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Thema 1: Versterken en borgen kwaliteit recreatieve fietsroutestructuur
Wat waren onze belangrijkste activiteiten
in 2018? In dit overzicht staan de behaalde
resultaten per thema beknopt weergeven.
Het Fietsplatform is het kennis- en informatiepunt voor
het recreatieve fietsen in Nederland. We verbinden.
Overheid, maatschappelijke organisaties en markt
partijen. Samen met de aangesloten organisaties
willen we “… de mogelijkheden voor het recreatieve
fietsen in Nederland te vorderen en het gebruik van
deze fietsmogelijkheden stimuleren”
(herziene statuten; nov. 2007).

De LF-routes en knooppuntnetwerken vormen de basis voor het succes van het recreatieve fietsen in Nederland. Ze zijn een
visitekaartje van Nederland Fietsland. Maar aanbod en vraag veranderen. Wij spelen daarop in. Samen met onze routepartners
werken we aan de kwaliteit van het landelijke netwerk. Een goede aansluiting van de routes, zowel regionaal als internationaal
is belangrijk. Daar maken we ons ook hard voor.

LF-beheer
Bewaking uniformiteit en continuïteit 4.500 km
LF-routes: onderhoud belegd (59 contractpartners /
18 routebureaus) | toegewerkt naar 100% koppeling
met onderhoud knooppuntbewegwijzering (2018: 79%;
2017: 78%) | vice versa frequent contact met routebureaus en onderhoudsinstanties | jaarlijkse schouw
LF-routes door vrijwilligers in juni.
A
 ansluiting LF-routes op buurlanden: afgestemd met
Duitse partners Euregio en Münsterland Tourismus
over R1/Europaradweg | overlegd met Vlaamse Westtoer over Kustroute | frequent contact met Vlaamse
zusterorganisatie Grote Routepaden | intensief overlegd
binnen projectgroep internationale Maasfietsroute.
S
 tart transitie LF-netwerk: transformatie LF-netwerk
naar set nationale LF-icoonroutes | provincieoverleg in
juli en oktober | parallel drie ‘voorlopers’ (LF Maasroute,
LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute) uitgewerkt: herkenbare familielijn (visuele identiteit) en nieuw ontwerp
routeborden.

Landelijke routedatabank
Inzet: één databank voor fietsen en wandelen gezamenlijk. Data beschikbaar stellen als open data. Hiervoor
goede afspraken maken met routebureaus.
Beheer landelijke routedata: continu gegevens bij	
gehouden van alle 40 fietsknooppuntnetwerken (ca.
33.500 km) en LF-routes. In 2018 is 490 km gewijzigd |
vrij uitleverbare routedata ongewijzigd op 79%.

	
Van routedatabase
naar routedatabank:
samen met Wandelnet
gewerkt aan vernieuwingsslag. Oplevering
vernieuwde gezamenlijke routedatabank:
www.routedatabank.nl. Deze databank voor fietsen en
wandelen gepresenteerd tijdens netwerkbijeenkomst
op 2 oktober.

	
Verspreiding data; koppelingen: ingezet op optimaal
gebruik routedata voor professionele doeleinden |
groei van 100 (2017) naar 150 instanties die data afnemen voor beleidsdoeleinden | gebruik data door PDOK
(Publieke Dienstverlening op de Kaart) en Atlas Leefomgeving | voor consumententoepassingen levering
routedata - behalve die van Noord-Brabant en Limburg
- aan tien organisaties | in juni succesvolle koppeling
met de Fietsrouteplanner Fietsersbond.

Landelijk meldsysteem
Inzet: één landelijk meldsysteem voor fietsen en wandelen
dat communiceert met de regionale meldsystemen.
Beheer bestaande meldingen: in maart 10.000e op	
geloste melding sinds oprichting bordjeweg.nl | 2163
meldingen verwerkt in 2018 | monitoring resultaten op
goede en tijdige afhandeling: oplossingspercentage
meldingen was 82%, met een gemiddelde oplossings
termijn van 4,3 weken.
Doorontwikkeling meldsysteem; samenwerking met
	
andere routevormen: met netwerkpartners mogelijk
heden geïnventariseerd om bordjeweg.nl (daterend uit
2010) te verbeteren. Insteek: koppelen front end en

back end met het meldsysteem van Wandelnet | werk
sessie met enkele routebureaus | in najaar beoogde
werking breed getoetst | afronding verkenning
eind 2018.
Kwaliteitsmonitor
Kwaliteitsmonitor 2019: nieuwe Kwaliteitsmonitor
	
voorbereid. Op Overijssel na belangstelling vanuit
alle provincies | basisopzet hetzelfde: peiling conditie
routenetwerken. Verdere verdiepingsslag onderzocht |
workshop Kwaliteitsmonitor tijdens netwerkdag op
2 oktober | geplande oplevering nieuwe Kwaliteits
monitor juli 2019.

Thema 2: Realiseren topaanbod nationale
LF-icoonroutes
LF-routes zijn bekend als dé langeafstandsfietsroutes in
Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Met een
landsdekkend netwerk fietsknooppunten ontstaan er nieuwe
mogelijkheden voor de LF-routes. De huidige netwerkopzet is
niet langer nodig. We zetten in op transitie van het LF-netwerk
naar een topaanbod van nationale LF-icoonroutes.

L F-icoonroutes – de voorlopers
LF Maasroute – basis: LF3 Maasroute (1993)/
LF12 Maas- en Vestingroute (2000)
	Tracéherziening met input routebureaus, gemeen
ten en vrijwilligers | projectplan afgerond in overleg
met financiële en inhoudelijke partners | aanvragen
ingediend bij betrokken provincies: Limburg,
Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland |
realisatie gestart in september. Regio Zuid-Limburg
plaatste als eerste de nieuwe bordjes | planning
oplevering route maart 2019 | LF Maasroute vormt
Nederlandse deel internationale Maasfietsroute.
	LF Zuiderzeeroute – basis: LF21/LF22/LF23 (1996)
	Bijeenkomst met overheden, ondernemers, routebureaus en promotieorganisaties op 27 maart in
Harderwijk i.s.m. Stichting Gastvrije Randmeren |
tracéherziening gestart met input van routebureaus,
gemeenten en vrijwilligers | vervolgbijeenkomst
met provincies en routebureaus op 3 juli over
conceptprojectplan | in najaar afronding project-
plan en afstemming met betrokken provincies |
wegens uitblijven akkoord geplande uitvoering en
oplevering uitgesteld.
	LF Kustroute – basis: LF1 Noordzeeroute (1989)/
LF10 Waddenzeeroute (1994)
	voorbereidingen en overlegsessies gestart |
planning: 2019 tracéherziening, projectplan en
uitvoering. Voorjaar 2020 opening.

Thema 3: Versterken promotie, nationaal en internationaal
Voor marketing en promotie van Nederland als fietsland zijn de ogen primair gericht op NBTC Holland Marketing en regionale marketing
organisaties. We zien (onbenutte) kansen voor meer samenhangende promotie. Complementair aan activiteiten van service providers
en promotieorganisaties bieden wij het publiek overzicht in het enorme aanbod. Voor de LF-routes verzorgen we de primaire promotie.

Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur
Beheer portal: via portal nederlandfietsland.nl publiek
	
op het spoor gezet van fietsroute-aanbod, focus op vakantiefietser en LF-routes | nieuws en actuele info over
o.a. tijdelijke routewijzigingen | in 2018 1,3 miljoen
bezoeken en 4,1 miljoen bekeken pagina’s | actualisatie afgeleide Engelse en Duitse websites.
Doorontwikkeling portal: uit oogpunt service en gemak
	
zal elke icoonroute een eigen themasite krijgen | in najaar oplevering design en informatie-architectuur voor

Thema 4: Versterken kennis
Als Fietsplatform zetten we in op versterking van kennis
over het recreatieve fietsen. Over vraag en over aanbod.
We willen voorzien in een gezamenlijk onderzoeksprogramma (recreatief) fietsen. We maken ons ook hard voor
optimale kennisdeling rondom het recreatieve fietsen en
het routeaanbod. Vooral regionale routebureaus komen
veelal dezelfde vraagstukken tegen.

Internationale samenwerking
F ungeren als internationaal aanspreekpunt: vraagbaak
voor publiek, professionals en pers vanuit het buitenland | informatie via de Duits- en Engelstalige versies
websites | behandeling vragen per mail of telefonisch.
 eelname Dutch Cycling Embassy: aansluiting bij
D
Dutch Cycling Embassy en beantwoording doorge-

site LF Maasroute. Gestart met de contentontwikkeling
in samenwerking met de regio’s. Geplande oplevering
voorjaar 2019.
Promotie/voorlichting LF-routes: verspreiding overzichts
	
folder Nederland Fietsland, o.a. via de Fietsvakantiewinkel
| Engelstalige versie verspreid bij buitenlandse events |
kleinschalige participatie op Fiets en Wandelbeurs Utrecht
| free publicity o.a. via vijf persberichten.
Binding fietsers: 80 oorkondes voor fietsers van de LF
Ronde van Nederland | zes nieuwsbrieven naar ruim 18.500
abonnees (17.000 in 2017) | dagelijks consumentenvragen
beantwoord | doorloop pilot donateurswerving.

stuurde vragen | gezamenlijke Engelse brochure met
firma Folkersma over Nederlandse fietsroutestructuur
voor VeloCity Rio de Janeiro | via DCE en ambassade in
Israël verspreiding 20.000 folders Nederland Fietsland
bij fietsevenement in Tel Aviv | lezing en fietsexcursie
verzorgd tijdens DCE fietscongres in juni.
Internationale kennisdeling: rol als National EuroVelo
Coordinator voor Nederland | deelname aan Annual
EuroVelo Meeting | intensieve informatie-uitwisseling
tussen Europese collega’s, o.a. over onze toekomstvisie en de LF-icoonroutes | presentatie verzorgd en
meegewerkt aan Maasfietsroute-excursie tijdens Cycle
Tourism Conference Hasselt | lobby met Cycle Summit
- grootste evenement voor fietstouroperators ter wereld voor het eerst in Nederland. Presentatie over onze
fietsroutestructuur | werkbezoek aan Denemarken |
meeting met ADFC | jaarlijkse stuurgroepmeeting
EuroVelo 15 Rijnfietsroute.

Additionele productontwikkeling en promotie
Activiteiten in eigen beheer, met eigen inkomsten,
waaronder:
	
Basiskaart LF-routes: deze landelijke fietsvakantieatlas
herzien, oplage 4.000 stuks.

	
Fietsers Welkom!: werving nieuwe fietsvriendelijke
locaties | profilering van locaties o.a. in de Basiskaart
LF-routes en online op nederlandfietsland.nl | mede
dankzij dit label vergroting binding met recreatieondernemers.

 ationale kennisdeling/nationaal aanspreekpunt:
N
(programmabudget Rijk): nieuwsupdates en actuele
cijfers op www.fietsplatform.nl | twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd | samen met Wandelnet tien
e-mailnieuwsbrieven voor netwerkpartners | participatie o.a. in Tour de Force, Adviesgroep Infrastructuur en
Recreatie en enkele provinciale bijeenkomsten.

Nationaal onderzoeks-/monitoringsprogramma
(programmabudget Rijk): nieuwe (recreatieve)
fietscijfers verzameld, geanalyseerd en onder
de aandacht gebracht | extra vragen mee laten
lopen bij CVO en CVTO | gezamenlijke infographic
met Wandelnet over feiten en cijfers recreatieve
fietsen en wandelen | in
najaar verdiepingsonderzoek LF-routes: ‘0-meting’
aan vooravond transitie
LF-netwerk. Presentatie
resultaten begin 2019.

Effectieve organisatie en samenwerking
actieve buitenrecreatie
Samen met zusterorganisatie Wandelnet willen we de mogelijkheden voor een nieuwe governance structuur verkennen.
We kijken daarbij naar inspirerende voorbeelden zoals
SchweizMobil.

Factsheet

Recreatief fietsen

Utrecht

2018

Participatie recreatief fietsen (excl. fietsen tijdens de vakantie)
Utrecht telt

Recreatieve fietstochten

602.000

van de inwoners van Utrecht
fietst voor het plezier

Waarvan er circa

(programmabudget Rijk): verkenning in najaar gestart.
Sluit aan op de verkenning van een nieuwe governance
structuur | gesprekken met het Rijk (Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat), het IPO en de contactpersoon routerecreatie vanuit het Vrijetijdsnetwerk
Provincies.

(excl. fietsen tijdens de vakantie)

recreatieve fietsers

47%

Verkenning governance platforms routerecreatie:
	

12,1

56.000

miljoen

recreatieve fietstochten

Overige projecten

in Utrecht

minstens eens per week fietsen

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2018 - jaarrapportage.

waarvan

Uitgaven aan recreatief fietsen in Utrecht

2

miljoen

op knooppuntroutes

(excl. fietsen tijdens de vakantie)

€

1,01

Totale uitgaven aan recreatief fietsen

12,3

euro

miljoen euro per jaar

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2015 – o.b.v. vragen
Fietsplatform.

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2015.

Provinciale onderzoeksrapportages: (optionele
activiteit provincies):
acht provincies hebben
ingetekend | voorafgaand
behoeftes deelnemende
provincies geïnventariseerd
| in december maatwerk
factsheet per provincie.
Zomer 2019 volgt volledige
rapportage.

Overige uitgaven van Nederlanders aan
recreatief fietsen (excl. vakanties)

Bekendheid routes

Zoals fietsen, accessoires, kleding, digitale hulpmiddelen.

Bekendheid van de routes onder Utrechters:

60%

47%

kent de knooppuntroutes

7

00
000

1,2

waarvan circa

57,8

miljard euro

45

28
75

miljoen euro

kent de LF-routes

64

55

9

door Utrechters

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2018 jaarmeting – o.b.v. vragen Fietsplatform.

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2018 jaarrapportage – o.b.v. vragen Fietsplatform.

Fietsen tijdens de vakantie in Utrecht
Dit zijn

Daarvan zijn in 2014-2016 gemiddeld

102.000 37.000
284.000

tijdens

vakanties waarin gefietst wordt

echte fietsvakanties

(2016 op basis van het voortschrijdend
3-jaarsgemiddelde)

(tijdens minimaal de helft van de dagen
wordt gefietst)

32%

Nederlanders brachten in 2016

van deze vakanties wordt

een toeristische vakantie door

gefietst (gemiddelde 2014-2016)

Marktaandeel fietsvakanties
(gemiddelde 2014-2016):

3,4%

in Utrecht
Bron: NBTC-NIPO Research – CVO 2014-2016 april t/m september – o.b.v. vragen Fietsplatform.

Motieven fietsvakantie Nederland
Sportief en actief

Waardering recreatieve fietstocht in Utrecht
Nederlanders

56%

Fanatieke fietsers

7,6

7,9

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2015 en Bureau Blauw, rapportage recreatief fietsen,
2016 (i.o.v. ANWB).

Op de natuur gericht

30%

Waardering fietsvakantie Utrecht
Fietsvakantie

8,4

Vakantie met familie/
vrienden/collega’s

4%

Bron: NBTC-NIPO Research – CVO 2016 april t/m september – o.b.v. vragen Fietsplatform.

Type fiets recreatieve fietstocht Utrecht

Bron: NBTC-NIPO Research – CVO 2014-2016
april t/m september – o.b.v. vragen Fietsplatform.

Top 3 redenen recreatieve fietstocht
Utrechters

Fanatieke fietsers die meestal in Utrecht fietsen, hebben de voorkeur
voor:

24%
ontspanning

23%

buiten willen zijn

31%

elektrische fiets

28%
gewone fiets

21%
hybride-/toer-/

12%

er even tussenuit

trekkingfiets
Bron: Bureau Blauw, rapportage recreatief fietsen, 2016 (i.o.v. ANWB).

Bron: NBTC-NIPO Research – CVTO 2018 jaarrapportage – o.b.v. vragen Fietsplatform.
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Limesroute: (bijdrage provincie Utrecht namens de
	
drie Limes provincies): met hulp LF-vrijwilligers tracé
voor deze themaroute samengesteld | bewegwijzering
gecoördineerd via bestaande LF- en knooppuntroutes |
opening route op 23 mei.
Onderzoek routebeheer/routebureaus (bijdrage pro	

Samenwerkingsproject met Vrienden op de Fiets
	
(bijdrage Vrienden op de Fiets): marktverkenning
naar mogelijke nieuwe doelgroepen voor meerdaagse
fietstochten in Nederland. Focus op 25-40-jarigen,
groep jongwerkenden en jonge gezinnen | lijkt kansrijk
project. In 2019 vervolgstappen bekijken.

vincie Zuid-Holland): advisering provincie Zuid-Holland
bij kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse routestructuren
| met Wandelnet vergelijkend onderzoek naar routebeheer en routebureaus in Nederland, ter inspiratie
voor eventuele oprichting Zuidhollands routebureau
| oplevering rapportage in juni; presentatie tijdens
netwerkbijeenkomst 2 oktober.

Organisatie
Een klein team van beroepskrachten voert vanuit
het bureau in Amersfoort de activiteiten uit of
stuurt deze aan. Zo’n 150 vrijwilligers verspreid
over het land helpen daarbij. Tijdens de jaarlijkse
Vrijwilligersdag op 22 september ontmoetten zij
elkaar. In ons bestuur zijn ANWB, Fietsersbond
en Wielersportbond NTFU vertegenwoordigd.
Waar mogelijk werken we samen met Stichting
Wandelnet die in hetzelfde pand zit.
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