsom van landelijk netwerk van 25 LF-routes en 48 regionale knooppuntnetwerken. Totaal 32.000 km
route. Hiernaast nog een aantal afzonderlijk bewegwijzerde rondritten.
• De verschillende knooppuntnetwerken zijn op hoofdlijnen uniform uitgevoerd met nagenoeg dezelfde beweg-

wijzering. Dit schept verwachtingen. Fietsers verwachten dat routes aansluiten en dat de bewegwijzering overal
even betrouwbaarheid is. Ze zien geen bestuurlijke grenzen en willen daar ook geen hinder van ondervinden.
Het zwakst uitgevoerde en onderhouden netwerk beïnvloedt daarmee hoe de consument de fietsroutestructuur als geheel waardeert. Sprake is hiermee van een collectieve verantwoordelijkheid van alle regio’s.
• Op basis van knooppuntroutes worden vele honderden themaroutes aangeboden.
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Routestructuur (uitvoering) – streefbeeld
• Een kwalitatief hoogwaardige, landsdekkende recreatieve fietsroutestructuur; een topselectie uit het aanbod
van paden en wegen. Bewoners en bezoekers, dagtochtenfietsers en fietsvakantiegangers worden hiermee
uitgenodigd en gestimuleerd tochten te maken en actief te genieten van Nederland in al zijn verscheidenheid.
• De fietsroutestructuur bestaat uit een unieke combinatie van een naadloos aansluitend landelijk netwerk van
knooppuntroutes en een herzien landelijk aanbod van LF-routes. Eenvoud, gebruiksvriendelijkheid (gemak)
en betrouwbaarheid zijn troef. Beleving staat centraal. De uitvoering van knooppuntroutes (tracering en
geleiding/bewegwijzering) sluit aan op wensen van dagtochtenfietsers, de uitvoering van LF-routes op die van
lange afstand fietsers/ fietsvakantiegangers. Goed aanbod van goed bruikbare op- en afstappunten (OV, auto).
• LF-routes zijn doorontwikkeld tot sterke (inter)nationale themaroutes, belevingsassen en iconen van
Nederland Fietsland (LF-routes “2.0”). Het aantal is teruggebracht.
• Fietsers ervaren bij het gebruik van de fietsroutestructuur nergens bestuurlijke grenzen, continuïteit is troef.
Landelijke herkenbaarheid van de uitvoering van tracering en geleiding/ bewegwijzering is daarbij de maatstaf,
landelijke uniformiteit alleen waar dit in grote meerderheid nodig wordt geacht. Actuele landelijke criteria voor
de uitvoering zijn beschikbaar, deze worden om de vijf jaar herzien.
• Terughoudend beleid wat betreft afzonderlijk en zelfstandig bewegwijzerde regionale/lokale themaroutes.
Het aantal per regio ligt binnen een hiervoor opgestelde landelijke norm.
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Routestructuur (uitvoering) – aandachtspunten voor actieagenda 2020
• Regionale verschillen in de criteria voor de tracering
• Regionale verschillen in dichtheid knooppuntnetwerken

• Regionale verschillen wat betreft beleid aanvullende voorzieningen onderweg
• Regionale verschillen in uitvoering knooppuntbewegwijzering (o.a. stadverbindingen, infopanelen)
• Tracering en bewegwijzering knooppunt- en LF-routes nog niet overal gecombineerd
• Innovatie uitvoering geleiding/bewegwijzering: nieuwe mogelijkheden/ nieuwe materialen?
• Kansen voor versterking aanbod LF-routes
• Verdere sanering aanbod bewegwijzerde rondritten nodig

Stakeholders/ betrokkenen:
Provinciale/ regionale routebureaus, Fietsplatform, aannemers (uitvoerders bewegwijzering), ANWB. Bij
doorontwikkeling routes: terreinbeheerders, gastvrijheidsondernemers, wegbeheerders.
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LF-routes 2.0: nationale icoonroutes (voorbeelden!)

Zuiderzeeroute

+ ??

(internationale) Noordzeeroute

(internationale) Rijnfietsroute

(internationale) Maasfietsroute
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Thema 2b: Routestructuur (beheer en onderhoud)
• De fietsroutestructuur is niet statisch. Er zijn voortdurend wijzigingen in het aanbod (positief en negatief;
kansen en bedreigingen). Maar ook de vraag van het publiek is aan veranderingen onderhevig. Tien jaar
geleden geschikte fietspaden kunnen door het veranderde gebruik en de toegenomen snelheidsverschillen nu
wellicht niet meer geschikt zijn. Na de ontwikkelingsfase is vaak minder focus op het vervolg. Wel worden veel
regionale netwerken na een aantal jaren herzien. Het is zaak om adequaat en snel te kunnen anticiperen op
actuele ontwikkelingen.
• Wat betreft het onderhoud: een netwerk is zo sterk als zijn zwakste schakel. Eén ontbrekend bord en de fietser
kan zomaar het spoor bijster raken. Natuurlijk is het onverstandig om als je op pad gaat 100% blind te varen op
de bewegwijzering, het is altijd zaak om (actuele!) kaarten of een app paraat te hebben. Toch kan incomplete
bewegwijzering gemakkelijk tot verwarrende situaties leiden en het plezier in de fietstocht bederven. Goed
onderhoud van de bewegwijzering, zowel van de knooppunt- als de LF-routes, is derhalve enorm belangrijk.
Doordat sprake is van een landelijk netwerk met een op hoofdlijnen uniforme uitvoering ligt er een verantwoordelijkheid bij alle onderliggende regio’s zich hier gezamenlijk maximaal voor in te spannen – een regio die het
onderhoud slecht op orde heeft beïnvloedt het kwaliteitsimago van het hele netwerk.
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Routestructuur (beheer en onderhoud) – streefbeeld
• Behoud van kwaliteit en continuïteit routestructuur goed gezekerd/verzekerd; lokaal, regionaal en landelijk
(tracering en geleiding/bewegwijzering). Samen met onderliggende aanbod van paden en wegen goede borging
in omgevings- en infrabeleid. Optimale benutting digitale routedata.
• Goede, effectieve organisatie van het onderhoud van de bewegwijzering. Actuele, landelijk toetsbare criteria

zijn hiervoor beschikbaar. Goede benutting meldingen gebruikers. Problemen worden binnen de daarvoor
afgesproken periode opgelost. Zo veel mogelijk benutten van potentieel van vrijwilligers.
• Eens per vijf jaar herziening van de knooppuntnetwerken, gebruik makend van verbeteringen in de onderliggende infrastructuur. Meer autovrije paden en wegen. Doorlopende actualisatie van de LF-routes, aansluitend op de regionale revisies. Hierbij nauwe samenwerking tussen landelijke en regionale routepartners.
Problemen en kansen worden vice versa tijdig gesignaleerd en doorvertaald naar acties.
• Per provincie en/of regio een ondersteunend programma. Hiernaast een landelijk programma voor de
nationale routes en voor landelijke systeemafspraken. Landelijke, provinciale en lokale overheid stellen
voldoende budget beschikbaar voor de voorwaardenscheppende basisactiviteiten.
• Belangen van de fietsroutestructuur worden lokaal, regionaal en landelijk goed behartigd. Met de belangen
wordt goed rekening gehouden.
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Routestructuur (beheer en onderhoud) – aandachtspunten actieagenda
• Routenetwerk niet statisch; borging en doorontwikkeling nodig
• Digitaal beheer routedata blijkt van grote waarde
• Versnipperde organisatie van het beheer en onderhoud
• Landelijk meldsysteem blijkt effectief instrument
• Regionale verschillen uitvoering onderhoud
• Onderhoudsbudgetten staan onder druk
• Geen goede afspraken tijdelijke wijzigingen
• Blijvende aansluiting routes tussen regio’s kwetsbaar

• Onderhoud knooppunt- en LF-bewegwijzering nog niet overal gecombineerd
• Innovaties in beheer en onderhoud bewegwijzering; risico dat ieder het wiel uitvindt

Stakeholders/ betrokkenen:
Provinciale/ regionale routebureaus, Fietsplatform, aannemers (uitvoerders onderhoud), wegbeheerders
(tijdelijke wijzigingen), overheden: Rijk, provincies, gemeenten (borging).

24

25

Thema 3: Marketing en promotie/voorlichting

Holland- (/NL-)promotie

Regio-promotie

Promotie Nederland Fietsland

• Verdere productontwikkeling: vele honderden themaroutes, vele tientallen aanbieders, verschillende routeplanners, verschillende samenwerkingsvormen met horeca- en recreatieondernemers. Versnipperd aanbod.
• Versnipperde aanpak en organisatie marketing en promotie/voorlichting – landelijk/regionaal, profit/non-profit.
Nederlandfietsland.nl functioneert nu als startpunt voor geïnteresseerde fietser, inclusief Duitse/Engelse versie.
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Marketing en promotie/voorlichting – streefbeeld
• Uiteenlopende doelgroepen worden effectief op het spoor gezet van de recreatieve fietsmogelijkheden en
gestimuleerd meer fietstochten te maken; binnen- en buitenlandse gasten (toeristen), maar ook bewoners
(recreanten). De unieke fietsroutestructuur wordt daarbij ingezet als troef. Deze wordt door landelijke en
regionale marktpartijen, ondernemers en promotieorganisaties verder verrijkt met aanvullende producten,
diensten en service, waaronder voorgeselecteerde themaroutes, arrangementen en fietshuur/-vervoer.
• Focus op ontwikkeling van een select aantal thematische, nationale en regionale icoonroutes. Smaakmakers
van Nederland Fietsland en uitgebreide regionale aanbod. Sleutelwoorden: kwaliteit, beleving en gemak.
Goede koppeling met gastronomie. Gezamenlijk plan van aanpak. Nationale icoonroutes: LF-routes “2.0”.
• Versterkt imago Nederland Fietsland wordt optimaal ingezet in de Holland promotie. Daarbij combinaties met
andere thema's zoals de Nederlandse kust, Nederland Waterland, Nationale Parken nieuwe stijl en Holland City.
• Meertalige landelijke portal als hét startpunt voor geïnteresseerd binnen- en buitenlands publiek. Het ontsluit
informatie over recreatieve fietsmogelijkheden, met focus op het routenetwerk en de icoonroutes. Koppeling
met informatiekanalen van toeristische promotieorganisaties. Doorverwijzing naar commerciële aanbieders
van routes en diensten. Combinatie met portals voor andere vormen van actief toerisme en buitenrecreatie.
• Landelijk uitvoeringsprogramma voor de randvoorwaardelijke basisactiviteiten (portal, realisatie iconen, gezamenlijke voorlichting-/promotieagenda). Elke vijf jaar actualisatie. Budget beschikbaar van Rijk en provincies.
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Marketing en promotie/voorlichting – aandachtspunten actieagenda 2020
• Versnipperd aanbod verdere productontwikkeling en service. Versnipperde informatie. Veel concurrentie,
weinig samenwerking.
• Weinig focus in marketing en promotie fietsaanbod. Buitenland doet dit beter!
• Netwerk vraagt om doorontwikkeling op sterke nationale en regionale themaroutes. Een gezamenlijk plan van
aanpak daarvoor is wenselijk.
• Gezocht: goede samenwerkingsafspraken wat betreft regiopromotie versus Holland-promotie versus
route(netwerk)promotie.

• Gezocht: meer samenhang en samenwerking wat betreft voorlichting (overzicht en informatie) versus
marketing/promotie (commercie/concurrentie) en rol daarbij van portal als startpunt.

Stakeholders/ betrokkenen:
Lokale, regionale (/provinciale) en landelijke promotieorganisaties: RBT’s, VVV Nederland, ANWB, NBTC Holland
Marketing. Grote commerciële aanbieders van routes en diensten: ANWB media, Falk (Route.nl).

Routebeheerders en productontwikkelaars (o.a. provinciale/regionale routebureaus en Fietsplatform).
Ondernemers/ toeristische brancheorganisaties (Kon. Horeca Nederland, RECRON). Cross over partners: o.a.
terreinbeheerders (Staatsbosbeheer: Nationale Parken), fietsbranche, gezondheidsector, voedingsector,
sportsector.
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Thema 4: Monitoring

• Het meten van de kwaliteit van de routes per provincie/regio is waardevol gebleken. Kwaliteitsmonitoring in de
vorm van een benchmark houdt elkaar scherp.

• Goede en actuele gegevens over het gebruik, de waardering en de effecten ervan is nodig als “bewijslast” dat
investering in het routenetwerk loont. Verder om richting te geven aan de (door)ontwikkeling van de netwerken
en de promotie ervan. Daarbij is inzicht nodig in de veranderende vraag en wensen van het publiek, in de
ontwikkelingen binnen verschillende doelgroepen.
• Het is daarbij van belang dat cijfers regionaal vergelijkbaar zijn, dat bekend is hoe het fietsen staat in

verhouding tot andere recreatievormen en dat zicht is op de buitenlandse markt. Dat is nu beperkt het geval.
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Monitoring – streefbeeld
• Landelijk onderzoeksprogramma biedt actuele gegevens over recreatief fietsen en goed inzicht in gebruik,
waardering en effecten van de fietsroutestructuur. Om de vijf jaar actualisatie, in overleg tussen landelijke,
provinciale en regionale betrokkenen/belanghebbenden. Jaarlijkse check of aanpassingen nodig zijn. Gegevens
op landelijk en provinciaal niveau beschikbaar. Goede vergelijkbaarheid in tijd (trends), tussen provincies en
met gegevens uit andere landen. Daarmee goed inzicht in concurrentiepositie en (door)ontwikkelingskansen.
• Op termijn één onderzoeksprogramma “monitoring routerecreatie/recreatieve routestructuren”. Hierdoor
efficiencywinst en vergelijkbaarheid met andere vormen van routerecreatie (wandelen, varen, mountainbiken).
• Landelijk onderzoeksprogramma biedt zodanige structuur dat regionale verdiepingen meegenomen kunnen
worden of zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.
• Om de twee jaar landelijke monitoring van de kwaliteit fietsroutestructuur en benchmarking fietsregio’s.
Combinatie van waardering consument en objectief oordeel van professionals op verschillende aspecten.
Samen: kwaliteitsmonitor fietsregio’s. Provincies/regio’s houden elkaar hiermee scherp. Transparante wijze van
beoordeling; verbeterpunten inzichtelijk. Scores uitgedrukt in sterren.
• Continue landelijke monitoring van de uitvoering van het onderhoud van de bewegwijzering van de
routestructuur. Hierdoor signalering probleemsituaties. Landelijk meldsysteem speelt daarbij een cruciale rol.
Eens per jaar worden de prestaties van de provincies op het gebied van onderhoud bekend gemaakt.
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Monitoring – aandachtspunten actieagenda 2020
• Behoefte aan landelijke monitoring gebruik, waardering en effecten met goede vergelijkingsmogelijkheden.
Verder aan goede kennisdossiers. Dit wordt nu versnipperd opgepakt.
• Behoefte aan kwaliteitsmonitoring
• Behoefte aan meting kwaliteit onderhoud bewegwijzering
• Meerwaarde gecombineerde, onderling vergelijkbare monitoring routerecreatie/ recreatieve routestructuren.
Ook wandelen, MTB, varen, paardrijden etc. Daarvan is nu slechts beperkt sprake.

Stakeholders/ betrokkenen:
Fietsplatform, provinciale/ regionale routebureaus, kennisinstellingen, overheden: Rijk, provincies, gemeenten
(vraag).
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Thema 5: Organisatie
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Organisatie – streefbeeld (1)
• De vele betrokken organisaties bij het recreatieve fietsen vormen een collectief dat optimaal is toegerust om
de landelijke, provinciale en regionale ambities met betrekking tot het recreatieve fietsen te verwezenlijken en
de randvoorwaarden daarvoor op orde te brengen en te houden. Credo: niet ieder voor zich, maar samen meer.
• Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheden voor aantrekkelijke, veilige, goed onderhouden en geborgde
infrastructuur. Zij laten zich daarbij adviseren door belangenorganisaties en door regionale routebureaus.
• Regionale routebureaus en landelijk bureau (fiets)routerecreatie (Fietsplatform 2.0) werken nauw samen aan

doorontwikkeling en instandhouding van recreatieve fietsroutestructuur en nationale en regionale icoonroutes.
• In heel NL zijn regionale routebureaus operationeel, met een duidelijk afgebakend, robuust werkgebied. Zij
zorgen voor een goede uitvoering van het regionale routeaanbod en voor verdere productontwikkeling. Verder
voor borging van kwaliteit en continuïteit van routes en bewegwijzering en aansluiting op buurregio’s. Zij zijn
goed toegerust voor deze taken. Provinciale/gemeentelijke programmafinanciering is hiervoor beschikbaar.
• Het landelijk bureau (fiets)routerecreatie draagt zorg voor landelijke/internationale coördinatie en belangenbehartiging, voor bundeling en ontsluiting van kennis en informatie (incl. routedata en portal) en voor landelijke
monitoring (kwaliteit en continuïteit routestructuur en gebruik/effecten). Het zorgt voor goede uitvoering van
de nationale icoonroutes (LF-routes 2.0) plus verdere productontwikkeling. Het is goed toegerust voor deze
taken en kan daarbij rekenen op een gecombineerde rijks- en provinciale programmafinanciering.
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Organisatie – streefbeeld (2)
• Het landelijk bureau (fiets)routerecreatie werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties voor andere
vormen van routerecreatie/ buitensport. Verkenning versterkte samenwerking conform Schweiz Mobil.
• Goede organisatie van marketing en promotie/voorlichting van het recreatieve routeaanbod, inclusief
verdere productontwikkeling en service. Focus op de landsdekkende routestructuur en de nationale en
regionale icoonroutes. Effectieve krachtenbundeling. De verschillende specialisten op het gebied van marketing,
productontwikkeling en informatie (2016: NBTC, RBT’s, VVV’s, ANWB, Fietsplatform) werken als collectief aan
uitvoering van een gezamenlijke voorlichting- en promotieagenda Nederland Fietsland. Daarbij zijn
combinaties gelegd met verwante sectoren als gezondheid, natuur en cultuur.

• Voor een effectieve en meertalige voorlichting en promotie en het bereiken van de onderscheidende
doelgroepen zowel in binnen- als buitenland is een basisbudget beschikbaar van rijk en provincies voor de
uitvoering van de voorlichting- en promotieagenda, mede als vliegwiel voor het genereren van extra
promotiemiddelen.

• Marktpartijen zijn aangehaakt als partner, van commerciële routeaanbieders tot fietsindustrie. Verder ook
verschillende mediapartners.
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Organisatie – aandachtspunten voor opstellen actieagenda 2020
Stakeholders/ betrokkenen:
Heel veel spelers, nog geen team. Dit maakt het opstellen van een gezamenlijk programma een lastige opgave
en de financiering ervan navenant complex. Per thema (infrastructuur, routestructuur, marketing en
promotie/voorlichting en monitoring) zijn de belangrijkste stakeholders weergegeven.
• Gezocht: goede samenwerkingsafspraken provinciale/regionale routebureaus en en landelijk bureau
(fiets)routerecreatie (Fietsplatform 2.0) op basis van complementariteit en gelijkwaardigheid. Aandachtspunt is

provinciale financiering (concurrentiegevoelig). Wellicht gezamenlijk meerjarenprogramma?
• Gezocht: krachtenbundeling en goede samenwerkingsafspraken regionale en landelijke promotiepartners. Hoe
kunnen individuele ambities (fietsprovincie nr. 1, regiopromotie) en een collectieve benadering (Nederland
Fietsland) verenigd worden en elkaar versterken?
• Gezocht: krachtenbundeling overheid en markt. Kunnen we overeenstemming bereiken over een collectieve
basis (de randvoorwaarden) waarvoor overheidsfinanciering noodzakelijk is? Dit als dekking voor de kosten die
voor de economische en maatschappelijke baat gaan (investeren in het scheppen van voorwaarden). Hoe
kunnen de belanghebbende marktpartijen/ ondernemers daarnaast in redelijkheid een steentje bijdragen?

• Gezocht: krachtenbundeling verschillende beleidsterreinen (cross overs).
• Gezocht: krachtenbundeling verschillende vormen van routerecreatie.
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Vervolg:
• Deze publicatie is een tussenstap in de ontwikkeling van een toekomstvisie en actieagenda (voorverkenning).
• Fietsplatform neemt het initiatief voor de verdere uitwerking.
• Het organiseert bijeenkomsten met stakeholders voor de 5 thema’s. Hier worden de actieagenda’s voorbereid.

• Het wordt daarin zo veel mogelijk bijgestaan door externe (proces)begeleider.
• Resultaat is per thema een duidelijke formulering van actiepunten en beoogde resultaten (SMART), inclusief
afspraken voor rolverdeling en financiering.
• Een breed gedragen toekomstvisie en actieagenda 2020 wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op
bestuursniveau. Daar geven bestuurders/directeuren van stakeholders hun commitment (akkoord afspraken door
ondertekening). Streven: juni 2016.
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Meer info:
• Stichting Landelijk Fietsplatform | landelijk coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland
www.fietsplatform.nl (professionals), www.nederlandfietsland.nl (consumentenportal)
• Contact: Eric Nijland (enijland@fietsplatform.nl)
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