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Dit overzicht biedt een terugblik op de activiteiten
van het Landelijk Fietsplatform in 2015 en belicht
de belangrijkste behaalde resultaten.
Het Fietsplatform fungeert als onafhankelijk kennis- en informatiepunt
voor het recreatieve fietsen in Nederland – als landelijk specialist en
aanspreekpunt. Het is een netwerkorganisatie die de vele partijen
verbindt die direct of indirect betrokken zijn bij dit onderwerp:
overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen/
ondernemers.
De doelstelling van het Fietsplatform is om samen
met haar aangesloten organisaties …
“… de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen
in Nederland te bevorderen en het gebruik van
deze fietsmogelijkheden te stimuleren”
(herziene statuten; nov. 2007).
Om dit doel te bereiken onderscheidt
het Fietsplatform drie kerntaken:

1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet
2. Landelijke coördinatie voorlichting en promotie
3. Landelijke coördinatie kennis & expertise
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Realisatie
topkwaliteit
landelijk
fietsroutenet

Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet:
LF-routes en – in samenwerking met regiopartners –
aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en
uniforme basiskwaliteit)
Gerealiseerd:

Wat hebben we gedaan?
De fietsroutestructuur is niet statisch.
In 2015 heeft het Fietsplatform als
systeemverantwoordelijke verder
gewerkt aan het optimaliseren van
de kwaliteit van het landelijke routenetwerk van LF-routes en het borgen
daarvan (instandhouding/nazorg).
Daarbij is ingezet op een optimale
combinatie met de tracering en de
bewegwijzering van de regionale
netwerken (knooppuntnetwerken) en
aansluiting op de internationale routes.
Deze routes vullen elkaar in principe
perfect aan. Intensief is samengewerkt
met regionale en lokale partners, met
name routebureaus.

Kwaliteitsmanagement en borging landelijke fietsroutestructuur: belangen
	
recreatieve fietsmogelijkheden landelijk en provinciaal behartigd (participatie
in werkgroepen, advieswerk) | voorbereiding toekomstvisie | verkenning nieuwe
meerjarige samenwerkingsafspraken provincies
Kwaliteitsmanagement LF-net: landelijke continuïteit LF-bewegwijzering;
	
schouwronde vrijwilligers | dekkend aanbod instandhoudingscontracten
LF-bewegwijzering | toename lengte LF-routes in gekoppelde contracten met
knooppuntroutes (68%; +17%) | 107 km LF-net en -bewegwijzering verbeterd/
aangepast | bewaking en versterking internationale aansluiting | vertegenwoordiging Nederland in Europese koepel EuroVelo
Routedatabank en meldsysteem:
	
actueel bestand routedata LF-routes en
knooppuntroutes (32.000 km) | 470 km
route gewijzigd | groot aantal (route)
dataleveringen voor beleidsdoeleinden en (voor zover regio’s daarvoor
toestemming geven) consumententoepassingen | actueel digitaal bestek
LF-routes en -bewegwijzering | toename
lengte vrij uitleverbare routedata (20.600 km/ 64%;
+16%) | 1.343 meldingen via meldsysteem (bordjeweg.nl)
verwerkt | verbetering oplossingspercentage meldingen
(86%; +23%) | verkorting
oplossingstermijn meldingen
(5,0 i.p.v. gemiddeld 6,3
weken) | consumenteninput
in bordjeweg.nl koppelbaar
gemaakt met systemen
aannemers en onderhouds
instanties

+50%
> 4,8
miljoen

+21%

> 3,2
miljoen

1.190.000
980.000

2014

2015

Bezoek website
nederlandfietsland.nl

2014

2015

Bekeken pagina’s
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Landelijke
coördinatie
voorlichting
en promotie

Wat hebben we gedaan?
Veel aandacht is in 2015 uitgegaan
naar voorlichting, productontwikkeling
en promotie. Sprake is van veel route
aanbod en veel routeaanbieders.
Het Fietsplatform streeft ernaar om
samen met landelijke en regionale
toeristische promotieorganisaties de
mogelijkheden voor recreatieve fietstochten in Nederland fietsland optimaal
ontsluiten, zowel voor de binnenlandse
als de buitenlandse markt. Focus van
het Fietsplatform ligt op het stimuleren
van het gebruik van het netwerk van
lange afstand routes, de LF-routes. Maar
nadrukkelijk wordt ook aandacht geschonken aan het regionale aanbod van
knooppuntnetwerken. Deze regionale
netwerken en hun gebruik zijn complementair aan het landelijk netwerk.

Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden route
recreatie en routeaanbod – in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie)
Gerealiseerd:
Portal nederlandfietsland.nl (Nederlands-, Engels- en Duitstalige versie):
	
gerestyled en responsive gemaakt (daarmee geschikt voor mobiele apparaten) |
info up to date | toename bezoek en gebruik: 1.190.000 bezoeken (+21%),
4,8 miljoen pageviews (+50%)
www.holland

Folder Nederland Fietsland:
	
nieuwe Nederlandstalige versie; herdruk
Duitstalige versie en ontwikkeling afgeleide
Engelstalige versie; distributie i.s.m. NBTC
en Dutch Cycling Embassy

Productontwikkeling/routepublicaties LF-net:
herziening LF-Basiskaart (Basiskaart Nederland
Fietsland; gefinancierd met eigen middelen) |
actuele LF-routeplanner (i.s.m. Fietsersbond) |
nieuwe kaartproductie Zuiderzeeroute gelanceerd
(incl. Engelse en Duitse versies) | actualisatie
5 folders LF-themaroutes (Kustfietsroute,
Rondje Twente, Rijnfietsroute, Oeverlandroute,
Zuiderzeeroute; downloadbaar) plus 3 nieuwe
(Maasroute en 2x Rondje Rijn-Waal) | 3 lange afstand
Natuurkampeerroutes op nederlandfietsland.nl
(i.s.m. De Groene Koepel)

Fietsers Welkom!: consolidatie aantal aangesloten
bedrijven (1.100) | verbeterde zichtbaarheid en
vindbaarheid locaties voor ondernemers en publiek

cycling routes

.com

Explore
the Netherlan
ds by bike

The Netherlan
ds has a reputation
for being a great
cycling destinatio
There’s no other
n.
place where cycling
is this popular.
There are even
more
bicycles than
people! This makes
the Netherlan
ds the
to explore by bike. perfect place
Our country has
many cycle paths
and signposte
d
cycle routes, the
landscape is flat,
distances are
short and there
is
plenty to see and
do along the way.
This flyer will give
you more infor
mation about,
amongst other
things,
the cycle network,
cyclefriendly
places and about
maps and guides.
On www.holla
ndcyclingroutes.com
you’ll find detailed
information.
So come visit
the Netherlan
ds and
get on a bike!

www.hollandfahrradland.de

Entdecken Sie
Rad!
die Niederlande auf dem
den Nieder
Was wäre ein Urlaub in
auf der
landen ohne Radtour? Nur
‘Fiets‘ lassen sich die schönsten
erschlie
Landschaften des Landes
führen Sie
ßen. Die vielen Radwege
durch bezaubernde Naturgebiete
Dörfchen.
und entlang malerischer
schnell
Beim Fahren wird Ihnen
das
Niederlande
die
klar, warum
Fahrradland sind!
Route
Aber wie planen Sie Ihre
Fahrrad
am besten? Was sind die
bietet
knotenpunkte? Dieser Flyer
Infor
Antworte und Tipps. Weitere
Thema
mationen rund um das
e
Radfahren sowie Routenvorschläg
finden Sie auf unserer Internetseite
www.hollandfahrradland.de.
Wir wünschen Ihnen viel
‘Fietsplezier‘ in Holland!

www.hollandcycli

ngroutes.com

www.hollandfahrradland.de
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en

Binding gebruikers: deelname Fiets en Wandelbeurs Amsterdam |
	
6 consumentennieuwsbrieven naar ± 12.500 abonnees (+19%)
Communicatie professionals: 10 e-mail nieuwsupdates routerecreatie voor/
	
met regiopartners | 1 e-mailnieuwsbrief voor brede werkveld
(juli; circa 2.000 adressen)

+19%
12.500
10.500

2014

2015

Abonnees nieuwsbrief
Nederland Fietsland

PR/media: free publicity
gegenereerd, o.a. LF-tests in
alle edities Fietsactief 2015
en terugkerende rubriek in
Fietssportmagazine (NTFU) |
8 persberichten

E ROUTE
LHAONOG GS T DE P U N T E N L A N G S D E R O U
TE
heid rondom

de Waal

de bedrijvig
Leerdam
Barbarossa-ruïne
nt van waaruit
Nijmegena Glasstad
ark liggen de
mooi uitkijkpu
van de

a
ark isglasindustrie van
en is een
Leerdam
In het Valkhofp
is bekend tot gebouwd
12
egen Valkhofp dige
de
merendeel
eeuw ver over de grens. Het
n te zien zijn.
van de tegenwoo
glasproductie
Het hooggel
vindt is begin 11e
museum van
van Nijmege
De een

in een fabriek
ggen
aan de rand van het stadje. Daar vind
Deze laatsteplaatsVlakbij
ligt het grootste
apel.
je ook het
Nationaal
Glasmuseum.
en de drie stadsbru ofwel Valkhofk
Hetd.
oude ambacht van glasblazer wordt
laas
van Nederlan
nog op kleine schaal uitgeoefe
Rijnfietsroute
onder
gebouwe
anderenin het voormalige stoomgemaal
en de Sint-Nico
route
Waalvariant
De Oude Horn.
bestaande stenen
oudste nog
Rijnfietsroute
Het Valkhof.
Gorinchem – Geldermalsen
een
b Buren
stad, Museum
- Rhenen
Rijnfietsroute
LF-T H
ud of voor als
– Zaltbommel
E M A R –ODruten
- Gorinchem (151 km)
bij het onderho
Waalvariant
UTE
is dekwamen
moeite waard om
zand te vullen.
n Het oranjestadjedieBuren
van pas
temet
bezichtigen.
Het oude
en centrum is omringd doo
spullen
imposante
tot zakken om
b Dijkmagazijne
nsook
vestingwerken.
azijn Beuning
Maar
binnenin
lagen vroeger
Dijkmag
er veel
n en kruiwage
te zien.
Zo is valt
en je onder meer naar het
Zo kun
Koninklijk
Van schoppe
In dijkmagazijnen te breken.
Weeshuis waarin
is. In Ewijk
doeleinden. der Koninklijke
dschapMarechaussee
voor anderehet Museum
door
is gezeteld. Bezienswaa
en (104 km)
gebruikt
ch het rivierlan
dig is ook
dijk dreigde
de Markt methoe
> Thematische fietstocht
oude
en - Nijmeg
en worden nu
de waag en de Sint Lambertuskerk.
Hdynamis
en het
via LF-routes
O
O Gstadhuis,
– Milling
en knooppunten
ontdekk
T
je
dijkmagazijn
E
P
kun
Veel
U
Arnhem
N
TEN LAN
ingen
azijnen.
rscentrum. Hier
GS DE R
in de dijkmag
cosities
Utrechtse
een bezoeke
Druten - Wagen
> In twee richtingen bewegwijzerd
Heuvelrug
OU
Nijmegen er kunstexp
door- T E
De Utrechtse Heuvelrug strekt zich
Winssen zijn
zomerdijk is
De bij
uit van het
a Maastr
Gooimeer
l
LF 3
Huizen
tot de Nederrijn
aan de natuur.
icht
bij Rhenen.
Het
> Geschikt voor een weekendje fietsen
hoogsteKamer
weer helemaa
punt is de
LF
Blauwe
12
top
rivier
van de even
De
teruggeg
Amerongse Berg
de68
Maastric
k vanop
aat zijn
m boven NAP. Het Amerongse Bos
ht
Maas ebied van de oudste
ontstond
dynamie
erreserv
c Natuurg
r de
is éé
knooppunten
bossen
omstree
opverdedig
de heuvelrug.
route
dit rivieroev
waardoo
en Vesting
Sommige
ks 50
ven,
grove
rden inMaasdennen
LF-routes en
na Christus
daterenbijuit 1770 en de enorme
ingsplaa
route en zijn uitgegra
woudreuzen
De uiterwaa
ts Trajectum
en reusachtige
riek.
een brug over
fietstocht via
omgevallen
vele cafés
stammen
steenfab
addenken
oude rivierlop
doen
Mosam.aan
de Maas
en restaura
De een
> Thematische
ruïnes van een
gestoken en
stadoerbos.
nts. Deze zijn
staat bekend
n liggen de
Lieve-Vrouweplein
ijzerd
vooral
om z’n
hoofdte vinden
d Kasteel Amerongen
x met
terug is. Middeni
en bewegw
.
rond het befaamd B
t gebouwencomple met de Graaf
> In twee richting
eV
Het
dorp Amerongen heeft een
end
een imposan
rth
tot beschermd
fietsen
b Maaspl
dorpsgezicht.
die voortdur
Vooral aan
orlog
de Hof
loop der jaren
weekendje
Kasteel Doorwe
met de hervormde
assen
Berend,
de
kerk
Wereldo
d
in
een
en
het
stadhuis
ridder
zich
en
voor
langs
Tweede
was
>
lde
as Drostestraat
de
Thematische
Tussende
euwen
- Nederstraat
.
Asselt
- Van den Boschstraat
> Geschikt
eer. Tijdens
en Roostere
lange-afstands
staan veel
Dit kasteel ontwikkemonumenten.
Verrewegverande
eer in de middele
in ere hersteld
het Rijnverk
hetop
bekendst
n tie
weer ongevee
is vanaf
is kasteel
tol
Amerongen.
ht. Kasteelh
fietstocht via
Het huidige
rd in een
restaura
> Maastricht
is tussen 1673
en
de heffingenvan
r 1930kasteel
en voorburc
1685
grote
grondige
overgebouwd
LF-routes
geopend
‘gatenkaas’.
de
een
lag
voor
wijde
p
na
publiek.
plassen.
is
– Hoek van
omgevin
Door zandDe plassen
g van
Holland (430
van Gelre overhooernstig beschadigd, maar
en
zijn tegenwo
> In twee richting
km)
ordig geliefd k grindwin
achter ning ontstonde
werd het kasteel e Grebbeberg
bij vele
en bewegw
park Sonsbee
watersporters.
c Kasteeltuin
s die
tuwwal. Het
ijzerd
De 50 meter hoge Grebbeberg biedt
Arcen
> Onderdeel
de Veluwe-s
ook de trolleybu de
r isde
Rijn
fraai
de32
over
ha en
internationale
Neder-Rijn vanaf
Bijzonde
groteeen
.uitzicht
tussenDit
park biedt
stad
e Arnhem
berg is vooral
tellingen
bekend
skerk die je en de Betuwe. De Grebbe
vanwege
Maasfietsrout
ruim bij
de hevige
tentoons
terrein
mooie groene
gevechten
15 verschill
is verdeeld
aanvangende
van de
nt is de Eusebiu
Tweede
e
Wereldoorlog.
door de beelden
Arnhem is een De bekend
indrukwekkende
in
tuinen
monume
thematis
erebegraafplaats
jkste en sporen van
met vele vijverpar
teel
vooral
op het
belangri
kogelonderde
n. che
en granaatinslagen
landgoe
len, gerelate in sommige
tije
herinnerend rijdt. Hetaan.
het station is
bomen
d stamt uit de
ziet uittorene
erd aan tuinen,
in Nederlan hier nog
17e eeuw en
boven het centrum
natuu
nergens anders
is halverwege
d Maasheggen
Neder-Rijn duidelijk
de jaren tachtig
brug over de
f TheekoepeltjeDe
kassengebied
Druten
eeuwenoude
de
het moderne
. Naast
heggen
Het
theehuisje
aard van debijadellijke
men in Huissen de
tuinbouw
dienden
familie
Lingew
Van Delen
overstro
ard is de
alskende
met uitzicht
in met het (thans
perceels
over de
mingen
n. Vroeger
kijkjewas
te Lingewa
f Tuinbouwverdwenen)
eenWaal
het water
bedrijve
kasteel
ten
gerustcheiding
westen
, leverden
van het
draad
afDruten
tuinbouw
oude
zodat
voor de gemeen
Neem
dorp
hout voor ge
verbonden
het
teelt.
ultuur.
veel oudemaakte
door
vruchtba
het
de groenten
nog gedeeltelijk
Kenmerkend bestaande
druivenc
Vannog
re slib
Delenspad.
voor deover
In 1969 - enheggen
beter bezonk.
er in Huissen
koepeltje
doordedeoude
gemeente
uitleg landbou
door de bloemenwerd het
w
De uitv
één gulden gekocht
overbodvoor
Bergerden zijn van scheepswerf
eelt, gevolgdJanssen
en gerestaureerd.
maar hier
in Huissen voor
Het ligt in de door vrijwilligersig,
Grave
zijn
DeeHofstèèj
ze geluk
onderhouden
tabaks- en druivent
Maas en Waal.
Heemtuin
tuinbouwmuseum Grave is een vriendel
d. Een
kas of bezoek
ijk
Nederlan
stadje
van
in de Tachtigja
met ieden
n
mooi marktple
rige uiterwaardengebeen
yrundere
g Gootspoken Zaltbommel
in en oude gevels.
een van dekuddes Gallowa
het stadje
(struin-)Oorlog
tevalt
Grote meest bevochte
bekends
het op dat
de zo’n
stijlvolle
g Millingerwaard
Desal
In de dakgoten
worden.
vrijwel alle
is een vanvan
dertig
ontdekt
het oog
huizen
romantische, n vestingsteden
in het centrum
deZaltbommel
erophier
vanstraten
ligt
de
zie jeplanten.
vanDeNede
verdedig
ze: gootspoken.
rwaard
eensoorten
kdom kan
De Millingerwaard
gebeeldhouwde
krom
verloop
vertellen
de Millinge
van de stad.
1000
en dierenrij figurengebied.
In iets
over ing
dan
de bewoners
hebben. Dit
De historie
het
krommevan
het pand.
enorme plantenis be
door
zitjes en meerof de
andere
Er zijn onder
dakapen,
straten
fietsende
struinen
spookjes,
f prachtig
e borders,
een neushoorn en een brillenspook.
maakten beschiet
mde
met Afgeda
en Konikpaarden
Maas
ing
weekend oktober.
Millinger theetuinDetotAfgedam
laatste de
Maas
mediterraneh Batterij
april
weekendonder
vanBrakel
de Bergse Maas, is een oude tak van de
tichelMaas.
Open van eerste
plassen,
Batterij onder Brakel
die de rivier
Deze
werd gebouwd
zandwin
betrekke
werdhebbers
in de
periode 1879
een-wielen,
in 1904 .afgedam
Deze thematische route van circa
lijk nutteloo
1884. Het
kortere
rden,
fort sloot
de Waal,
hoofdloo
waarden en de zuidelijke
vogellief
de uiter- d,
Onderweg is het volop genieten
s en
uiterwaa
voor
en,
bleef daarmeeparadijs
p gaf.
Waaldijk
dit rivierenl
af tegen
der
rivierlop
Naplantenaanvallers.
151 km lengte is een aantrekkelijke
dePoederoijen
Samen
oude
andscha
afdamming
met de
gevrijwa
Batterij
is ook een
wilde
h Ooijpol
onder
bestreek
p prachtig
van de Waaloever tussen Druten
500 bochtafs
zich door
ard
r
t
de
polder
Batterij
w
van
onder
De
Brakel
n.
ongevee
e
het
kenmerk
plaatjes
er
ronde voor een weekendje fietsen
komen
ekken.
nijdingen. Voor
Bommelerwaard,
Er de
.
en weilande inundatieveld
dat de achtergelegen
De Ooijpold
omen. in
oudereebieden
en Gorinchem, de slingerende
, akkers
vestingen
ercafé Oortjesh
Loevestein
g Vesting
en Woudrichem
rten waargenvoor beschieting
het
- huiskam
door het Gelders rivierengebied.
moest vrijwaren.
driehoe
gaten, moerasg
ende vogelsoo
Linge, de Neder-Rijn én een stukje g kun je genieten van
k - restaurant
verschillSamen
he hotel
260
de
zo’n
De route volg je via (delen van)
met
historisc
Onderwe
hier
is het Gorinchem en
Er zijn
Utrechtse Heuvelrug.
andschap langs
van
Slot Loeveste
op de kruising
Geliefd rustpunt
LF-routes en via knooppunten. thematische route
fraaie rivierenl
in vormt Woudric
van Waal, Afgedam
n en Druten.
soorten voor.
elijke
Deze
ongeschonden.
hem de zogenaa
tussen Millinge
is een aantrekk
de Maas en
van
Waal
lengte
Van
km
uitlopers
mde
Merwed
104
de vijf stadspo
Vest
je fietsen.
over de
e. De oude vestingw
is de Hoogstra
een weekend
Ook fiets je
en de
at met z’n waardev orten is echter alleen
Deze route volgt
allen zijn
ronde voor
van)
e heuvelrug
de Gevange
olle panden
de volg je via (delen
de Utrechts
ijn.
npoort over.
van de MaasDe routevolledige
en
loop nten.
Neder-R
fraaie
de
B
gevelste
Je passeert Veluwe langs
h Biesbosch
in Nederlan
nen.
mooie vestings
Tussen
Maastricht enLF-routes end.knooppu
tadjes
Nationaal Park
zoals Grave,
Mook is het
Heusden en
De
volop
genieten van
Woudrideels agrarisch Biesbosch staat op de
chem. De natuur
het
lijst
gebruikt en
van de Maasdel
heuvellandschap Zuid-Limburgse
er is veel (water)revan beschermde natuurge
in de opslag
is oer-Holla
ta
, de Maaspla
nds met rivier
van schoon
bieden. De B
bij Roermon
creatie. Speciaal
ssen
oppervlaktewater
dijken
en drassige
d en het fraaie
aangelegde
uiterwaarden.
.
NoordLimburgse Maasheg
spaarbek
Bij de
Nieuwe Waterwe
i Maassluis
genlandschap.
Bij Mook voert
Maassluis ontwikke
grote (vracht)s g zijn vooral de
het verder richting
chepen beeldMaasmonding
de bepalen
in de dijk ontstond lde zich in de 14e eeuw
bij Hoek van
d. Wat een afwissel
vanwege de
Holland.
een groeiend
aanleg van de
ing!
1614. De sfeer
e nederzetting
Maasdijk. Rond
van de oude
met als piek
vissersplaats
de verzelfst
is vooral rond
andiging van
de oude haven
M
goed behoude
n
Rijnfietsroute

LF

KERNACTIVITEIT

3

Landelijke
coördinatie
kennis &
expertise

Wat hebben we gedaan?
Het Fietsplatform fungeert als onafhankelijk landelijk kennis- en informatiepunt voor fietsrecreatie en -toerisme.
Activiteiten hiervoor zijn in de eerste
plaats gericht op beleidsmakers en
op ‘producenten’ en zijn dus minder
zichtbaar voor de recreatieve fietser,
de ‘consument’. Focus van het Fiets
platform ligt op het bundelen van feiten
en cijfers, het verrijken van die cijfers
en op het delen van kennis. Vraag,
aanbod en effecten van routerecreatie,
specifiek het LF-net, worden gemonitord. Trends worden onderzocht en in
beeld gebracht. Dit resulteert in actuele,
betrouwbare en regionaal vergelijkbare
cijfers. Het Fietsplatform voorkomt
hiermee versnippering van kennis en
dubbel werk.

Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en
aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis)
Gerealiseerd:

Kerncijfers
onderzoek LF-routes

Monitoring: doorlopende inventarisatie
	
nieuws en ontwikkelingen | uitkomsten nieuw
verdiepingsonderzoek LF-routes gepubliceerd |
infographic kerncijfers onderzoek LF-routes |
resultaten extra fietsvragen CVO 2014 gepubliceerd | extra vragen over fietsen laten meelopen
in CVO en CVTO 2015 (continu vakantie en vrije
tijd onderzoek; NBTC-NIPO Research) | feiten
en cijfers gepubliceerd via e-mailnieuwsbrief
en portal professionals – www.fietsplatform.nl |
beantwoording vragen
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eigen land
ir!
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Kerncijfers recreatief fietsen
8 miljoen Nederlanders maakten bijna 200 miljoen
recreatieve fietstochten en besteedden daarbij onderweg
¤ 250 miljoen (CVTO; NBTC-NIPO Research – extra vragen
fietsrecreatie in opdracht van Fietsplatform).
Op jaarbasis wordt ruim ¤ 514 miljoen besteed aan
recreatief fietsen; ¤ 263 miljoen aan binnenlandse fietsvakanties (2014) en ¤ 251 miljoen tijdens fietsdagtochten (2013).

1,3 miljoen Nederlanders ondernamen in 2014 in eigen
land 2,1 miljoen fietsvakanties, waarvan 450.000 fietstrektochten. 437.000 Nederlandse fietsvakantiegangers maakten
in 2014 gebruik van LF-routes tijdens hun vakantie (zowel
standplaats- als trektochtvakanties). 210.000 LF-gebruikers
ondernamen 320.000 fietstrektochten. Zij gaven daarbij gemiddeld ¤ 324,- per persoon per vakantie uit. Dit resulteerde
in ruim ¤ 100 miljoen aan bestedingen.

(Bron: NBTC-NIPO Research - in opdracht van Fietsplatform)

Organisatie
Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Door een klein team van beroeps
krachten worden hier de verschillende werkzaamheden aangestuurd en uitgevoerd. Het bureau wordt daarbij ondersteund door
een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. Met name voor de Landelijke Fietsroutes verrichten zij veel werk.
De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties zijn vertegenwoordigd.
Het Fietsplatform werkt nauw samen met zusterorganisatie Wandelnet, dat in hetzelfde pand is gehuisvest.
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