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Dit overzicht schetst de activiteiten en
de belangrijkste behaalde resultaten van
het Landelijk Fietsplatform in 2016.
Het Fietsplatform is het onafhankelijke kennis- en informatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Als netwerkorganisatie verbindt het de vele partijen die direct of indirect
betrokken zijn bij dit onderwerp: overheid, maatschappelijke
organisaties en marktpartijen/ondernemers.
Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met
deze en andere organisaties …
“… de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen
in Nederland te bevorderen en het gebruik van
deze fietsmogelijkheden te stimuleren”
(herziene statuten; nov. 2007).
Het Fietsplatform kent twee
activiteitenclusters:

1. Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur
2. Ontsnippering kennis en informatie

1. Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur
Nederland beschikt over een unieke landsdekkende fietsroutestructuur; een uitgekiende selectie van paden en wegen
die met elkaar verknoopt zijn. Miljoenen mensen maken gebruik van dit gecombineerde aanbod van regionale routenetwerken en lange-afstandroutes (LF-routes). Dit varieert van een kort fietstochtje in de buurt tot een trektochtvakantie
dwars door het land. Het is een top selling point voor zowel het binnenlandse als het inkomende toerisme.

Rol Fietsplatform
De landsdekkende fietsroutestructuur
is niet statisch. Omgevingsfactoren
veranderen, maar ook de wensen van
het publiek. Het Fietsplatform maakt
zich als landelijk coördinatiepunt,
samen met de tientallen regionale
netwerkpartners, sterk voor de instand
houding en doorontwikkeling van de
routestructuur (“basis op orde”) en
voor het ontsluiten ervan voor het
publiek. Sleutelwoorden hierbij zijn
veiligheid en betrouwbaarheid
(landelijke continuïteit) en gemak en
beleving. Het Fietsplatform richtte zich
hierbij met name op de LF-routes waarvoor het primair verantwoordelijk is.

Activiteit 1.1 Kwaliteitsbehoud en continuïteit
Instandhouding lange-afstandfietsroutes (LF-routes). Bijdragen aan herkenbare
kwaliteit en continuïteit aansluitende regionale routenetwerken (knooppuntroutes).
Inzet landelijke instrumenten hierbij.
Gerealiseerd in 2016:
Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes: nieuwe instandhoudings
	
afspraken LF-bewegwijzering; in meerjarige contracten (2016: 63 contractpartners) | toename gekoppelde contracten LF- en knooppuntbewegwijzering
gestimuleerd (2015: 68%. 2016: 74%) | schouw door vrijwilligers (kwaliteit
bewegwijzering, tracering en voorzieningen) | afstemming met regiopartners |
afstemming met buurlanden over grensoverschrijdende routes.
Landelijke routedatabank: actueel bestand routedata LF- én knooppuntroutes
	

(33.000 km) | 1.595km gewijzigd | routedata verrijkt | dataleveringen voor
beleidsdoeleinden - alleen voor regio’s die hiervoor toestemming hebben
gegeven - en voor consumententoepassingen | technische upgrade | vrije uit
levering routedata aan derden gestimuleerd | toename lengte vrij uitleverbare
routedata (2015: 64%. 2016: 74%)
| webservice voorbereid |
Activiteit 1.2 Doorontwikkeling en ontsluiting
mogelijkheden verkend voor
landelijk signaleringssysteem.
Stimuleren bekendheid en gebruik landelijke fietsroutestructuur - in samenwerking
met regiopartners. Productontwikkeling en promotie LF-routes (nationaal en internationaal). Doorontwikkeling van de LF-routes, focus op sterke thema’s.
Gerealiseerd in 2016:
 roject Toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur:
P
Toekomstvisie recreatief fietsen opgeleverd (actieagenda;
voorverkenning) | brede verkenning toekomst LF-routes in
samenwerking met landelijke en regionale routepartners |
Toekomstvisie LF-routes/ plan van aanpak LF 2.0 opgeleverd (doorontwikkeling > nationale LF-icoonroutes).

Toekomstvisie LF-routes
Plan van aanpak nationale icoonroutes
Nederland Fietsland
november 2016

( Inter- &) nationale routeprojecten: voorbereiding doorontwikkeling LF Zuider
zeeroute en LF Maasroute | Nederland vertegenwoordigd in internationale
routeprojecten: internationale Maasroute, Rhine Cycle Route (EuroVelo 15) en
NorthSea Cycle Route (EuroVelo 12) | coördinatie Nederlandse
input in meertalige portal www.rhinecycleroute.eu | tracé
onderzoek Limesroute; verkenning LF Limesroute.
 roductontwikkeling: LF-informatieproducten: publicatie
P
LF-Basiskaart geactualiseerd (gefinancierd uit eigen inkomsten) | nieuwe themafolder LF Maasroute | actuele LF-routeplanner (samenwerking met fietsrouteplanner Fietsersbond).
Productontwikkeling: Fietsers Welkom!: consolidatie aantal
deelnemende bedrijven (ruim 1.100 adressen) | zichtbaarheid en vindbaarheid
voor ondernemers en publiek geborgd. NB: gefinancierd uit eigen inkomsten.
Consumentenvoorlichting/promotie LF-routes: zie 2.3

Landelijk meldsysteem: 1.541
meldingen verwerkt (via bordje
weg.nl) | bewaking goede en
tijdige afhandeling | oplossingspercentage meldingen verbeterd
(2015: 86%, 2016: 89%) | oplossingstermijn meldingen verkort
(2015: gem. 5 weken, 2016:
gem. 4 weken) | resultaten per
provincie/regio teruggekoppeld |
koppeling bewaakt en versterkt
met andere meldpunten (via
widgets) en beheerstools.

Landelijke kwaliteitsmonitor:
collectieve basiskwaliteitscriteria
aangescherpt (infrastructuur,
routenetwerken, bewegwijzering,
aanvullende voorzieningen, ont
sluiting informatie) | Kwaliteits
monitor 2017 voorbereid met
versterking consumentenoordeel
(i.s.m. aangesloten consumentenorganisaties ANWB, Fietsersbond,
NTFU) | deelmonitor onderhoud
gepresenteerd (voor deelnemende provincies).

Activiteit 1.3 Belangenbehartiging
Verankering landelijke fietsroutestructuur in beleid en planologische processen.
Belangenbehartiging fietsrouterecreatie. Vertegenwoordigingen.
Gerealiseerd in 2016:
L andelijke belangenbehartiging: belangen recreatief fietsen, specifiek recreatieve
fietsroutestructuur behartigd | hierbij samenwerking versterkt met organisaties
met (gedeeltelijk) parallelle belangen (o.a. Fietsersbond, ANWB, Wandelnet) |
geparticipeerd in Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie (resultaat o.a. Afsprakenkader afsluiting overwegen) | geparticipeerd in Gastvrijheidsoverleg | geadviseerd bij landelijke plannen en de uitwerking daarvan (o.a. Actieagenda Gastvrij
Nederland; sleutelproject schaalsprong routerecreatie) | idem bij provinciale
plannen (alleen voor die provincies die hiervoor bijdroegen).
T our de Force: geparticipeerd in programma Tour de Force | als onafhankelijk
specialist belangen recreatief fietsen/recreatieve fietsroutestructuur ingebracht
(met name in “ploeg” regionale routes) | verankering recreatief fietsen in Agenda
Fiets 2020 (promotie Nederland Fietsland, icoonroutes, versterking bovenregionale samenwerking).

2. Ontsnippering kennis en informatie
Veel organisaties in Nederland zijn direct of indirect betrokken bij het recreatieve fietsen. Verspreid over deze
stakeholders is veel kennis en informatie aanwezig maar leven er ook vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik
van de routestructuur en de effecten. Maar ook over de verschillende wijze van aanpak van de ontwikkeling,
het beheer en de promotie van het regionale routeaanbod.

Rol Fietsplatform
Het Fietsplatform zet zich in voor het
ontsnipperen van kennis en informatie,
zowel voor professionals als voor het
publiek.
Wat betreft de professionals focust het
Fietsplatform zich op het monitoren
en bundelen van feiten en cijfers, het
verrijken van die cijfers en op het delen
van kennis.
Voor het publiek richt het Fietsplatform
zich met name met de consumentenportal www.nederlandfietsland.nl en de
hiervan afgeleide Engels- en Duitstalige
versies op het ontsluiten van informatie
over de zeer diverse recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland. Voor de
LF-routes worden zowel voorlichtings- en
promotieactiviteiten ondernomen, met
name gericht op de trektochtfietsers.

Activiteit 2.1 Kenniscoördinatie
Organisatie kennisdeling recreatief fietsen en recreatieve fietsroutestructuur,
nationaal en internationaal
Gerealiseerd in 2016:
Kennisdeling routepartners: kennisportal professionals (www.fietsplatform.nl)
doorontwikkeld/beheerd | regelmatige nieuwsupdates | organisatie twee
netwerkbijeenkomsten en 10 e-mailnieuwsbrieven (samen met Wandelnet) |
gefungeerd als nationaal en internationaal aanspreekpunt (incl. perscontacten).
I nternationale samenwerking en kennisdeling: uiteenlopende vragen/verzoeken
behandeld van buitenlandse professionals en pers (incl. presentaties); hiermee
bijgedragen aan het op de kaart zetten van Nederland Fietsland (i.s.m. Dutch
Cycling Embassy) | als National EuroVelo Coördinator deelgenomen aan jaarlijkse
EuroVelo Coordinators meeting in Wenen.

Activiteit 2.2 Monitoring
Verzamelen en delen cijfers recreatief fietsen/recreatieve fietsroutestructuur.
Landelijke monitor en analyse gebruik, effecten, trends (basisgegevens)
Gerealiseerd in 2016:
Landelijke monitor: basisgegevens gebruik, effecten,
trends verzameld | extra fietsvragen mee laten lopen
via doorlopend landelijk onderzoek CVO en CVTO |
analyse en publicatie uitkomsten (via kennisportal,
nieuws- en persberichten) | publicatie infographic
LF-onderzoek en infographic fietsvakanties.

Kerncijfers

fietsvakanties
Kerncijfers

gebruik LF-routes
n
Resultate k
onderzoe
Fietsen
LF-routes

1,1

MILJOEN fietsvakanties in eigen land
Tijdens

Tijdens

93%

Bron: NBTC-NIPO Research/Onderzoek

WAARVAN

1,7

DUIZEND

MILJOEN
IES
NEDERLANDERS
FIETSVAKANT

FIETSVAKANTIES

in het jaar door LF-gebruikers
brengen toeristische
vakanties door in eigen land

in het jaar

LF-route te kiezen
Redenen om voor

8%

5%

van de fietsvakanties worden
de fietstochten ondernomen
vanuit een vast
Tijdens
vakantieadres
van de LF-gebruikers
eens
is van plan om nog
een LF-route te fietsen

72%
28%

750
14

LF-gebruikers
Gemiddeld ondernamen

van de fietsvakanties trekt
men van het ene naar het
andere adres

van deze vakanties
wordt gefietst.
(3,9 miljoen vakanties)

van de toeristische vakanties in eigen land
een echte fietsvakantie

Einde LF-route
is
200 km

Bekendheid routes tijdens fietsvakanties
Bron: NBTC-NIPO Research/CVO oktober 2014-september 2015 en Onderzoek LF-routes 2014

36%

het gemak van één
route over een
langere afstand

35%

goede ervaringen met
eerdere ondernomen
LF-route(s)

12%

19%

25%

66%

de LF-routes gebruikt
Hoe worden
tijdens hun fietsvakantie
LF-routes hebben gebruikt

93%

is bekend met de
knooppuntroutes

ziet het als
een uitdaging

advies van
van de op
fietsvakantiegangers
de afstand spreekt
anderen
aan
is bekend met LF-routes

er
de LF-gebruik
Waar stoptLF-routes
hun fietsvakantie
hebben gebruikt tijdens
Basis: alle fietsers die

Basis: alle fietsers die

fietst één of meerdere
LF-routes in zijn geheel

Gebruikersonderzoek uitvoering
bewegwijzering: gebruikerspanel
LF-fietsers opgetuigd | ingezet
voor vragen over herijking uitvoering LF-bewegwijzering.

Jaarlijks

Bron: NBTC-NIPO Research/CVO oktober 2014-september 2015

Gebruik LF-routesLF-routes in opdracht van Fietsplatform, 2014

35%

Provinciale rapportages: jaarrapportages op maat
voor die provincies die daarom gevraagd hebben.

Fietsin
vakantie
eigen land
populair!

tijdens de vakantie

34%

0%

10%

69%
20%

bij horecagelegenheden

78%

van
fietst meerdere delen
verschillende LF-routes

31%

fietst een deel
van één LF-route

56%

64%40%

30%

bij picknickbankjes/
rustbankjes

50%
60%
in dorpen/steden

van de Nederlanders die een fietsvakantie ondernamen
(periode april-sept 2015) heeft (ook) gebruik gemaakt
van knooppuntroutes

€

53%
in natuurgebieden

53%

bij bezienswaardigheden

31%

bij winkels

70%

80%

90%

100%

11%

gebruikte (ook)
LF-routes
Onder fietstrektochtfietsers is dit
beduidend hoger (65%)

21%
bij musea

Activiteit 2.3 Portal Nederland Fietsland
Actueel overzicht fietsmogelijkheden in Nederland voor Nederlandse en
buitenlandse recreatieve fietser. Voorlichting en promotie LF-routes.
Gerealiseerd in 2016:

Kerncijfers recreatief fietsen
8 miljoen Nederlanders maken ruim
190 miljoen recreatieve fietstochten
(CVTO; NBTC-NIPO 2015).
Jaarlijks wordt ¤ 513 miljoen besteed tijdens recreatieve fietstochten;
¤ 230 miljoen tijdens binnenlandse fietsvakanties (CVO 2014) en ¤ 283 miljoen
tijdens fietsdagtochten (CVTO 2015).
1,3 miljoen Nederlanders maken
2,1 miljoen fietsvakanties (450.000
fietstrektochten, waarvan 320.000 door
LF-gebruikers). LF-routegebruikers geven
tijdens hun fietstrektochten gemiddeld
¤ 324,- per persoon per vakantie uit.
Dit resulteert in ruim ¤ 100 miljoen aan
bestedingen.

Beheer consumentenportal: actueel overzicht recreatieve fietsmogelijkheden
in Nederland geboden via www.nederlandfietsland.nl | afgeleide Engelse en
Duitse versie up to date gehouden |
groei bezoek gerealiseerd (2015:
1,2 miljoen bezoeken, 2016: 1,4
miljoen bezoeken; streven was
consolidatie) | genomineerd voor
Website van het jaar.
	
Promotie/voorlichting LF-routes:
nieuwe overzichtsfolder Nederland
Fietsland (tevens overzichtsfolder
LF-routes) herzien en verspreid, o.a. via Fietsvakantiewinkel, beurzen en inserts |
Duits- en Engelstalige versie overzichtsfolder verspreid op buitenlandse
beurzen, o.a. door Dutch Cycling Embassy | binding gebruikers via Fiets en
Wandelbeurs Utrecht (kleinschalige participatie) | consumentennieuwsbrieven
(zes edities naar 15.000 abonnees; +20%) | oorkondes voor fietsers Ronde
van Nederland | pilot donateurswerving (gefinancierd uit eigen inkomsten) |
PR/media activiteiten (free publicity gegenereerd, o.a. via FietsActief en
Fietssportmagazine; 4 persberichten).

(Bron: NBTC-NIPO Research 2014 - i.o.v. Fietsplatform)

Organisatie
De uiteenlopende activiteiten worden aangestuurd en/of uitgevoerd door een klein team van zeven beroepskrachten. Het in Amersfoort
gevestigde bureau krijgt daarbij - verspreid over het land - welkome ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers. De werkzaamheden hebben met name betrekking op de LF-routes. De publiek-privaat gefinancierde organisatie wordt geleid door een bestuur
waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties zijn vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU.
Daar waar mogelijk werkt het Fietsplatform samen met Stichting Wandelnet die in hetzelfde pand is gehuisvest. Het Fietsplatform is
de Nederlandse vertegenwoordiger voor EuroVelo.
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e-mail: info@fietsplatform.nl
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