Activiteitenoverzicht 2020
Samenwerken aan topkwaliteit landelijke routestructuur
In 2020 was het coronavirus allesbepalend - ook voor de
recreatiebranche: horeca die tijdelijk moest sluiten,
geannuleerde reizen, amper inkomend toerisme. Pittige
tijden. Maar er was ook een positief effect: de belangstelling
voor fietsen was groot.
Hoe 'fietsten' wij, samen met onze partners, door dit jaar
heen? En vooral: wat heeft ons werk aan recreatief fietsen
opgeleverd? In dit activiteitenoverzicht 2020 blikken we terug.

Voor de Nederlandse fietsroutestructuur vormen knooppuntnetwerken en LF-routes de basis. Duizenden
kilometers recreatieve fietsroutes zorgen voor eindeloos fietsplezier, van dagtocht in de buurt tot
meerdaagse fietsvakantietocht. Ook - of misschien wel juist - tijdens de coronacrisis. Fietsen was voor velen
een fijne manier om te ontspannen en bewegen. Wij zorgden er samen met regionale partners voor dat de
solide basis op orde bleef en verrijkt werd met twee LF-icoonroutes.

Systeembeheer landelijk netwerk
• Afstemming en samenwerking met regionale routebeheerders – waaronder 18 routebureaus – gefaciliteerd.
Samen gezorgd voor continuïteit en uniformiteit van het
landelijk netwerk
• Beheer LF-routes. Gezorgd voor continuïteit onderhoud
(59 contractpartners). Schouw door vrijwilligers
• Coördinatie transitie LF-routes > LF-icoonroutes:
afgestemd met stakeholders o.a. via Adviescommissie en
nieuwe routes verkend
• Routenetwerkpartners geïnformeerd en geïnspireerd
tijdens netwerkbijeenkomsten op 28 februari met
Wandelnet en NTFU, thema ‘Meten is Weten’ en 14 juli.
Deelname vanuit alle provincies
• Samen met Wandelnet tien e-mailnieuwsbrieven
uitgebracht met updates voor netwerkpartners
• Kwaliteitsmonitor: verkenning nieuwe aanpak gestart.
Kijk naar nieuwe brondata, meer focus op kwaliteit
infrastructuur

Eén landelijke routedatabank
• Actuele regionale brondata van fietsroutes landelijk
gebundeld én aangesloten. Gezorgd voor eenduidige
kwaliteit. Ca. 1.000 km aan routewijzigingen
• Van de 34.000 km fietsdata is 94% vrij te gebruiken
• Data ontsloten voor derden. Gekoppeld met 245
instanties voor beleidsdoeleinden en 40 organisaties
voor consumententoepassingen (2019: 159 en 14)
• Samen met medebeheerder Wandelnet techniek en
organisatie routedatabank verder gestroomlijnd
Ook in 2020 werd dankbaar gebruik gemaakt van de
routedata, o.a. door: Planbureau voor de Leefomgeving |
PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart | Mulier
Instituut (sportonderzoek) | Veiligheidsdiensten | Apple
Maps, Open Street Maps en Here (voor navigatie)

Als kennis- en aanspreekpunt voor het recreatieve fietsen
zorgden we voor belangenbehartiging van de gebruikers
van de fietsroutestructuur. Acties 2020:
•
•
•
•
•
•

Lobby barrièredossiers, o.a. overwegen
Maatregelen i.v.m. langdurige sluiting Afsluitdijk
Borging routenetwerken in Nationale Omgevingsvisie,
o.a. motie Tweede Kamer
Tour de Force werkgroep hoogwaardige fietsroutes
Opname in Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Div. regionale dossiers, o.a. recreatiezonering Veluwe

Eén landelijk meldpunt
• 3.281 fietsmeldingen verwerkt. Gemonitord op
oplossingstermijn en -percentage
• Technische doorontwikkeling gezamenlijk meldpunt in
samenwerking met Wandelnet

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes
Met deze transitie werken we gefaseerd toe naar een set
van toproutes voor de vakantiefietser, routes met een sterke
identiteit. Gestart is met het doorontwikkelen van
bestaande succesvolle LF-routes. In 2019 werd als eerste de
LF Maasroute gelanceerd. In 2020 konden we daar de LF
Kustroute en LF Zuiderzeeroute aan toevoegen. Concrete
voorbeelden van hoe samenwerking de mooiste resultaten
oplevert. Als kers op de taart werden beide routes
genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2021.
Routeprojecten: LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute
• Concept en tracé van beide routes vastgesteld
• Bewegwijzering opgeleverd
• Continuïteit routes geborgd, o.a. via basisprogramma SLF
• Serviceproducten opgeleverd: website, app en fietsgids
• LF Zuiderzeeroute op 16 juni online gelanceerd; bereik
van 216.291 op Facebook en Instagram

•
•

LF Kustroute op 10 juli online gelanceerd; bereik van
126.235 op Facebook en Instagram
Communicatie met stakeholders LF Zuiderzeeroute en LF
Kustroutes in resp. 6 en 5 provincies: afstemmingsoverleg en
nieuwsbrieven

De uitrol van LF-icoonroutes gebeurt projectmatig. Naast de
specifieke activiteiten gedurende de projectfase zijn er
generieke, doorlopende activiteiten. Acties in 2020:
•
•
•
•

Verkenning kansrijke nieuwe LF-icoonroutes: LF Waterlinieroute en LF Hanzeroute
Sanering: 1.615 km ‘oude’ LF-routes opgeheven
Beheer en promotie gerealiseerde routes. Blijvende
aandacht voor communicatie met routepartners
Internationale afstemming: met Vlaanderen (concept LFicoonroutes is daar geadopteerd), internationale Maasfietsroute EuroVelo 19 en internationale Rijnfietsroute
EuroVelo 15; NL-deel is bestaande LF-route

Het vakantiefietsen (her)ontdekt

Activiteiten in eigen beheer, met eigen inkomsten:

Zodra het kon pakten veel mensen de fiets en (her)ontdekten
het vakantiefietsen. Bloggers Laura en Irene namen
fietsend Nederland mee bij het vakantiefietsen langs de
LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute.

Basiskaart netwerk LF-routes
• Fietsvakantieatlas herzien, oplage 4.000 stuks
Landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom!
• Beheer en ontsluiting van circa 1.000 fietsvriendelijke
overnachtings- en horeca-adressen
• Profilering van locaties o.a. in de Basiskaart LF-routes en
online op nederlandfietsland.nl
• Als steuntje in de rug in corona-tijd bedrijven voor 2021
gratis verlenging of aansluiting bij het label Fietsers
Welkom! aangeboden.

"Geweldige fietstocht, goede wegen
en bewegwijzering. Complimenten!“
"Zeer mooie route met mooie plekken en plaatsen.
De route staat heel goed aangegeven, superfijn.
Mooie aanvullende info in het boekje."
"Hele mooie route met wisselende landschappen. Al met al
een geweldige ervaring. Smaakt naar meer."

Project fietsen met kinderen
samenwerking met Stichting Vrienden op de Fiets
• 3 traptrip routes in
Utrecht opgeleverd
• Routes verkend in
de steden Amsterdam
en Rotterdam

Samenwerken aan voorlichting en promotie
Nederland heeft een naam hoog te houden als fietsland,
in binnen- én in buitenland. In 2020 lag de focus
natuurlijk op Nederland zelf. Veel mensen
kozen voor een (fiets)vakantie en fietsen in
eigen land. Onze meertalige portal biedt
overzicht in het enorme aanbod aan fietsmogelijkheden. We helpen de fietser op weg.
Beheer consumentenportal nederlandfietsland.nl
• Nieuws en actuele info verzorgd. O.a. speciale servicepagina corona en fietsen en campagne Mijmer Maandag
• Meegewerkt aan NBTC campagne #Hiermoetjezijn
• Content gericht op inspireren, informeren en activeren van
fietsers beheerd en ontwikkeld.
• Totaal ruim 1,4 miljoen bezoeken gerealiseerd. In juni en
juli 2020 +42% ten opzichte van 2019
• Bijna 168.000 downloads van knooppuntroutes. De routes
zijn ‘showcases’ voor provincies; selectie i.s.m. regio

Voorlichting en promotie LF-routes
• Websites afzonderlijke LF-routes beheerd. Verrijkt met
nieuwe ervaringen en bezienswaardigheden
• Nieuwe overzichtsfolder Nederland Fietsland verspreid
• Stand op Fiets en Wandelbeurs Utrecht
• Free publicity o.a. via persberichten
Binden (internationale) fietsers
• Tweemaandelijkse nieuwsbrief naar bijna 22.000 abonnees
(2019: 20.500)
• Dagelijks consumentenvragen beantwoord
• Social media uitgebouwd: Facebook (bijna 4.000 volgers;
2019: 2.800) en Instagram (1.000+ volgers; 2019: 450)
• Forum: 2.000 langeafstandsfietsers aangesloten. Ze delen
ervaringen, geven tips en promoten routes
• 175 oorkondes uitgegeven voor uitgereden LF-routes

Samenwerken aan monitoring en kennisdeling

Fietsen is booming

In het ruim 33-jarige bestaan van het Fietsplatform hebben we veel kennis opgebouwd over het recreatieve
fietsen. Over hoe je mooie routes maakt. Wie de recreatieve fietser is. Over trends en ontwikkelingen. We
bundelen, verrijken en delen van kennis, zowel nationaal als internationaal. Ook zijn we een vraagbaak
voor binnen- en buitenlandse professionals en pers.
Landelijk inzicht binnen- en buitenlandse markt
• Actuele cijfers en trends bijgehouden. De basisbron: CVO
en CVTO + extra vragen; in 2020 uitgebreid met
panelonderzoek PanelWizard
• Panelonderzoek fietsvakanties 2020 via PanelWizard
• Nederland Fietsland Fietserspanel opgezet (frequente
fietser). Ingezet o.a. voor peiling fietsen tijdens corona
• Kennis en informatie ontsloten via publicaties en portal
professionals
• Factsheet kerncijfers fietsen en wandelen herzien
• 11 provinciale factsheets recreatief fietsen uitgebracht
Als kennis- en aanspreekpunt voor het recreatieve fietsen
was het Fietsplatform vertegenwoordigd in o.a.:
•
•
•

(Inter)nationale kennisdeling en aanspreekpunt
• (Online) kennis gedeeld met, en ingebracht voor
landelijke en regionale stakeholders. Focus op
afstemming met regionale netwerkbeheerders. Passend
bij systeembeheer landelijk netwerk
• Gezorgd voor belangenbehartiging recreatief fietsen en
recreatieve fietsroutestructuur
• Online kennismeetings verzorgd voor delegaties uit
Frankrijk en Ierland
• Deelgenomen aan internationale workshop Cycling
friendly services in Boedapest op 11 maart.
Intentieverklaring Europese basiscriteria
• Stakeholdersmeeting kansen fietstoerisme op 9 sept

Fietsen en wandelen was dit jaar dé manier om lekker in
beweging te blijven en te ontspannen. Vakanties
werden anders ingevuld: we bleven in eigen land en
waren actiever. Deze trend was terug te zien in de
groeiende vraag naar nieuwe fietsen.
We hopen en verwachten dat ook in 2021 het recreatieve
fietsen bijdraagt tot een gezonde leefstijl, ontspanning en
vooral veel fietsplezier.

ECF|EuroVelo National EuroVelo Coordinator voor NL.
Deelgenomen aan Annual General Meeting.
Dutch Cycling Embassy doorgestuurde vragen over
recreatief fietsen en fietstoerisme behandeld
Tour de Force lid van ploeg hoogwaardige fietsroutes.
Deelgenomen aan ploegbijeenkomsten. Kennissessie
recreatieve fietsroutestructuur verzorgd. Deelgenomen
aan Bestuurlijke Fietstafel. Onze focus: verbinding
maken tussen mobiliteitsbeleid en beleid (fiets)recreatie
en -toerisme

Organisatie
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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. In plaats van de jaarlijkse Vrijwilligersdag verrasten we hen met een Pluim.

Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
info@fietsplatform.nl
www.fietsplatform.nl
www.nederlandfietsland.nl

In ons bestuur zijn ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU vertegenwoordigd. Waar mogelijk werken we samen met
Stichting Wandelnet die in hetzelfde pand zit.
De activiteiten worden financieel ondersteund door het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en de provincies
(2020: 11). Hiernaast genereert het Fietsplatform eigen inkomsten uit producten en diensten en partnerbijdragen.
Het online jaaroverzicht is te lezen via www.fietsplatform.nl/nieuws-en-publicaties

Initiator van:

Laten we gaan fietsen
meanderend langs de Maas
rond een zee die niet meer bestaat
met de zilte lucht door het haar
Door het land waarin wij leven
al fietsend komt het besef
o Nederland wat ben je mooi
www.nederlandfietsland.nl

Samenwerkingspartners overheid:

