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1.

Inleiding

LF-routes vormen al meer dan een kwart eeuw een landsdekkend netwerk van lange-afstandfietsroutes in Nederland, doorgaande fietsroutes die – zorgvuldig
getraceerd – op een aantrekkelijke wijze stad/streek en attractie/accommodatie met elkaar verbinden. De routes zijn gerealiseerd door de Stichting Landelijk
Fietsplatform, waarbij initiatieven zijn gebundeld van o.a. de ANWB en de Fietsersbond. LF-routes hebben vooral betekenis voor lange-afstandfietstochten zoals
fietstrekvakanties, maar ze worden ook gebruikt als basis voor dagtochten.
Als verantwoordelijke voor de LF-routes acht het Fietsplatform de tijd rijp om kritisch te kijken naar het bestaande aanbod. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.
In de eerste plaats speelt de concurrentiepositie. Nederland liep jarenlang voorop met deze routes. Vele Europese landen, maar ook daarbuiten, bieden inmiddels
echter ook prachtige lange afstand fietsroutes aan, met gekende toppers als de Donauradweg door Oostenrijk/Duitsland en de Loire à Velo door Frankrijk. Dit zijn
blikvangers voor het fietstoeristische aanbod. De internationale concurrentie is fors toegenomen. Daarbij wordt met name gedongen naar de gunst van de Duitse
en Nederlandse vakantieganger, de belangrijkste doelgroep voor fietsvakanties. De vraag dient zich aan: hoe gaan we ons meten met deze concurrentie?
In de tweede plaats speelt het gegeven dat sinds een paar jaar sprake is van een landsdekkend, fijnmazig netwerk van knooppuntroutes. Nu dit netwerk gesloten
is en er feitelijk twee landelijke netwerken zijn, biedt dit nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. De vraag dient zich daarmee nu aan hoe we verder gaan met
de LF-routes: houden we het zoals het nu is of benutten we dit moment om de routes te herpositioneren en te versterken? Een vraag die ook leeft bij de
provincies; zij hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het huidige aanbod van LF-routes. De vraag is begin 2016 met de afzonderlijke provincies besproken.
In dit document worden bovenstaande vragen door het Fietsplatform uitgewerkt en vertaald in een toekomstvisie op de LF-routes. Eerst wordt het actueel
routeaanbod en het potentieel van de LF-routes geschetst, dit tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de markt voor fietsroutes en fietsvakanties
(hoofdstuk 2 en 3). Op basis hiervan wordt de toekomstvisie en een plan van aanpak gepresenteerd voor doorontwikkeling van de routes: ‘LF 2.0’ (hoofdstuk 4 en
5), gevolgd door een meerjarenprogramma en -begroting (hoofdstuk 6). Voor de onderbouwing van de visie en het plan wordt gebruik gemaakt van verschillende
onderzoeken. Nadere toelichting op deze achtergrondgegevens wordt – met verwijzing – zo veel mogelijk weergegeven in de bijlagen.
Dit document sluit aan op de voorverkenning van het Fietsplatform voor een toekomstvisie op de recreatieve fietsroutestructuur (publicatie februari 2016).
Voorliggend stuk is een nadere uitwerking voor het onderdeel Routestructuur uit deze voorverkenning.
In de voorbereiding op dit document zijn landelijke en regionale partners betrokken; hun kennis is ingewonnen via een aantal expertsessies. Wij danken een ieder
hartelijk voor zijn/haar inbreng.
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LF-netwerk
(+ internationale aansluiting);
1987 – 2016
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2. Actueel routeaanbod in Nederland
2.1. LF-routes
Dwars door Nederland lopen momenteel 26, in twee richtingen bewegwijzerde LF-

LF .. Naam + lengte

Van – naar (vice versa)

routes (zie kaart hiernaast). Deze lange-afstandroutes vormen samen een 4.500

LF1

Noordzeeroute (330 km)

Den Helder - Sluis

km metend netwerk, primair bedoeld voor meerdaagse fietstrektochten en

LF2

Stedenroute (in NL 200 km)

Amsterdam - Brussel

LF3

Rietlandroute (170 km)

Holwerd - Kampen

Hanzeroute (135 km)

Kampen - Millingen

Maasroute (250 km)

Arnhem - Maastricht

fietsvakanties. De netwerkstructuur maakt het mogelijk om over te stappen en
LF-routes of delen daarvan te combineren.

LF4

Midden-Nederlandroute (300 km) Den Haag – Enschede

LF5

(30 km)

Thorn - Roermond

LF6

(40 km)

Maastricht - Duitse grens

LF7

Oeverlandroute (385 km)

Alkmaar - Maastricht

LF8

(100 km)

Ommen - Winterswijk

lange-afstandroutes. Een aantal LF-routes is onderdeel van het Europese netwerk

LF9

NAP-route (455 km)

Bad Nieuweschans - Breda

van lange-afstandfietsroutes: EuroVelo.

LF10 Waddenzeeroute (275 km)

Callantsoog - Bad Nieuweschans

LF11 Prinsenroute (125 km)

Den Haag - Breda

Het aanbod van LF-routes is door het Fietsplatform opgebouwd in een tijdsbestek

LF12 Maas- en Vestingroute (235 km)

Maassluis - Nijmegen

van bijna 30 jaar, route voor route. Van LF1 (Noordzeeroute) in 1989 tot LF17

LF13 Schelde-Rheinroute (285 km)

Vlissingen - Venlo

(schakel Rijnroute) in 2008. De realisatie is gefinancierd door het Rijk en de

LF14 Saksenroute (240 km)

Lauwersoog - Enschede

provincies. Het onderhoud van de bewegwijzering wordt in principe gefinancierd

LF15 Boerenlandroute (260 km)

Alkmaar - Enschede

LF16 Vechtdalroute (230 km)

Zwolle - Darfeld (D)

LF17 (60 km)

Gorinchem - Wijk bij Duurstede

LF19 (35 km)

Deventer - Holten

LF20 Flevoroute (275 km)

Haarlem - Groningen

LF21 deel Zuiderzeeroute (150 km)

Amsterdam - Afsluitdijk/Friesland

LF22 deel Zuiderzeeroute (135 km)

Afsluitdijk/Friesland - Kampen

LF23 deel Zuiderzeeroute (115 km)

Kampen - Amsterdam

LF30 (50 km)

Breskens - Sas van Gent

LF51 Kempenroute (NL: 50 km)

Antwerpen - Eindhoven

De routes sluiten aan op buitenlandse lange-afstandroutes. In veel andere
Europese landen zijn inmiddels vergelijkbare routes gerealiseerd. De ontwikkeling
in Vlaanderen is parallel verlopen, ook daar heten het LF-routes. Op de grens met
Duitsland en Wallonië wordt aangesloten op grensoverschrijdende thematische

door gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om de continuïteit
te borgen zijn hiervoor door het Fietsplatform instandhoudingsovereenkomsten
gesloten (2016: 74 contracten).
Bij de ontwikkeling van de LF-routes is geleidelijk een aantal minder duidelijke
situaties ontstaan. Zo is naast ‘echte’ lange-afstandroutes met een herkenbaar
thema sprake van diverse korte verbindingsroutes. Verder is de nummering niet
overal consequent: sommige routes bestaan uit meerdere LF-routenummers (o.a.
Zuiderzeeroute en Rijnroute) terwijl omgekeerd een aantal LF-routenummers bij
meerdere routes horen (LF3: Maasroute, Hanzeroute, Rietlandroute).
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Knooppuntnetwerk
(gesynchroniseerd met LF-routes);
plm. 2000 – 2016 (2014: landelijk)
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2.2. Knooppuntroutes
Sinds 2014 is sprake van een landsdekkend, fijnmazig netwerk van fietsknooppuntroutes (ruim 30.000 km; zie kaart op bladzijde hiernaast), met een uitvoering
van de bewegwijzering die voor alle regio’s (ruim 48 onderliggende regionale netwerken, 40 beheerders) in belangrijke mate uniform is. Knooppuntroutes hebben
feitelijk de rol overgenomen van lokale/regionale bewegwijzerde rondritten; deze zijn grotendeels in het netwerk opgenomen. De kracht van de knooppuntroutes
is de flexibiliteit. Fietsers zelf, maar ook recreatieondernemers, kunnen eenvoudig een route op maat maken en aanbieden.
In overleg met de beheerders van de regionale knooppuntnetwerken heeft het Fietsplatform veel werk gemaakt van synchronisatie van de LF- en knooppuntroutes. Tracés van LF-routes lopen nu overal samen met tracés van knooppuntroutes en de bewegwijzering van beide soorten routes is overzichtelijk bij elkaar
geplaatst. Het resultaat van deze combinatie is een unieke fietsroutestructuur die nationaal, maar ook internationaal veel waardering krijgt. Knooppuntroutes zijn
daarbij vooral bedoeld voor ommetjes en dagtochten. LF-routes richten zich op lange-afstandtochten, ze bieden fietsers gemak van doorgaande bewegwijzering.
Aandachtspunt vormt de continuïteit wat betreft de routes en hun aansluiting. De routes zijn niet statisch, knooppuntnetwerken worden regelmatig herzien.
In relatie tot de LF-routes zijn twee bevindingen van belang:


Grote meerwaarde synchronisatie: Synchronisatie van de tracés van LF- en knooppuntroutes en hun bewegwijzering resulteert in een enorme flexibiliteit.
LF-fietsers kunnen makkelijk een ‘by-pass’ maken, belanghebbenden zoals recreatieondernemers of ‘points of interest’ kunnen eenvoudig aangehaakt
worden op een doorgaande LF-route en rondritten kunnen makkelijk worden gekoppeld aan de LF-routes. Hier zit nog veel ontwikkelpotentieel.



Overlap netwerkfunctie: Nadat er eerst een landelijk netwerk van LF-routes was, is er met de completering van de uitrol van knooppuntroutes een tweede
landsdekkend fietsnetwerk ontstaan. Sprake is van een sterke overlap wat betreft de netwerkfunctie. Dit biedt ruimte voor herpositionering van het
aanbod van LF-routes.

2.3. Lokale en regionale themaroutes
Bij de invulling van een toeristisch thema worden vaak lokale thematische fietsroutes ontwikkeld. Logisch: een route kan een thema relatief eenvoudig ontsluiten
en verbinden en is een makkelijk promotie-instrument. Deze fietsroutes worden veelal op basis van knooppuntroutes aangeboden. Een aantal sterke thematische
routes is ook afzonderlijk bewegwijzerd. Naast korte lokale themaroutes worden ook regionale thematische lange-afstandfietsroutes aangeboden. Een oude
bekende is de Elfstedenroute (Friesland). Van recenter datum is de Van Goghroute (Noord-Brabant). Het Fietsplatform heeft samen met regionale routebureaus
een landelijke visie ontwikkeld voor themaroutes.
Het huidige aanbod van LF-routes bevat een aantal sterke landelijke thematische routes (o.a. Kust, Zuiderzee, Rijn, Maas, Hanze). De ontwikkelingen in het
fietsrouteaanbod biedt ruimte voor de LF-routes om meer te focussen op sterke landelijke thema’s (zie hierboven: overlap netwerkfunctie).
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3. Gebruik LF-routes en potentieel
3.1. Huidig gebruik LF-routes door Nederlandse fietser
Sprake is van een goed gebruik van de LF-routes door vakantiefietsers die in Nederland een trektocht maken; 65% van de Nederlandse trektochtfietsers kiest
bewust voor een LF-route. De belangrijkste reden voor deze keuze is het gemak van één route over een langere afstand. Daarnaast kiezen fietsers voor een LFroute omdat eerdere ervaringen op een LF-route positief waren. Deze gegevens zijn afkomstig van specifiek LF-onderzoek in 20141.
LF-routes hebben een hoge naamsbekendheid; 66% van de fietsvakantiegangers kent de LF-routes.
In 2014 is sprake is van 323.000 fietstrekvakanties door Nederlandse LF-gebruikers. Het gebruik van de LF-routes resulteert in een hoge return on investment.
LF-routegebruikers blijken alleen al onderweg tijdens hun fietstrektochten gemiddeld € 324,- per persoon per vakantie uit te geven, dat is omgerekend in totaal
ruim € 104 miljoen aan bestedingen. Naast economische effecten dragen de routes ook bij aan de bevordering van een gezonde levensstijl.

Kenmerken gebruik LF-routes voor fietstrekvakanties


Gemiddelde duur fietstrektocht: 8,4 dagen. Daarbij worden gemiddeld 3 provincies aangedaan.



Gemiddeld wordt 71 km per dag gefietst met 4 stops onderweg.



Overnachtingen met name in hotels (32%). Verder in B&B, tent en Vrienden op de fiets.

Profiel gebruiker:


Gemiddelde leeftijd 48 jaar; met name in de leeftijdscategorie 30-49 jaar (37%) en 50-64 jaar (31%).



Met name mensen uit hogere sociale klassen.



64% fietst met z’n tweeën.

Ondanks dat de LF-routes primair bedoeld zijn voor fietsvakantiegangers die een trektocht maken, blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de LF-routes ook gebruikt
worden door ruim 250.000 fietsers die een fietsvakantie vanaf één adres houden. LF-routes worden verder ook veelvuldig gebruikt tijdens dagtochten. In 2015
was sprake van bijna 3,5 miljoen fietsdagtochten waarbij LF-routes werden gebruikt2.

1

Bron: LF gebruikersonderzoek 2014; NBTC-NIPO research – zie bijlage A voor een nadere toelichting

2

Bron: NBTC-NIPO research (Continu Vrijetijdsonderzoek – CVTO)
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3.2. Trends en ontwikkelingen in de markt voor fietsroutes/fietsvakanties
Ontwikkelingen worden gesignaleerd die nu of in de nabije toekomst impact hebben op de relevantie en het succes van de LF-routes. De belangrijkste:
Meer senioren – meer ‘silver cyclists’
In 2030 zal naar verwachting 24% van de Europese bevolking 55 jaar of ouder zijn3. Ouderen blijven daarbij langer vitaal en in staat om actief op pad te gaan. Ze
hebben de tijd en de mogelijkheden om fietstochten te maken en fietsvakanties te houden en doen dit ook graag. Dit geeft kansen voor meer belangstelling en
gebruik van de LF-routes. In Europees verband worden landen aangemoedigd (fiets)beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met specifieke wensen van de groep
senioren (Charter of Silver Cyclists). Dit is ook een aandachtspunt voor de LF-routes.
Groei bezit en gebruik e-bikes – langere afstand makkelijker
De e-bike is in Nederland aan een enorme opmars bezig, zowel wat betreft bezit als gebruik4. Fietsers kunnen makkelijker langere afstanden fietsen, en dat ook
tot op hoge leeftijd blijven doen. Dit zorgt voor extra potentieel voor de LF-routes. Opvallend: meer dan de helft van alle e-bike kilometers wordt afgelegd voor
vrijetijdsdoeleinden. De populariteit van e-bikes brengt wel specifieke aandachtspunten met zich mee (bredere, verharde paden; goede stallingsvoorzieningen).
Groei bezit en gebruik mobiel internet
Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontsluiten van route-informatie en het maken van koppelingen.
Veranderende reistrends spelen fietsvakanties en LF-routes in de kaart
Het reis- en vakantiegedrag van consumenten verandert ten gunste van fietsvakanties en LF-routes. Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd biedt hierin
inzicht5. Belangrijke reistrends:


Gezocht: persoonlijke ontwikkeling (‘rijker terugkomen’), o.a. connect with locals en aandacht voor voeding en gezondheid (fit zijn of worden).



Gezocht: actieve vakanties – ontspanning door inspanning.



Gezocht: bijzondere vakantie op maat.

Toenemende belangstelling Duitsers en Belgen voor fietsen en fietsvakanties
Mondiaal gezien zitten fietsvakanties in de lift. Voor het inkomend toerisme in Nederland zijn de dichtbij markten Duitsland en België veruit het belangrijkst. Voor
Belgen is fietsen één van de voornaamste activiteiten tijdens een bezoek aan ons land6. Het aantal Duitsers dat fietsvakanties onderneemt stijgt (2015: 4,5
miljoen; +11%)7. Opvallend: bij Duitsers zijn fietstrektochten favoriet (70%) en fietsvakanties worden vooral zelf georganiseerd (83%).

3

Bron: Charter of ‘Silver Cyclists’; European Cyclists Federation (ECF), Vienna, 14th October 2016

4

Bron: Fiets in cijfers; RAI/BOVAG, 2015 + Feiten over de elektrische fiets; CROW/Fietsberaad, 2013 + Mobiliteitsbeeld 2016; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) – zie bijlage B

5

Bron: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015; NRIT

6

Bron: MarketScan Duitsland en België 2015; NBTC Holland Marketing

7

Bron: ADFC Radreiseanayse 2016 – zie bijlage C voor een nadere toelichting
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concurrerend
routeaanbod
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Toenemende internationale concurrentie
Landen als Duitsland, Denemarken en Zwitserland profileren zich als fietsvakantieland, met een sterk aanbod aan routes en een hoog serviceniveau. Andere
landen als Frankrijk en Spanje timmeren hard aan de weg. Bekende toproutes zijn de Donauradweg door Oostenrijk/Duitsland (600.000 fietsers per jaar8) en de
Loire à Velo door Frankrijk. Verschillende routes zijn daarbij opgenomen in een Europees netwerk: EuroVelo. Veel landen kennen – vaak geïnspireerd op de
Nederlandse aanpak – een nationaal programma voor hun lange-afstandroutes. Met name de Zwitserse aanpak onderscheidt zich daarbij (www.schweizmobil.ch/
www.schweizmobil.org).
De internationale concurrentie is aldus fors toegenomen. Daarbij wordt met name gedongen naar de gunst van de Duitse en Nederlandse vakantieganger, de
belangrijkste doelgroep voor fietsvakanties. De buitenlandse toerist die op zoek is naar een fietsvakantie komt steeds vaker prachtig aanbod tegen buiten
Nederland en de vele Nederlandse fietsers worden verleid om hun fietsvakantie over de grens te houden.

3.3. Potentieel LF-routes
Op basis van het huidige gebruik en de trends/ontwikkelingen wordt veel potentieel gezien voor de LF-routes. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
potentieel voor fietsvakanties in eigen land (binnenlands potentieel) en voor inkomend toerisme (buitenlands potentieel).
Binnenlands potentieel
De Nederlandse fietser is de grootste doelgroep voor ons routeaanbod. Die stapt nu al massaal op de fiets: 8 miljoen

2,1 miljoen
binnenlandse fietsvakanties

Nederlanders maken jaarlijks 193 miljoen recreatieve fietstochten9, ommetjes en dagtochten. Uit het LF-onderzoek10
blijkt dat in 2014 1,3 miljoen Nederlanders 2,1 miljoen fietsvakanties maakten in eigen land: 1,6 miljoen vanaf één
adres (standplaatsfietsvakantie) en 450.000 fietstrekvakanties. Hiernaast maakten 200.000 Nederlanders een
fietsvakantie in het buitenland. Op basis van de ontwikkelingen en trends lijkt groei mogelijk wat betreft het aantal
binnenlandse fietsvakanties.
Het aandeel fietstrektochten op het totaal aantal fietsvakanties is nu 20%. Ook hier lijkt winst mogelijk. Het
organiseren van een trektocht wordt nu nog vaak als ‘gedoe’ ervaren. Kansen liggen er om het serviceaanbod op dit
vlak te verbeteren. Nu al kiest 65% van de Nederlandse trektochtfietsers bewust voor een LF-route. Dat is een prima
score. Maar groei is zeker mogelijk.
20% fietstrekvakanties,
waarvan 65% door LF-gebruikers
8

Bron: NiederÖsterreich Werbung; III EuroVelo, Greenways and cycle tourism Conference, Vienna, 2016

9

Bron: NBTC-NIPO research (Continu Vrijetijdsonderzoek – CVTO)

10

Bron: LF onderzoek 2014; NBTC-NIPO research – zie bijlage A voor een nadere toelichting
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Buitenlands potentieel
Nederland wordt internationaal gezien als ultiem fietsland. Met name voor de Duitse en Belgische markt – veruit de belangrijkste markt voor het inkomend
toerisme – is fietsen een belangrijk item om voor Nederland als bestemming te kiezen. Zeker de Duitse markt biedt veel kansen voor fietstrekvakanties in ons
land – zie de cijfers bij 3.2. Daar zit wel een belangrijk zorgpunt: uit onderzoek onder Duitse fietsers (ADFC Radreiseanalyse11) blijkt dat Nederland het meest
gewaardeerde land is voor het houden van een fietsvakantie maar dat, gevraagd naar hun meest populaire (meerdaagse) buitenlandse fietsroute Nederland laag
scoort – we hebben geen iconen als de Donauroute in de etalage staan.
De vraag dient zich aan: hoe gaan we ons meten met de concurrentie? Wie kijkt naar de feiten ziet dat Nederland mondiaal het meest ultieme fietsland is: de
infrastructuur en routestructuur is uniek, en de afwisseling is enorm. Om dit potentieel te benutten is het nodig het aanbod voor fietsvakanties te versterken.
Kansen liggen daarbij voor herpositionering van LF-routes tot nationale icoonroutes – belevingsassen van Nederland Fietsland, gekoppeld aan thema’s. Met een
overzichtelijk aantal boegbeelden kan gerichter worden geworven. Randvoorwaarde is dat dit product goed aansluit op de wensen van de doelgroep. Topkwaliteit
wordt gevraagd: een topproduct met topservice. Randvoorwaarde is ook dat het product goed wordt ontsloten, het moet goed worden gepromoot.
In algemene zin kan worden gesteld dat Nederland weliswaar het ultieme fietsland is, maar dat nog wordt nagelaten om deze unieke propositie proactief te
claimen. Het brede fietsproduct (zowel recreatief als utilitair) speelt nu nog slechts een marginale rol bij het vermarkten van Nederland als merk.

3.4. Inspelen op actuele vraag
Om het potentieel te benutten zal het routeaanbod moeten voldoen aan de wensen van de huidige en potentiële gebruikers. De wensen en het gedrag van
consumenten veranderen. Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd biedt hierin inzicht12. Belangrijke reistrends:


Online regelen: informeren – inspireren – organiseren (nu al 75%); daarentegen wel steeds meer beeldschermvrij op vakantie (‘digitale detox’).



Gezocht: bijzondere vakantie op maat (verwende toerist wil juiste prikkel).



Gezocht: verrassingen (geldt vooral voor Nederlanders; Duitsers zoeken meer zekerheid).



Online ervaringen en foto’s delen (nieuwe mond-tot-mond reclame).

Om het potentieel te benutten moeten de basisvoorzieningen voor fietsrecreatie en fietsvakanties in Nederland op orde zijn. LF-routes kunnen zich daarbij nog
sterker profileren als topkwaliteitsroute, zowel wat betreft de route zelf als wat betreft de voorzieningen daaromheen. Het bieden van service, gemak en beleving
zijn zaken die een sleutelrol spelen bij het realiseren van meer fietstochten via LF-routes, zie ook de figuur op de volgende bladzijde. Belangrijk is daarbij de
koppeling tussen de route en vervoer – verblijf – vermaak (voor-/natransport, bagagevervoer). Verder geldt: onbekend = onbemind.

11

Bron: ADFC Radreiseanalyse 2016 – zie bijlage C voor een nadere toelichting

12

Bron: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015; NRIT
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Vraag-aanbodrelatie
Het figuur hiernaast illustreert de relatie tussen aanbod en
vraag. Dit model (‘UX Hiërarchie model voor producten’ van
Stephen P. Anderson) wordt gebruikt door productontwerpers en
is een variant op de behoeftepiramide van Maslow. Het stelt
functionele behoeften aan de onderkant, gebruikersbehoeften in
het midden, en emotionele voldoening aan de top.
Kijkend naar het product ‘LF-routes’ dan is te stellen dat de
onderste drie lagen van de piramide in belangrijke mate op orde
zijn. Op voorwaarde dat dit op orde blijft is met name boven de
streep winst te behalen: van een bruikbare voorziening naar een
memorabele beleving.
De rode lijn in de figuur geeft de huidige positie aan, de blauwe
lijn verbeeldt de ambitie voor de gebruikerservaring van het
product LF-routes.

Een aantal specifieke aandachtspunten:


De toegenomen snelheidsverschillen (e-bikes, maar ook toerfietsen) vragen bijzondere aandacht wat betreft tracékeuze.



Markt voor volledig verzorgde vakanties: de meeste fietsers organiseren hun fietsvakantie/ fietstrektocht graag zelf (Duitse vakantiefietser: ruim 80%).
Productontwikkeling in de vorm van volledig verzorgde fietsvakanties is voor een kleine selecte doelgroep interessant. Touroperators pakken dit al op.



Meertaligheid informatie: Engels- en Duitstalige informatie over routes is slechts beperkt beschikbaar.



Verkenning toepasbaarheid succesfactoren van andere routes (ook bijv. Pieterpad). Zo lijkt combi fietsen en water voor de Duitse doelgroep perfecte mix.

De ANWB doet momenteel onderzoek naar “dromen en drempels van fietsers”. De uitkomsten zijn van waarde bij het bepalen welke zaken extra aandacht dienen
te krijgen, met name wat betreft kwaliteitsaspecten. De resultaten zullen dan ook meegenomen worden bij de verdere ontwikkeling en herpositionering van de LFroutes. Deze worden eind 2016 verwacht.

Pagina 15 van 47

4. Toekomstvisie
De veranderingen in vraag en aanbod dwingen het Fietsplatform om kritisch te kijken naar de huidige opzet van het LF-netwerk. De conclusies:
1) Er is nog veel onbenut potentieel wat betreft zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt voor fietsvakanties/fietstrektochten.
2)

LF-routes zijn daarbij als lange-afstandfietsroute van toegevoegde waarde voor fietsvakanties/meerdaagse fietstochten in Nederland en zijn van betekenis
voor het productaanbod en de promotie van Nederland Fietsland. Ze vormen onder de doelgroep een sterk merk.

3)

Dankzij de landelijke uitrol van het knooppuntennetwerk is de netwerkfunctie van de LF-routes niet langer nodig. Loslaten daarvan maakt bovendien
focus op ‘sterke thema’s’ mogelijk. Dit biedt tevens ruimte voor een kwaliteitsverbetering van de tracering en bewegwijzering: herstel van geleidelijk
ontstane onduidelijke situaties.

4) De LF-routes kunnen beter aangesloten worden op de wensen van de consument: meer gemak en beleving, meer koppeling aan een thema.
Basisinfrastructuur is beschikbaar, maar het gebruik van de routes kan laagdrempeliger gemaakt worden door het fietsen ervan makkelijker te maken en
te zorgen voor een hoger serviceniveau (vervoer/verblijf/vermaak). Ook kan de verhaallijn van de route beter uitgewerkt worden.

Nieuwe koers: LF 2.0 – nationale icoonroutes
Het huidige LF-netwerk wordt omgebouwd naar een samenhangende set van een aantal sterke LF-routes, icoonroutes van Nederland die fietsers stimuleren om
een fietsvakantie in Nederland te houden. Eenvoud/gemak en plezier zijn daarbij de kernbegrippen. Bij de doorontwikkeling wordt gekozen voor routes die
intensief worden gebruikt of een groot gebruikspotentieel hebben en die gekoppeld kunnen worden aan (een) thema(‘s). Doel: a) een herkenbaar en overzichtelijk
aanbod van toproutes; daarmee b) toename aantal fietsvakanties in Nederland/ toename aandeel fietstrektochten/ toename aandeel met gebruik LF-routes.
Er zal toegewerkt worden naar ongeveer 10 thematische LF-routes (nu: 26) met zo min mogelijk overlappingen. Voor iedere LF-route wordt één tracé gekozen dat
het best voldoet aan de geactualiseerde criteria (gezocht: topkwaliteit). Deze route zal worden voorzien van nieuwe bewegwijzering (conform nieuwe criteria) en
worden ondersteund door een pakket aan informatieproducten (focus: gemak en beleving). Regio’s kunnen via de regionale knooppuntnetwerken aanhaken op de
LF-routes en zodoende gebruik maken van, en bijdragen aan de kwaliteit en populariteit van de LF-routes. Hierbij zal per route gekeken worden welke delen zich
lenen om te ontwikkelen of ontsluiten als kortere tocht (weekendtochten, maar ook dagetappes). Ook dit past binnen het kader van gemak en plezier.
Stichting Landelijk Fietsplatform zal, in het verlengde van zijn rol als initiatiefnemer, ontwikkelaar en beheerder van de LF-routes (zie hoofdstuk 7), de coördinatie
van de uitwerking van ‘LF 2.0’ oppakken. Een projectgewijze aanpak wordt daarbij voorzien. Intensief zal worden samengewerkt met regionale netwerkpartners.
Ontsluiting van basisinformatie over de LF-routes zal het Fietsplatform oppakken (landelijk informatie- en aanspreekpunt LF). Voor de promotie/marketing in
binnen- en buitenland zal het Fietsplatform nadrukkelijk samenwerking zoeken met toeristische marketingorganisaties en andere relevante partijen.
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5. Plan van aanpak LF 2.0: nationale icoonroutes
5.1. Doelgroep en positionering binnen toeristische marketing
Primaire doelgroep voor de LF-routes vormen binnen- en buitenlandse fietsvakantiegangers. De binnenlandse markt is daarbij qua volume het belangrijkst (2015:
2,1 miljoen fietsvakanties door 1,3 miljoen Nederlanders, waarvan 450.000 trektochten13). Fietsvakantiegangers gebruiken de LF-routes voor fietstrektochten of
tijdens standplaatsvakanties. Afgeleide doelgroep vormen dagtochtenfietsers – zij gebruiken delen van de kwaliteitsroutes voor hun dagtocht (2015: bijna 3,5
miljoen fietsdagtochten gemaakt via LF-routes). Wat betreft de buitenlandse doelgroep wordt gefocust op Duitsland en België, veruit de grootste markt voor
inkomend toerisme. Dit zijn bovendien de landen waar fietsen hoog op het verlanglijstje staat van te ondernemen activiteiten bij een bezoek aan ons land. Zeker
voor de Duitse markt gaat het daarbij nadrukkelijk ook om fietstrektochten (groot potentieel).
Nationale icoonroutes zijn, in combinatie met een goed regionaal routeaanbod en
regionale icoonroutes, van grote waarde voor de toeristische promotie van
Nederland, zowel in binnen- als buitenland. Een herkenbaar en overzichtelijk aanbod
van toproutes kan fungeren als eyecatcher, smaakmaker en kapstok voor de unieke
fietsmogelijkheden in ons land. De presentatie van Nederland als fietsland is nog
bescheiden, terwijl we ons hiermee internationaal juist op een positieve manier
kunnen onderscheiden. We zijn fietsland nummer 1!
Voor het werven van buitenlandse toeristen heeft NBTC Holland Marketing gekozen
voor een nieuwe invalshoek: HollandCity. Onder andere door middel van een aantal
thematische verhaallijnen wordt gewerkt aan spreiding van de toeristenstroom in
ruimte en tijd. Waar mogelijk en zinvol zal bij de doorontwikkeling van LF-routes tot
nationale icoonroutes aansluiting worden gezocht bij deze thema’s. Echter:
fietsbeleving staat bij de LF-routes centraal, beleving van thema’s is een onderdeel
daarvan. Bij de HollandCity aanpak is dit precies andersom. Sprake is aldus van
complementariteit, daar kan vice versa voordeel uit worden gehaald – bij de ene
route meer dan bij de andere.

13

Bron: LF-onderzoek 2014; NBTC-NIPO Research – zie bijlage A voor een nadere toelichting
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5.2. Voorlopige keuze nationale icoonroutes
Bij de keuze welke routes in aanmerking komen voor doorontwikkeling zijn de volgende aspecten leidend:


Landelijke routes en thema’s. Regionale icoonroutes als de Elfstedenroute en de Van Goghroute vallen buiten de scope van LF 2.0 – anders dan de LFroutes zetten deze routes een specifieke regio in de schijnwerpers.



Transnationaliteit. Routes die onderdeel zijn van internationale routes en thema’s hebben een streep voor.



Populariteit bestaande LF-routes. Deze is bekend (LF-onderzoek 2014 en bezoek/downloads op website).



Beperking dubbelingen wat betreft tracering. Hierdoor zo veel mogelijk een unieke ervaring bieden.

Voorlopige keuze routes (zie schetskaart hiernaast):
LF …

Bouwstenen

Toelichting/bijzonderheden

Kustroute

LF1 Noordzeeroute + LF10 Waddenzeeroute

Onderdeel internationale route (EuroVelo 12: North Sea). LF1 populairste route.

Stedenroute

LF2 Stedenroute

Twijfelgeval, niet erg populair. Nederlands-Vlaamse route. Andere invulling? (BeNeLux?).

Maasroute

LF3 Maasroute + LF12 Maas- en Vestingroute

Onderdeel internationale route in ontwikkeling (bron – monding)

Limesroute

Deel LF4 Midden-Nederlandroute

Bestaande populaire LF-route ombouwen (thema: “Romeinse Rijn” > noordelijke Rijnloop)

Rijnroute

Onderdelen diverse LF-routes: LF4-17-12-2

Onderdeel internat. route (EuroVelo 15). Kans: tracé via zuidelijke Rijnloop (ontdubbelen)

Zuiderzeeroute

LF21/22/23 Zuiderzeeroute

Bestaande ‘combinatie’route. Eén van de populairste lange-afstandroutes.

Oeverlandroute

LF7 Oeverlandroute

Bestaande, populaire LF-route. Koppeling mogelijk met LF6 (Zuid-Limburg).

Hanzeroute

LF3 Hanzeroute

Bestaande, populaire LF-route. Hanzesteden internationaal thema. Sterke combi met IJssel.

Vechtdalroute

LF16 Vechtdalroute

Bestaande, populaire LF-route. Aansluiting op Duitse route (bron – monding)

? Oranjeroute ?

Deel LF4 Midden-Nederlandroute

Bestaande themaroute opschalen. Veluwe, Gooi, Vechtstreek, bollenvelden aanhaken.

? … [naam] … ?

Delen LF14 Saksenroute, LF9, 15, 16.

Bestaande minder populaire route ombouwen. Nationale Parken en landschappen verbinden.

? … [naam] … ?

LF13 Schelde-Rheinroute

Bestaande minder populaire route ombouwen. Koppeling met Zuiderwaterlinie.
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De combinatie fietsen en water heeft veel potentieel, zeker ook
voor de buitenlandse toerist. Met name de Duitse vakantiefietser
blijkt hier een voorkeur voor te hebben. De Maasroute, Rijnroute,
Limesroute en Hanzeroute vormen dé belevingsassen voor de
“Dutch River Delta”. Samen met de Kustroute (Deltawerken,
Duinen, Wadden) en de Oeverlandroute (droogmakerijen, Vecht,
Hollandse Waterlinie, Dommel en turfvaarten) is dat Nederland
Waterland ten voeten uit. De Nederlandse Delta biedt typische
verhalen en een typisch decor (landschapsbeleving) in één.
Nationale Parken en Landschappen zijn ook sterke thema’s. De
aanpak LF 2.0 voorziet in het verbinden daarvan via de nationale
icoonroutes en cultuurgeschiedenis (linies).
De Oranjeroute (werktitel) kan een belevingsas vormen in de
HollandCity verhaallijnen Castles & Country Houses en Flowers.
Nader onderzoek: LF15 Boerenlandroute (wel/niet kansrijk?). LF6
(Zuid-Limburg – verbinding Aken/Vennbahn met Maastricht en
Vlaanderen). LF2 Stedenroute.
Te vervallen: LF3 Rietlandroute, LF11 Prinsenroute, LF20 Flevoroute
en verschillende verbindingsroutes (LF8, LF19). Dit geldt ook voor
LF30 en LF51 (besproken met verantwoordelijke instanties in
Vlaanderen). Verder de huidige themaroutes LF9 NAP-route, LF14
Saksenroute en LF13 Schelde-Rheinroute.

Niet als afzonderlijke route maar als samengestelde route is de
Ronde van Nederland van betekenis. Deze populaire ronde geldt
als de ultieme lange-afstandfietsvakantietocht in Nederland.
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LF icoonroutes

Lijnen

Punten

(‘belevingsassen’)

(POI’s)
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LF icoonroutes

Lijnen

Nationale parken 2.0

verbinding

(‘belevingsassen’)

(werkkaart)

Vlakken
(gebiedsbeleving)
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5.3. Stap 1: Vooronderzoek - vaststelling haalbaarheid routeproject (incl. financiering)
Een uitwerking per route wordt voorzien. Het Fietsplatform neemt hiervoor initiatief. Het zal eerst oriënterende gesprekken voeren met regionale en/of landelijke
betrokkenen, waaronder de provincies. Een projectplan wordt hierna opgesteld. Daarin zullen werkzaamheden, kosten en planning worden weergegeven. Het plan
wordt vervolgens gebruikt om subsidie aan te vragen voor de realisatie. Eventueel wordt gesplitst in twee fasen: tracékeuze (fase 1) en uitvoering (fase 2).

5.4. Stap 2: Tracékeuze (/herziening tracering)
Nadat groen licht is gegeven voor het projectplan zal het tracé worden bepaald. Hierbij wordt gekozen uit het bestaande aanbod van paden en wegen (> 100.000
km) en het hierop gebaseerde netwerk van knooppuntroutes (ruim 30.000 km). De belangrijkste selectiecriteria:


Optimale aansluiting op het hoofdthema, maar voldoende afwisseling biedend (natuur en landschap, steden, POI’s; ‘belevingsassen’);



Topkwaliteit infrastructuur (veiligheid, comfort);



Topaanbod voorzieningen (voldoende keuze op- en afstappunten, waaronder ook horeca en logies).

Vanuit de luxepositie dat er in ons land gekozen kan worden uit vele paden en wegen is het geselecteerde tracé voor de route altijd een compromis. Afwisseling is
daarbij een belangrijk, maar subjectief criterium. Per route zal een routecommissie worden ingesteld, bestaand uit (een) medewerker(s) van het Fietsplatform,
enkele vrijwilligers en enkele medewerkers vanuit de betrokken regio’s. Zij kiezen gezamenlijk op basis van de vernieuwde criteria voor LF-routes (zie bijlage D)
het beste tracé. Kwaliteit van de route vanuit het oogpunt van de fietser is daarbij leidend. Die ziet geen bestuurlijke grenzen! Omwille van een goede
herkenbaarheid wordt gekozen voor één tracé (geen alternatieven). Aanvullende productontwikkeling, gebruikmakend van de aansluitende knooppuntroutes, zal
zorgen voor verdere toepassingen van de LF-route en verdere binding met regio en thema (gekoppelde routes, o.a. weekendtochten).

5.5. Stap 3: Herziening bewegwijzering
Goed herkenbare bewegwijzering van de LF-routes zorgt voor zichtbaarheid en vindbaarheid van de doorgaande route en daarmee van het thema. Het biedt de
lange afstand fietser gemak bij het volgen van de route. Uit onderzoek14 blijkt dat LF-fietsers veel belang hechten aan de LF-bewegwijzering. Het is de
belangrijkste bron van informatie tijdens het fietsen van een LF-route. Van de mensen die wel een fietsvakantie hebben gehouden, maar geen LF-routes hebben
gebruikt geeft 53% aan dat het feit dat er routebordjes langs de gehele route staan hen het meest aanspreekt. Het is voor deze groep veruit het meest
belangrijke aspect. Eenduidige LF-bewegwijzering over de gehele route vormt daarmee een belangrijk argument om vakantiefietsers over de streep te trekken om
LF-routes te volgen. Uit onderzoek blijkt dat LF-bewegwijzering ook een belangrijk promotioneel effect heeft. 51% van de LF-gebruikers heeft de routes leren
kennen via de bewegwijzering langs de weg.

14

Bron: LF-onderzoek 2014; NBTC-NIPO Research – zie bijlage A voor een nadere toelichting
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Illustratie:
Kwaliteitswinst mogelijk
wat betreft herkenbaarheid en zichtbaarheid
bewegwijzering LF-routes.
Het kan eenvoudiger en
beter.
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Nieuwe uitvoering LF-bewegwijzering – eenvoudiger en beter
De doorontwikkeling van de LF-routes vormt hèt moment voor een herziening van de uitvoering van de bewegwijzering. Hiervoor zijn twee redenen:
1.

De LF-bewegwijzering is geleidelijk minder overzichtelijk geworden. Dit geldt met name voor de nummering (nr. 1 – 51) en voor de duiding van naam of
thema (niet altijd een naam, veel themaroutes zijn samengesteld uit verschillende LF-routes). Winst is te behalen wat betreft herkenbaarheid en
functionaliteit (makkelijker te volgen).

2.

Wens beheerders: minder hoge borden. Netwerkbeheerders hebben aangegeven dat zij uit praktische overwegingen de voorkeur geven aan het behoud
van aparte borden voor de LF-routes. Gecombineerde knooppunt- en LF-borden levert geen kostenreductie op; dit blijkt lastiger/duurder in beheer en
onderhoud. De wens is verder dat de LF-borden qua vormgeving en plaatsing goed aansluiten op de knooppuntborden, maar dat deze wel minder ruimte
op een paal innemen (minder hoog dus).

Om deze redenen wordt een nieuwe, eenvoudiger uitvoering van de LF-bewegwijzering voorzien. De kenmerken (zie afbeelding volgende pagina):


Alleen nog gebruik van borden, aansluitend op knooppuntborden. Geen gebruik meer van handwijzers (te duur, beperkte waarde).



Bord dezelfde breedte als een knooppuntbord, maar minder hoog.



Geheel nieuw ontwerp, dat harmonieert met de knooppuntbewegwijzering maar zich daar ook voldoende van onderscheidt. De elementen: LF-logo (in
plaats van het huidige fietsersymbool en de letters LF), routenummer, naam en het belangrijkste, de richtingpijl (voldoende grootte en zichtbaarheid).
Verder - klein - ook informatie over de rijrichting (‘van - naar’; bij routenummer geen richtingtoevoeging A/B meer).



Basiskleur blijft groen op wit.



Per (thema)route één unieke steunkleur die terugkomt in communicatie-uitingen (herkenbaarheid themaroute, als onderdeel van herkenbare familie).



Materiaalkeuze, formaat en kleur groen sluiten aan bij de uitvoering van de knooppuntbewegwijzering in de betreffende regio (om esthetische en
organisatorische redenen; efficiënter). Dit betekent dat over de gehele lengte van de route de borden in detail af kunnen wijken wat betreft materiaal,
maat en kleur. De fietser zal hier geen last van ondervinden.

Gekeken is naar een optimale oplossing voor het inpassen van logo's in het nieuwe bordontwerp. Belangrijk hierbij is de ervaring van de gebruiker. Uit de veldtest
en het online onderzoek (zie bijlage E en F) blijkt dat de meeste fietsers logo's afbreuk vinden doen aan de herkenbaarheid en leesbaarheid van de borden. Een
terughoudend beleid is dus nodig. Een tussenoplossing is toepassing van een logostrook, alleen op kruispunten van knooppuntroutes: de knooppunten.
De nieuwe uitvoering van de bewegwijzering is zorgvuldig voorbereid. De volgende stappen zijn hieraan voorafgegaan:


Consultatie netwerkpartners (regionale routebureaus) en onderhoudsinstanties;



Veldtest van een aantal opties voor bewegwijzering met kleine groep fietsers, gericht op herkenbaarheid en leesbaarheid ;



Online onderzoek onder recreatieve routefietsers.

Voor de uitvoering zullen geactualiseerde criteria worden opgesteld. Deze zullen worden afgestemd met de CROW (actualisering Richtlijn Bewegwijzering).
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Illustratie: ontwerp nieuwe uitvoering LF-bewegwijzering
huidige situatie

nieuwe situatie

Vermelding website i.p.v.
Fietsplatform (neutraler)

Nieuw vorm te geven beeldmerk:
LF & vakantiefietser gecombineerd
(behoud LF als sterk merk)

Pijl blijft
even groot

Kleurblok met (LF- en event.
EuroVelo)nummer, per route
eigen kleur
Richtingduiding
(bewust klein)

Logo's komen volgens gebruikers
leesbaarheid niet ten goede!
Als het niet anders kan: optie alleen
op knooppunten: iets hoger bord met
onderstrook.

LF-bord onder knooppuntbord
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Aanpak plaatsing bewegwijzering en sanering
Per regio zal met de netwerkbeheerder worden afgestemd wat de beste werkwijze in die regio is. Daarbij zal geïnventariseerd worden welke borden exact nodig
zijn (kleur, formaat) om aan te sluiten op de knooppuntbewegwijzering. Tevens zal gekeken worden welke voorkeur er is voor de uitvoering van de
bewegwijzering. De ene regio zal voorkeur geven aan uitvoering door eigen mensen. Andere regio’s zullen dit aan het Fietsplatform willen overlaten. Dit vergt
maatwerk van de zijde van het Fietsplatform waarbij de uitvoering van alle bewegwijzering wel binnen eenzelfde periode plaats zal moeten vinden.
Een belangrijk aandachtspunt vormt de sanering van oude bewegwijzering. Dit zal zo veel mogelijk parallel worden uitgevoerd. Er zal daarbij veel aandacht
worden geschonken aan de communicatieve begeleiding van de transitie; dit om afbreukrisico (vervreemding huidige gebruikers) te voorkomen.
Voorafgaand aan het plaatsen van de nieuwe bewegwijzering zal het Fietsplatform eerst sluitende afspraken maken voor het beheer en onderhoud ervan.
Uitgangspunt is dat pas met het plaatsen van nieuwe bewegwijzering kan worden gestart nadat het beheer en onderhoud voor de hele route is geregeld, in
principe voor een periode van tenminste vijf jaar.
Informatiepanelen
Een bijzonder aandachtspunt vormen de informatiepanelen van de regionale knooppuntnetwerken. In verschillende regio’s wordt nu reeds melding gemaakt van
LF-routes (in tekst en/of op kaart). Deze panelen zullen aangepast moeten worden. Andere regio’s vermelden de LF-routes niet op hun panelen. In het
projectvoorstel dat per route wordt gemaakt, zal het vervangen van informatiepanelen worden meegenomen. De informatiepanelen langs de LF-routes zullen in
overleg met regio's vervangen worden waarbij gestreefd wordt zowel op de kaart als in de tekst de LF-routes aan te geven.

5.6. Stap 4: Ontwikkeling service- en informatieproducten
Vervolgactiviteiten zijn nodig om het gebruik van de LF-routes te stimuleren. Daarbij kunnen vier fasen worden onderscheiden die, als sprake is van een positieve
ervaring, een herhalende cirkel kunnen vormen:
Fase

Beoogde reactie

1: Inspireren

“Laten we een LF-tocht gaan fietsen.”

2: Organiseren

“We gaan in week x deze LF-tocht fietsen en plannen onze tocht.”

3: Ervaren

“Wat een prachtige tocht, dit hadden we eerder moeten doen.”

4: Herhalen (/delen)

“Dit gaan we vaker doen en we gaan dit anderen aanbevelen.”

onbekend  bekend
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onbemind  bemind

Het Fietsplatform zal een aantal (informatie)producten ontwikkelen. Het ontwikkelen daarvan wordt gezien als generieke, randvoorwaardelijke activiteit. Deze
producten hebben tot doel om per fase de beoogde gebruikersreactie te krijgen. De focus hierbij ligt op het bieden van gemak, service en beleving. Naast deze
basisproducten worden er additionele serviceproducten voorzien. Voor de realisatie daarvan zijn primair regio en/of marktpartijen aan zet (zie 5.7).
Insteek bij de ontwikkeling van informatieproducten is dat de LF-routes samen een set van ongeveer 10 nationale icoonroutes vormen. De routes worden als
familie gepositioneerd (‘family branding’). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de sterke naam van de LF-routes onder de primaire doelgroep, de vakantiefietsers
in Nederland en Vlaanderen. Binnen de familie krijgen de individuele routes een eigen herkenbaarheid. Om het familiekarakter te benadrukken zal de set van
routes hiernaast ook gevisualiseerd worden in overzichtsproducten.
Overzicht informatieproducten per route
inspireren

activeren
(/organiseren)

Digitale routelijn

ervaren

herhalen
(/delen)

X

Storyline (thematische content)

X

X

Beeldbank

X

Routefolder

X

X

Introfilm

X

X

POI’s (zien & doen)

X

X

X

POI’s (horeca & logies)

X

X

X

Website > webpagina

X

X

X

X

Route App

X

X

X

X

Routegids

X

X

X

X
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Toelichting per informatieproduct:
-

Digitale routelijnen (Shape, KML, GPX) vormen de basis voor verschillende informatieproducten. De lijnen worden ingetekend en opgeslagen in de
routedatabank van het Fietsplatform en uitgeleverd aan marktpartijen ter stimulering van commerciële productontwikkeling (uitgevers als Falkplan, ANWB
en Esterbauer). Daarnaast worden de routes gepubliceerd op de portals van (inter)nationale partners als de Natuurkampeerterreinen, Grote Routepaden
(België) en EuroVelo. De Fietsersbond gebruikt de routelijnen op de landelijke fietsrouteplanner.

-

Per themaroute wordt meertalig een sterke verhaallijn (storyline) ontwikkeld die het thema tot leven brengt. De verhaallijn (thematische content) vormt
de belevingsinformatie voor de routefolder, webpagina en routeapp.

-

De beeldbank is breed inzetbaar en bestaat uit foto’s die de visuele ondersteuning zijn van de verhaallijn.
De routefolder laat in een oogopslag het routeverloop en de highlights langs de route zien. Aangevuld met beknopte uitleg hoe je de route kunt fietsen,
hoe je dit organiseert en welke verdere (informatie)producten er beschikbaar zijn.

-

De introfilm biedt inspiratie en informatie en zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels en Duits.

-

Door in samenwerking met Regionale Bureaus voor Toerisme de POI’s (zien/doen) aan de routelijnen te koppelen, kunnen de fietsers op aantrekkelijke
punten worden gewezen, wat de beleving vergroot.

-

Voor elke route worden door het Fietsplatform in overleg met de regio voldoende fietsvriendelijke POI’s horeca & logies geworven zodat de fietser een
ruime keus heeft. Bij het werven wordt gebruik gemaakt van de Fietsers Welkom! adressen van het Fietsplatform (activiteit in eigen beheer).

-

Internet is het dominante medium geworden als het gaat om inspireren en informeren. Informatie over de LF-routes is nu primair te vinden op de portal
www.nederlandfietsland.nl, beheerd door het Fietsplatform. De bezoekersaantallen van deze onafhankelijke overzichtsite/startportaal laten zien dat de
website in een behoefte voorziet (2015: 1.190.000 miljoen bezoeken, waarvan 237.000 bezoeken aan specifieke LF-routepagina’s. Bron: Google
Analytics). Regionale en landelijke promotieorganisaties linken vanuit hun portals naar de LF-routepagina’s voor nadere informatie over deze routes.
Omgekeerd verwijst de portal nederlandfietsland.nl naar landelijke en regionale partijen en hun routeaanbod. De functionele informatie voor het fietsen
van een LF-route is beschikbaar en betrouwbaar, maar op het gebied van gemak, service en beleving is nog veel verbetering mogelijk.
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-

In de route-app worden veel van de genoemde informatieproducten gebundeld. Zo heeft de LF-fietser thuis en onderweg de belangrijkste informatie op
zijn smartphone beschikbaar, o.a. routetrajecten | GPS-functie (waar ben ik?) | POI’s | meldsysteem bordjeweg | ervaringen van fietsers.

-

Een fietsgids/kaartenset is nog altijd van grote waarde voor de LF-fietser, als planningsinstrument en als servicehandboek. De LF-gids bestaat uit enkele
kaartbladen en een gidsje met informatie over planning en POI’s. Dankzij digitale druk kan de gids kostenefficiënt in meer talen worden uitgegeven.

Illustratie:
Voorbeelden van serviceen informatieproducten:
portal (routepagina’s),
introfilm, meertalige
routegids, routefolders.
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5.7. Stap 5: Additionele productontwikkeling door regio en marktpartijen
Voorzien wordt dat regio’s en marktpartijen op basis van het vernieuwde landelijke aanbod verdere producten ontwikkelen, met name serviceproducten. Het
Fietsplatform zal initiatieven helpen stimuleren (overleg met regiopartners en marktpartijen, informatiepakket). Ondermeer op de routepagina’s van de webportal
zal het additionele aanbod mede onder de aandacht worden gebracht.
Focus bij additionele productontwikkeling:
Gekoppelde regionale routes
LF-segmenten kunnen met behulp van knooppuntroutes worden doorontwikkeld tot tweedaagse rondritten (weekendtochten). De ‘terugweg’ loopt dan via
fietsknooppunten. Ook kunnen er op basis van het LF-thema dagtochten ontwikkeld worden. Ervan uitgegaan wordt dat zowel de dag- als weekendtochten
additioneel worden ontwikkeld door regiopartners of marktpartijen. Vaak zijn deze al beschikbaar.
De doorgaande LF-route vormt hiermee behalve als ‘belevingsas’ voor een thema tevens een kapstok voor lokale en regionale routes. Deze maken het mogelijk
een groter gebied aan te haken op dit thema. Denk bijvoorbeeld aan een ‘Rondje Deventer’ als dagtocht vanaf de LF-Hanzestedenroute. De combinatie leidt tot
een gevarieerd, onderling verbonden aanbod om een specifiek thema op de fiets te beleven.
Fietsvervoer en -verhuur
Goede mogelijkheden voor fietsvervoer zijn essentieel voor het plannen van een fietstocht van A naar B en daarmee dus voor de LF-routes. Het kunnen meenemen van de fiets in de trein is momenteel een belangrijke optie. Deze service laat echter te wensen over: de treinen zijn er niet goed op ingericht. Ook de
aansluiting vanuit het buitenland is niet optimaal. Andere opties zijn fietsvervoer op maat in de vorm van bustransfers met fietsaanhangers (vgl. kanotochten).
Verder biedt in waterrijk Nederland de combinatie fietsen en varen veel kansen, met name voor toevoeging van extra beleving van een thema. Denk bijvoorbeeld
aan de busboot met stops tussen Dordrecht en Rotterdam; een prachtige manier om Maas en Rijn ook vanaf het water te beleven – de fiets kan mee. Het
Fietsplatform zal stimuleren dat de mogelijkheden voor fietsvervoer worden verbeterd, eventueel op maat per route.
Optioneel kunnen de LF-routes worden verrijkt met fietsverhuur. Hiermee wordt het serviceniveau verhoogd. Zeker wanneer het mogelijk wordt om de fiets op
een andere plaats weer in te leveren.
Bagagevervoer
De logistiek rond om bagagevervoer is in ontwikkeling. Er komen koeriersdiensten op de markt die een deur-tot-deur bagagevervoer aanbieden. Rondom de LFZuiderzeeroute is deze service al op kleine schaal beschikbaar. Het toevoegen van deze service maakt het fietsen van een LF-route weer leuker en makkelijker.
De service is ook van waarde voor mensen die een lange fietstocht naar eigen inzicht op maat willen organiseren.
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Arrangementen
Het hoogste serviceniveau is het aanbieden van een compleet LF-arrangement waarin fietsverhuur, routeverloop, overnachtingen en bagagevervoer als totaalpakket wordt aangeboden. Hoewel de arrangementenmarkt slechts een klein deel vertegenwoordigt van de totale markt voor fietsvakanties/fietstrektochten – het
merendeel organiseert deze tochten zelf – zijn arrangementen zeker voor de buitenlandse markt kansrijk. Een voorbeeld vormt het succesvolle fietsarrangement
van Dutch Bike Tours op basis van de Zuiderzeeroute. Ook hierbij is sprake van een kansrijke combinatie van fietsen en varen. Hier wordt bijvoorbeeld al op
ingespeeld met het aanbod van fiets-vaarvakanties, waarbij verbouwde binnenvaartschepen de drijvende en meevarende hotels zijn.

Illustratie:
Additionele productontwikkeling,
potentieel (fictief ingevuld)
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5.8. Stap 6: Marketing & PR
De onder 5.6 en 5.7 genoemde activiteiten zijn gericht op primaire ontsluiting van het herziene aanbod van LF-routes en op het verrijken daarvan. Sprake is nog
van een groot onbenut gebruikerspotentieel voor de LF-routes. Er zijn veel vakantiefietsers die (nog) geen gebruik maken van de LF-routes (zie 3.3). Bekend is
dat de buitenlandse concurrentie toeneemt. Om het gebruik van de LF-routes door Nederlandse en buitenlandse vakantiefietsers te vergroten/stimuleren zijn
extra promotieactiviteiten nodig. Dit geldt voor de promotie van Nederland Fietsland in het algemeen, maar ook voor de promotie van het specifieke aanbod van
nationale toproutes. In vergelijking met veel andere landen blijft Nederland achter in de (inter)nationale vermarkting van de nationale fietsroutes.
Bij de promotie van ons fietsaanbod zijn veel partijen betrokken: regionale marketingorganisaties, landelijke promotieorganisaties (o.a. ANWB), NBTC Holland
Marketing. Naast non profit organisaties zijn er ook veel commerciële partijen actief (o.a. Falk/Route.nl, maar ook ANWB). Het Fietsplatform vervult voor het
recreatieve fietsaanbod de rol van onafhankelijk informatiepunt – met name via online activiteiten (meertalig startportaal nederlandfietsland.nl, zie 5.6). Het is
daarnaast dé promotieorganisatie voor de LF-routes.
De vraag hoe we het bereik en het gebruik van de herziene LF-routes – de nationale icoonroutes – kunnen verhogen is ondermeer besproken tijdens een hiervoor
georganiseerde expertmeeting met landelijke en regionale promotie/marketingorganisaties (26 oktober 2016). Ingezet wordt op intensivering van de
samenwerking. De naam als fietsland hebben we al, dit imago kan beter worden benut. Dat er nu een aanbod van nationale routes van naam bijkomt biedt
daarvoor kansen. Daarvoor wordt een duidelijke rol ook voor het Fietsplatform gezien.
Het Fietsplatform zal het voortouw nemen bij de volgende LF-promotieactiviteiten:
Gerelateerd aan de afzonderlijke LF-routeprojecten (specifiek):


Organiseren publiciteit (opening, media-activiteiten, specifieke acties);



Opstarten communicatie met stakeholders (overheden, organisaties, ondernemers); in samenspraak met regionale partners invulling geven aan de
promotieactiviteiten.

Buiten de afzonderlijke LF-routeprojecten (generieke LF-promotieactiviteiten):


Het Fietsplatform ontwikkelt in samenspraak met partners de (inter)nationale strategie voor het vermarkten van de LF-routes. Uitwerking van de
strategie gebeurt op basis van flexibele (lean) en meetbare deelactiviteiten, waarbij meten, leren en verbeteren het uitgangspunt is.



Het Fietsplatform legt contacten met complementaire markpartijen zoals touroperators.
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Insteek is dat de promotiepartners – regionale marketingorganisaties, landelijke promotieorganisaties (o.a. ANWB), NBTC Holland Marketing de nieuwe LF-routes
als nationale icoonroutes meenemen in hun marketing- en promotieactiviteiten. Zij ontwikkelen ook afgeleide producten (zie 5.7). Ze zorgen online voor een
goede verwijzing naar het online platform voor de LF-routes (links; gebeurt nu al veelvuldig) en maken optimaal gebruik van de landelijke informatieproducten
(o.a. infofilm, beeldbank).

Illustratie:
Op het gebied van toerisme &
recreatie zijn in Nederland
verschillende marketingorganisaties
actief. De afbeelding hiernaast toont
vier marketeers. Elk met eigen
ambities en een eigen boodschap.
De LF-icoonroutes vormen een
complementair product dat kan
bijdragen aan de realisatie van de
verschillende ambities. De
boodschappen van de marketeers
bijten elkaar niet; ze werken zelfs
versterkend. Immers: een
consument heeft op verschillende
momenten verschillende wensen en
behoeften.
Voorbeeld: Ellen fietst met haar man
een LF-icoonroute langs de
Hanzesteden. Het inspireert haar om
drie weken later met een vriendin
een weekend naar Kampen te gaan.
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6. Meerjarenprogramma en -begroting
6.1. Programma 2017-2021
Er wordt gewerkt met routeprojecten. De herziening zal leiden tot een overgangsperiode waarbij de fietser geconfronteerd wordt met twee soorten uitvoeringen
van de LF-routes. Het is wenselijk om deze periode zo kort mogelijk te houden. Gemikt wordt op de uitvoering van enkele routes per jaar. Voorzien wordt dat het
hele netwerk in vijf jaar tijd (2021) gereed zal zijn. Of dit gaat lukken is afhankelijk van de beschikbaarheid van budgetten. De subsidietrajecten zijn ook bepalend
voor de planning. Hieronder een grove meerjarenplanning.
Op basis van de voorlopige keuze van routes wordt – rekening houdend met actuele ontwikkelingen waarbij een aantal routes/thema’s al in ontwikkeling is globaal de volgende planning voorzien:
Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

Route/thema


Hanzeroute (incl. saneren LF3 Rietlandroute),



Maasroute,



Limesroute (herzien en gedeeltelijk saneren LF4 Midden-Nederlandroute)



Zuiderzeeroute (incl. saneren LF20 Flevoroute),



Kustroute,



Nieuwe verbinding Midden-Nederland (‘Oranjeroute?’)



Rijnroute (incl. saneren LF11),



Saneren (of doorontwikkelen?) LF2 Stedenroute,



Vechtdalroute



Nieuwe verbinding Oost-Nederland (i.p.v. LF14 Saksenroute en LF9 NAP route; deze saneren, net als LF15, LF8)



Oeverlandroute,



Nieuwe verbinding Zuid-Nederland (i.p.v. LF13 Schelde-Rheinroute),



Ronde van Nederland

Op basis van het gekozen thema stelt het Fietsplatform per route een projectplan op. Daarin zullen de exacte werkzaamheden, kosten, financiering en planning
worden weergegeven. Het projectplan wordt vervolgens gebruikt om subsidieverzoeken te doen.
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Illustratie:
Doorloop planning
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6.2. Indicatie kosten

Doorontwikkeling LF-routes

(INDICATIE)

kenmerken:
lengte bestaand

4.500 km

lengte nieuw (raming)

3.600 km
coördinatiekosten

externe kosten

totaal

normkosten

eenheidsprijs, incl. BTW
Routeontwikkeling; voorbereiding/coördinatie bewegwijzering
Voorbereiding/ organisatie verwijdering bewegwijzering
Voorbereiding nieuw tracé en nieuwe bewegwijzering
Volledige oplevercontrole door vrijwilligers
Regelen onderhoud; vastleggen onderhoudsafspraken (5 jr?)

€

561.600

40 uur/100 km

€

108.000

120 uur/100 km

€

324.000

8 uur/100 km

€

21.600

40 uur/100 km

€

108.000

Bewegwijzering *)

gem/km
€

48.000

€

609.600

€

-

€

108.000

€

EUR/km

€

36.000

€

360.000

€

€ 1.000,00 / 300 km

€

12.000

€

33.600

€

9

€

-

€

108.000

€

30

€

842.668

€ 10,00

€

-

0 uur/100 km

€

-

0 uur/100 km

€

-

€ 284,35 / hw

0 uur/100 km

€

-

24 /km bestaand
100

€

842.668

€

178.787

€

178.787

€

40 /km bestaand

€

25.592

€

25.592

€

6 /km bestaand

€ 83,49 / hw

€

24.421

€

24.421

€

*) Berekening op basis van aannemerstarief; kan ook via regio (regionaal routebureau)
Verwijderen

14.850 borden

Verwijderen

90 handwijzers

Verwijderen

293 handwijzerarmen

€ 12,04 / bord

Nieuw plaatsen

8.640 grote borden (incl. materiaal)

2,4 bord/km

0 uur/100 km

€

-

€ 60,50 / bord

€

522.720

€

522.720

€

Nieuw plaatsen

3.240 kleine borden (incl. materiaal)

0,9 bord/km

0 uur/100 km

€

-

€ 28,13 / bord

€

91.149

€

91.149

€

Vervangen informatiepanelen

PM

Inspiratie, informatie en navigatie (meertalig)

PM

PM

5 /km bestaand
145
25
PM

€

270.000

€

378.000

€

Basis: content (thema, POI's, praktische info), folder, webpage

56 uur/100 km

€

151.200

€ 13.500,00 / 300 km

€

162.000

€

313.200

€

87

Specifiek: productie introfilm

16 uur/100 km

€

43.200

€ 6.000,00 / 300 km

€

72.000

€

115.200

€

32

Specifiek: ontwikkeling route-app

28 uur/100 km

€

75.600

€ 12.000,00 / 300 km

€

144.000

€

219.600

€

Specifiek: ontwikkeling routegids (onderdeel informatiereeks; eigen financiering)

80 uur/100 km

€

-

Additionele productontwikkeling (serviceproducten/ regionale producten)
Stimuleren ontwikkeling/ initiatieven regio en markt
Specifieke producten (gekoppelde routes, arrangementen, etc.)

Algemene LF-promotieactiviteiten (PM; via programmabudget LF)

TOTAAL

€

-

€

€

64.800

€

-

€

64.800

€

64.800

€

-

€

64.800

€

0 uur/100 km

€

-

€

-

€

-

€

€

64.800

24 uur/100 km

€

64.800

0 uur/100 km

€

-

Projectcoördinatie
Projectvoorstel, -aanvraag, -afrekening; offertes; accountantsverklaring (+ overleg)

-

24 uur/100 km

Marketing & PR
Publiciteit (routegebonden: opening, media-activiteiten, specifieke acties)

€

648.000

40 uur/100 km

€

108.000

€

108.000

€

1.069.200

€ 6.000,00 / 300 km

€ 3.000,00 / 300 km

€

72.000

€

136.800

€

72.000

€

136.800

€

-

€

€

36.000

€

144.000

€

36.000

€

144.000

€

1.376.668

€

2.445.868

€
€
€

18
38
40

verwijderen 4.500 km route:

€

336.799

€

75 /km

realiseren 3.600 km nieuwe route:

€

2.109.069

€

586 /km

€ 104.000.000

€

23.111 /km

In perspectief - jaarlijkse bestedingen LF-gebruikers onderweg tijdens fietstrektocht:
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-

61
-

6.3. Financiering en samenwerking
Voor de financiering wordt primair beroep gedaan op regionale budgetten (provincies/ regiofondsen): programma- en/of projectfinanciering. In overleg met
provincies en regio’s zal gekeken worden naar mogelijkheden om ook andere fondsen aan te boren.
Het Fietsplatform stelt voor om op basis van de realistische normkosten per kilometer route uit te gaan van een kostenverdeling per provincie naar rato van
lengte route. Per provincie kunnen daarbij afspraken gemaakt voor de uitvoering van deelactiviteiten door regionale routepartners.
Naast kosten die betrekking hebben op de specifieke activiteiten voor de herziening van de LF-routes is sprake van een aantal generieke routeactiviteiten –
voorwaardelijke activiteiten voor het slagen van de routes. Voorbeelden: coördinatie afstemming en kennisuitwisseling met regionale routepartners, algemene LFpromotieactiviteiten, monitoring kwaliteit en gebruik routes. Het Fietsplatform stelt voor hier meerjarige programma-afspraken voor te maken, bijvoorbeeld voor
een periode van vijf jaar. Een beroep zal worden gedaan op landelijke budgetten (programma- of projectfinanciering) en aanvullende bijdragen van provincies.
Hiernaast zullen eigen inkomsten worden geworven.
Gezocht: duurzame provinciegrensoverschrijdende samenwerking
Veel provincies willen zich onderscheiden als fietsprovincie. Dat is een goede zaak; het illustreert de (h)erkenning van het belang en de waarde van fietsvoorzieningen voor inwoners en bezoekers en vertaalt zich in veel gevallen in de bereidheid om te investeren in deze voorzieningen. Een risico daarbij is dat fietsers
geconfronteerd worden met bestuurlijke grenzen. Die willen daar geen hinder van ondervinden – zij willen ‘grenzeloos genieten’. Dit doet zich nadrukkelijk gelden
bij de LF-routes, deze lange-afstandfietsroutes zijn altijd provinciegrensoverschrijdend. De uitdaging ligt er om routes van nationale betekenis, boegbeelden van
Nederland Fietsland, ook optimaal erkend te krijgen door provincies. En aansluitend hierop: het realiseren van landelijke samenwerking met en tussen de
provincies en andere regionale betrokkenen en een effectieve organisatie daarvan – het zijn door hun lengte niet de makkelijkste routes om te ontwikkelen.
Convenant
Het Fietsplatform streeft ernaar om samenwerkingsafspraken rondom de nationale icoonroutes en de noodzakelijke landelijke activiteiten te borgen in de vorm
van een bestuurlijk convenant. Dit geldt voor alle betrokkenen partners. Insteek is om in het voorjaar van 2017 een bijeenkomst te organiseren waarbij zo veel
mogelijk partners hun medewerking officieel bekrachtigen.
In juni 2017 vindt het internationale fietscongres VeloCity plaats in de regio Arnhem-Nijmegen. Naar verwachting zullen ruim 1.500 vertegenwoordigers uit vele
landen dan kennis komen opdoen in ons fietsland, een uitgelezen moment om wereldkundig te maken hoe we in Nederland weer het verschil willen gaan maken.
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7. Fietsplatform & partners
7.1. Initiatief en verantwoordelijkheid: Fietsplatform
De Stichting Landelijk Fietsplatform is ‘intellectueel eigenaar’ van de LF-routes. Het Fietsplatform is mede voor de ontwikkeling van deze routes in 1987 opgericht,
op initiatief van ondermeer de ANWB en de Fietsersbond. Onder coördinatie van het Fietsplatform is het netwerk van LF-routes ontwikkeld en ontsloten voor het
publiek. Dit is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van Rijk en provincies.
Het Fietsplatform is beheerder van het gerealiseerde aanbod van LF-routes. Dit betekent dat het Fietsplatform verantwoordelijk is voor:


bewaken van de nationale standaard wat betreft de uitvoering;



zorg voor continuïteit wat betreft regionale uitvoering van het beheer en onderhoud van de bewegwijzering;



zorg voor kwaliteitsbewaking: borging van de routes in planologische processen, landelijke belangenbehartiging, landelijk meldsysteem;



fungeren als landelijk en internationaal aanspreekpunt (o.a. National EuroVelo Coordinator);



landelijke monitoring gebruik en effecten.

Het Fietsplatform draagt zorg voor de landelijke informatie over en promotie van het aanbod van LF-routes. Dit via:


ontsluiting van de LF-routes via portal nederlandfietsland.nl (informatie en inspiratie);



ontwikkeling van serviceproducten;



stimuleren productontwikkeling en promotieactiviteiten door derden (landelijk en regionaal);



fungeren als landelijk en internationaal aanspreekpunt voor het publiek.

Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft het Fietsplatform het initiatief genomen voor deze toekomstvisie en het plan van aanpak.

De toekomstvisie en het plan van aanpak is via co-creatie tot stand gekomen, in samenspraak met een groot aantal partijen die bereid waren vanuit hun
betrokkenheid mee te denken bij de samenstelling:


Routepartners: Marrekrite (routebureau Friesland) | Marketing Oost – Routenetwerken | Routenetwerken Regio Twente | Achterhoek Toerisme |
Uit®waarde | Gemeente Ermelo (routenetwerk Veluwe) | Gemeente Zeewolde | Recreatieschap Westfriesland | Recreatie Noord-Holland |
Groenservice Zuid-Holland | Routebureau VVV Zeeland | Routebureau Visit Brabant | Routepunt VVV Zuid-Limburg (namens Limburgse Routebureaus)
| Recreatieschap Drenthe | Recreatie Midden-Nederland



Promotiepartners: ANWB | Marketing Oost (/ 365 dagen fietsen Overijssel) | RBT Rivierenland | RBT Holland boven Amsterdam | VVV Zeeland | Visit
Brabant | Leisure Port (namens Limburgse promotiepartners).

Vertrekpunt vormde een voorverkenning (februari 2016) die tot stand is gekomen na overleg met de afzonderlijke provincies.
Pagina 38 van 47

7.2. Partners
Visie en plan worden ondersteund door de volgende partners/stakeholders:
Toeristenbond ANWB

Fietsersbond

Wielersportbond NTFU

(vertegenwoordigd in

(vertegenwoordigd in

(vertegenwoordigd in

bestuur Fietsplatform)

bestuur Fietsplatform)

bestuur Fietsplatform)

Andere betrokkenen zullen worden gevraagd visie en plan ook te ondersteunen en hun medewerking te verlenen aan de uitwerking. Beoogde partners: NBTC
Holland Marketing | VVV Nederland | RECRON | Kon. Horeca Nederland | Staatsbosbeheer | Natuurmonumenten | De 12 Landschappen | accommodatie
aanbieders (o.a. Groene Koepel/ Vrienden op de Fiets, B&B Nederland) | commerciële partners (o.a. Fietsvakantiewinkel, Dutch Bike Tours, Cycletours, HAT
Tours, Fietsknoop, Falk/Route.nl) | vervoerders (o.a. NS, Voetveren stichting) | gezondheidspartners (o.a. Hartstichting) | internationale partners (ECF/EuroVelo)
| regionale partners (routebureaus, regionale promotieorganisaties)
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Bijlage A: Toelichting gebruikersonderzoek LF-routes
Het Fietsplatform heeft in 2003, 2008 en 2014 onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de LF-routes. Het onderzoek van 2003 werd uitgevoerd door
VanderTuuk, dat van 2008 door Grontmij en dat van 2014 door NBTC-NIPO research: onderzoek naar de bekendheid, het potentieel en de waardering en gebruik
van LF-routes. De gegevens uit dit laatste onderzoek geeft verdieping in de wijze van gebruik van de bestaande routes en route-informatie en is gebruikt als basis
voor de onderbouwing bij deze toekomstvisie/plan van aanpak LF-routes.
Opzet LF-onderzoek:
In dit onderzoek werden 1250 respondenten via een enquête bevraagd. Het onderzoek werd gehouden onder personen van 18 jaar en ouder en besloeg de
periode september 2013-september 2014. Om voldoende mensen te vinden die op fietsvakantie zijn geweest, is gestart met een screening van gezinnen uit de
TNS-NIPO database: heeft u het afgelopen jaar (september 2013-september 2014) een fietsvakantie ondernomen? De screeningsuitkomsten zijn gewogen en
opgehoogd naar de Nederlandse bevolking (18+).
Alleen de mensen die een fietsvakantie hadden ondernomen zijn verder bevraagd (1250 mensen). De resultaten van de vervolgonderzoeken zijn representatief
voor de Nederlandse fietsvakantieganger. 458 mensen de enquête van de LF-gebruikers ingevuld en ook 448 mensen de enquête van de niet-gebruikers.
Daarnaast hebben 345 lezers van de nieuwsbrief van Nederlandfietsland de enquête ingevuld. Deze resultaten zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de doorrekening
van aantallen en percentages omdat deze niet representatief voor de Nederlandse bevolking zijn.
Naast de specifieke LF-onderzoeken zijn er ook andere onderzoeken waarin fietsen en fietsvakanties zijn gemeten. In het CVO bijvoorbeeld, is het fietsen tijdens
een vakantie ook meegenomen. De twee onderzoeken verschillen aanzienlijk in opzet en in resultaten. Zo is er in het LF- onderzoek gebruik gemaakt van een
screening om gebruikers en niet-gebruikers te identificeren, zodat deze dieper bevraagd kunnen worden (1250 fietsvakantiegangers in de steekproef) en heeft
CVO slechts 496 fietsvakantiegangers in de steekproef waarvan slecht 30 een trektocht hebben gemaakt. Verder meet het CVO de periode april-september en
wordt in het LF onderzoek het gehele afgelopen jaar bevraagd. Een ander, maar ook belangrijk verschil is de definitie dit wordt gehanteerd voor fietsvakanties. Bij
CVO onderzoek zijn meerdere stappen ondernomen om tot een fietsvakantie te komen en de fietsvakantie zelf is smaller gedefinieerd (was dit een specifieke
fietsvakantie?). Bij LF-onderzoek is direct naar een fietsvakantie gevraagd. De definitie bij LF-onderzoek is iets ruimer in vergelijking met het CVO. In het CVO
moet minimaal 50% van de dagen zijn gefietst, in LF-onderzoek is gevraagd of men een fietsvakantie heeft gehouden (in eigen beleving). NBTC-NIPO geeft aan
dat beide onderzoeken goed zijn uitgevoerd, de iets afwijkende definitie in combinatie met de verschillen in opzet van beide onderzoeken, zorgen volgens NBTCNIPO voor de verschillen in aantallen fietsvakanties. Omdat alleen het LF-onderzoek de verdieping in het gebruik van de routes meet die we nodig hebben om
keuzes te maken voor de toekomst, nemen we dat onderzoek als uitgangspunt.
Een infographic van het LF-onderzoek is te downloaden op fietsplatform.nl.
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Bijlage B: Gebruik e-fiets

(nieuwsbericht CROW-Fietsberaad/kenniscentrum voor fietsbeleid; 24-10-2016)

50- tot 65-jarigen lijken de e-fiets te hebben ontdekt
Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door
ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. Dit meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het rapport Mobiliteitsbeeld
2016.
Ongeveer de helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar leggen een steeds
groter deel van de e-fietskilometers af. Met name het gebruik van de e-fiets onder 50- tot 65-jarigen lijkt toe te nemen: hun aandeel steeg van 30 tot 37 procent
van alle e-fietskilometers.
Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden, zoals het recreatief toeren. Tussen 2013 en 2015 is er echter vooral een
toename zichtbaar in het aandeel van de werk- en winkelgerelateerde kilometers. In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder een tiende van alle
fietskilometers af op een e-fiets. Voor 65-plussers is dat ongeveer 30 procent, voor 50- tot 65-jarigen 16 procent en voor 12- tot 50-jarigen 3 procent.
Per verplaatsing wordt met de e-fiets gemiddeld 5,3 kilometer afgelegd. Daarmee is de actieradius van de e-fiets anderhalf keer zo groot als die van de ‘gewone’
fiets (gemiddeld 3,6 kilometer per verplaatsing). De maximaal acceptabele fietsafstanden (gedefinieerd als de afstand waarbinnen 90 procent van alle
verplaatsingen plaatsvindt) voor de e-fiets zijn bijna twee keer zo groot (15 km) als voor de gewone fiets (7,5 kilometer). Voor woonwerkverplaatsingen liggen
de maximaal acceptabele afstanden wat minder ver uiteen: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 15 kilometer voor de e-fiets. Voor vrijetijdsdoeleinden scheelt
de maximaal acceptabele afstand een factor drie: 10 kilometer voor de ‘gewone’ fiets en 30 kilometer voor de e-fiets.
De snelheidsverschillen tussen e-fietsers en ‘gewone’ fietsers zijn beperkt, zo blijkt uit gegevens van OViN: 13,0 respectievelijk 12,4 kilometer per uur, een
verschil van ruim 5 procent. Omdat de snelheid weinig scheelt, maar met de e-fiets langere afstanden worden afgelegd, concludeert Kim dat men vooral kiest
voor de e-fiets voor het comfort, en niet voor de hogere snelheid.
In hoeverre e-fietsers voormalige autorijders waren, is niet helemaal duidelijk. Ruim 40 procent van de e-fietsbezitters geeft aan dat zij als gevolg van het efietsen (veel) minder gebruik zijn gaan maken van de auto. Anderzijds zegt meer dan de helft van de e-fietsers dat het e-fietsgebruik niet van invloed is
(geweest) op het autogebruik. Het merendeel van alle e-fietsbezitters (ongeveer driekwart) geeft aan dat het gebruik van de e-fiets met name heeft geleid tot een
(sterke) afname in het gebruik van de gewone fiets. Het e-fietsgebruik lijkt ook te resulteren in minder ov-gebruik: ongeveer een kwart van de e-fietsbezitters
zegt sinds zij een e-fiets gebruiken minder per trein te reizen en ongeveer 30 procent zegt minder vaak per bus, tram en/of metro te reizen.
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Bijlage C: ADFC Radreiseanalyse 2016
De Radreiseanalyse is een representatief onderzoek onder de Duitse bevolking. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club (ADFC). Hieronder de bevindingen die in dit document zijn gebruikt.
5.7 miljoen Duitse fietstoeristen maakten in de periode 2013-2015 een tocht met minimal drie overnachtingen
-

Voor 40% van deze groep was de fietsvakantie hun hoofdvakantie;

-

80% organiseert de fietsvakantie zelf;

-

Bij de voorbereiding van een fietsvakantie vormt het internet de belangrijkste informatie bron;

-

Onderweg zijn de bewegwijzering en de (fysieke) fietskaart de belangrijkste oriëntatiemiddelen;

-

70% kiest voor een A-B tocht;

-

Voor het vervoer naar de start van de fietsvakantie kiest 40% de auto en 31% de trein.

85 % van de Duitse fietstoeristen plant (in 2015) een fietsvakantie voor 2016. Van deze groep wil 41% een fietstocht buiten Duitsland, maar
binnen Europa gaan maken.
Top tien van populaire routes in het buitenland (onder Duitsers)

Top tien van populaire fietsgebieden in het buitenland (onder Duitsers)

1)

Donau Radweg

1)

Niederlande

2)

Via Glaudia Augusta

2)

Österreich

3)

Etsch-Radweg

3)

Südtirol

4)

Nordseeküstenradweg

4)

Frankreich

5)

Vennbahn Radweg

5)

Italien

6)

Jacobsweg

6)

Alpen

7)

Elberadweg

7)

Mallorca

8)

Loire-Radweg

8)

Gardasee

9)

Drauradweg

9)

Tirol

10) Bodensee-Radweg

10) Donau
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Bijlage D: Basiskwaliteitscriteria LF-routes

(herzien; 2016)

Algemeen:
Een LF-route is de mooiste route, gekozen uit de knooppuntroutes. Een kwalitatief goede LF-route is aantrekkelijk, veilig, comfortabel, en voert de fietser op een
logische wijze, passend bij het thema van de route, van het ene naar het andere punt in de route. Langs de route liggen voldoende voorzieningen voor fietsers om
te overnachten, te eten en drinken, boodschappen te doen en uit te rusten.
Specifiek:
Bij het uitzetten en aanpassen van LF-routes wordt uitgegaan van de bestaande mogelijkheden.
1.

LF-routes lopen altijd over een tracé van een regionale fietsknooppuntroute.

2.

LF-routes lopen door een aantrekkelijke, afwisselende omgeving.

3.

LF-routes maken zoveel mogelijk gebruik van vrijliggende fietspaden (dus niet langs wegen) en wegen met weinig autoverkeer.

4.

LF-routes zijn veilig; voor oversteken van drukke wegen wordt bij voorkeur gekozen voor ongelijkvloerse kruisingen. Lukt dit niet, dan wordt gekozen
voor een oversteek met een rotonde of stoplichten. Wanneer ook dit niet beschikbaar is wordt gekozen voor een overzichtelijke kruising met bij voorkeur
een vluchtheuvel in het midden.

5.

Eigen wegen met de toevoeging "verboden toegang" worden alleen opgenomen als de eigenaar schriftelijk akkoord gaat.

6.

Rivieren en kanalen worden zoveel mogelijk overgestoken met exclusieve voorzieningen voor fietsers, zoals fietsbruggen en fietsveren die regelmatig
varen. Voor veren die niet alle dagen varen is informatievoorziening in het veld noodzakelijk.

7.

De volgende zaken worden zoveel mogelijk vermeden:
−

Trappen, ook met fietsgleuf

−

Steile hellingen

−

Obstakels zoals fietssluizen

−

Entreegelden voor wegen

−

Paden en wegen die na zonsondergang zijn afgesloten

−

Fietspaden smaller dan 90 cm (i.v.m. fietskarren)

−

Paden van mul zand

−

Hobbelige paden
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8.

LF-routes hebben een tracé waarbij het thema van de route zo optimaal mogelijk beleefd kan worden.

9.

LF-routes hebben een logisch verloop.

10. Bezienswaardigheden, historische kernen en karakteristieke gebouwen die aansluiten bij het thema van de route, worden zoveel mogelijk in de route
opgenomen – dit met inachtname van de punten hierboven.
11. LF-routes haken aan op treinstations. Daarbij hoeft de LF-route niet langs alle stations te voeren. Aanhaken via de bestaande knooppuntroutes is ook
mogelijk. Indicatie; ieder 50 km zou een treinstation aangehaakt moeten zijn (criterium; binnen 5 km van de route, via knooppunten bewegwijzerd).
12. Voldoende voor fietsers geschikte voorzieningen als hotel/café/restaurant, camping en winkels moeten zijn aangehaakt. Indicatie: iedere 20 km zou een
horecagelegenheid aangehaakt moeten zijn (criterium voor aanhaken: binnen 1 km van de route, vanaf de route bewegwijzerd via de regionale
objectbewegwijzering). Iedere 50 km dienen winkels/hotels en campings aangehaakt te zijn (criterium voor aanhaken: binnen 5 km van de route, vanaf
de route bewegwijzerd via de regionale objectbewegwijzering)
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Bijlage E: Toelichting veldtest bewegwijzering
Om de nieuwe LF-routeborden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers is een consumentenonderzoek uitgevoerd door De Afdeling
Onderzoek. Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een veldtest van de bewegwijzering en een online consumentenonderzoek.
In juni 2016 vond een veldonderzoek plaats naar LF-bewegwijzering in diverse varianten. Doel van het praktijkonderzoek was het testen van de leesbaarheid en
herkenbaarheid van een aantal nieuwe ontwerpen van de LF-routebordjes op diverse formaten.
De uitkomsten en de opmerkingen en suggesties zijn gebruikt om te komen tot:
-

een aantal aangepaste ontwerpen van de LF-routebordjes;

-

een goede vragenlijst voor het online vervolgonderzoek.

Diverse formaten zijn getest waarbij het uitgangspunt steeds was: dezelfde breedte als het knooppuntbord en de helft van de hoogte. Het kleinste bord dat is
getest is gebaseerd op een formaat dat één van de regio’s wil gaan gebruiken.

LF-bord nieuwe stijl

Knooppuntbord

Groot bord

Klein bord

Kleinste bord

Hoogte: 18,4 cm

Hoogte: 9,3 cm

Hoogte: 8 cm

Breedte: 28,5 cm

Breedte: 14,5 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 36,8 cm

Hoogte: 18,6cm

Hoogte: 16 cm

Breedte: 28,5 cm

Breedte: 14,5 cm

Breedte: 11,8 cm

Fietsers hebben in het veld beoordeeld op welke afstand de borden voor hen herkenbaar waren en op welke afstand de diverse onderdelen van het bord leesbaar
waren. Conclusies die hieruit konden worden getrokken:
Formaat:
-

De kleine borden zijn onvoldoende goed leesbaar. Pijlen zijn belangrijk voor de fietsers, de pijl op de kleinere bordjes zou groter kunnen.

-

Het is van belang dat de bordjes niet te ver van de weg afstaan, anders worden ze over het hoofd gezien.
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Kleur:
-

De fietsers waren het erover eens dat de kleur zorgt voor een goed onderscheid ten opzichte van de knooppuntroutes en dat het handig is om de bordjes
te herkennen op kleur. Dat kan zowel via een gekleurde balk als via gekleurde tekst. Het merendeel vindt dat de balk van veraf meer opvalt. Er zou ook
een soort stempel in een bepaalde kleur op het bord kunnen staan.

-

Qua kleuren zijn rood en blauw veruit het duidelijkst.

Logo’s:
-

Er staat veel informatie op het bord, een deel van de fietsers vindt dat de logo’s wel weg kunnen. Anderen gebruiken de logo’s juist wel, maar pleiten wel
voor een simpeler beter herkenbaar ontwerp.

-

Men is het er wel over eens dat voor de internationale routes de logo’s er in ieder geval op moeten blijven staan en dat het voor de verschillende landen
exact hetzelfde logo zou moeten zijn.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn diverse nieuwe bordontwerpen gemaakt die in een online onderzoek worden voorgelegd aan fietsers.
Belangrijkste veranderingen: grotere pijl, grotere tekst, minder informatie (logo’s) en een kleurvlak.
Meer informatie over het onderzoek is op te vragen bij het Fietsplatform.
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Bijlage F: Toelichting online onderzoek bewegwijzering
In de zomer van 2016 hebben 360 respondenten de online vragenlijst ingevuld. Dit waren zowel LF-gebruikers als niet LF-gebruikers. Verschillende varianten zijn
in diverse combinaties aan de respondenten voorgelegd waarbij deze konden aangeven welk bord hun voorkeur had.
Conclusies:
Naam en nummer:
-

LF-fietsers vinden het nummer een zeer belangrijk onderdeel van het bord, voor de niet LF-gebruikers is dat minder belangrijk.

A- en b richting:
-

De a- en b richting aanduiding wordt niet door iedereen actief gebruikt, maar is voor veel fietsers wel onmisbaar. Ruim de helft van de mensen die
bekend is met de a- en b richting volgt altijd de combinatie van LF nummer met de toevoeging a of b. Ongeveer een kwart let alleen op de a-b richting bij
het starten van de route. Daarnaast hebben veel respondenten in de categorie ‘anders’ ingevuld dat zij de richting gebruiken bij het opnieuw oppakken
van de route, in steden met veel bebording en bij kruisingen van LF-routes. De niet LF-gebruikers hebben vaak wel behoefte aan een richtingaanduiding,
maar hebben dit liever in de vorm van een eindpunt van de route en het aantal kilometers.

Opmaak:
-

Veel respondenten hechten waarde aan een rustig bord, zonder al teveel informatie. Logo’s worden als onrustig ervaren;

-

Toevoeging van een kleur wordt als prettig ervaren ;

-

Onderscheid tussen kleur van blok met nummer en kleur van de tekst wordt als prettig ervaren;

-

Kleur moet voldoende contrasterend zijn met de rest van het bord;

-

De witte tekst op groene achtergrond is beter leesbaar dan bij andere achtergrondkleuren.

Deze conclusies zijn meegenomen bij het ontwerp van het definitieve bord. Meer informatie over het onderzoek is op te vragen bij het Fietsplatform.
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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 nederlandfietsland.nl).
Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en
organisaties zijn in de stichting vertegenwoordigd.

Samenwerkingspartners, vertegenwoordigd in bestuur:

Samenwerkingspartners overheid:

provincies

Samenwerkingspartners regionaal:

regionale routebureaus

regionale marketingorganisaties

Strategische samenwerkingspartners en Europese samenwerking:

Stichting Landelijk Fietsplatform is initiator van:
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