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Informatieblad
Organisatie in kort bestek; juli 2020

Stichting Landelijk Fietsplatform
•

Landelijk kennis-, informatie- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland.

•

Netwerkorganisatie (1): verbinder van de vele partijen die direct of indirect betrokken zijn bij dit onderwerp – overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen/ondernemers. Bijzondere aandacht voor
samenwerking met en tussen (18) regionale routebureaus.

•

Netwerkorganisatie (2): ontwikkelaar en beheerder van het aanbod van lange-afstandsfietsroutes (LF-routes).
‘Systeemmanager’ van het landsdekkend netwerk van knooppuntenroutes (40 regionale netwerken).

Doel/output (waar staat het Fietsplatform voor?):
✓

Versterking samenwerking: Krachtenbundeling (‘samen meer’; o.a. faciliteren
van regiogrens overschrijdende en internationale samenwerking.

✓

Hoogwaardig landelijk netwerk van knooppuntroutes: Samen met regionale
en landelijke partners zorgen voor topkwaliteit van deze basisvoorziening voor bewoners
en bezoekers (USP ook voor inkomend toerisme!). Sleutelwoorden: betrouwbaarheid
(landelijke continuïteit), gemak, veiligheid, aantrekkelijkheid (beleving) en toegankelijkheid.

✓

Nationale LF-‘icoon’routes: Ombouw van het bestaande LF-netwerk naar een select aantal thematische
LF-‘icoon’routes. Hiermee sterke producten realiseren voor vakantiefietser en andere lange-afstandsfietsers
en sterke merken voor Nederland Fietsland. Zie toekomstvisie LF-icoonroutes.

✓

Ontsluiting (ontsnippering) van kennis en informatie, zowel voor consument als professional.
Landelijk aanspreekpunt (specialist) voor recreatief fietsen/ recreatieve fietsroutestructuur. Bieden van
inzicht en overzicht. Hiermee impuls leveren voor belangenbehartiging (beleidsadvisering).

Het Fietsplatform draagt met zijn activiteiten bij aan diverse actuele thema’s, waaronder spreiding toerisme,
duurzaamheid (duurzame mobiliteit), natuurbeleving en gezondheid (preventie).

Instrumenten:
•

Landelijk kwaliteitsmanagement routestructuur (bewaken continuïteit en uniformiteit; focus op LF)

•

Landelijke routedatabank (actuele gegevens LF-routes + regionale knooppuntnetwerken)

•

Landelijk meldsysteem

•

Landelijke kwaliteitsmonitor fietsregio’s (op basis van landelijk kwaliteitsprotocol)

•

Landelijk kwaliteitslabel fietsvriendelijke horeca (Fietsers Welkom!)

•

Landelijke consumentenportal www.nederlandfietsland.nl + links (1,3 miljoen bezoeken/jr, meertalig)

•

Landelijke onderzoeksrapportages (cijfers & trends), zie portal professionals www.fietsplatform.nl

•

Vertegenwoordigingen (o.a. ECF/EuroVelo; Dutch Cycling Embassy; Tour de Force; Gastvrij Nederland)

Organisatie:
•

Bureau: 7 beroepskrachten (4 fte), 125 vrijwilligers.

•

Bestuur: vertegenwoordiging organisaties (ANWB, Fietsersbond, Wielersportbond NTFU).

•

Financiering: publiek/privaat (programma-/projectfinanciering). Geen winstoogmerk.

•

Intensieve samenwerking met zusterorganisatie Wandelnet (o.a. routedatabank en meldsysteem)

2020-07-14

Activiteitenketen:
Focus Fietsplatform op drie clusters: 1) landelijke routestructuur, 2) ontsluiting (promotie), 3) kennis & inzicht

Uitgangspunt: Fietsplatform levert toegevoegde waarde …
… t.o.v. regionale activiteiten (regionaal wat kan, landelijk wat moet)
… t.o.v. activiteiten van landelijke organisaties (niet doen wat anderen al doen)
… t.o.v. activiteiten van marktpartijen/ ondernemers (focus op creëren basisvoorwaarden)
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Landelijke recreatieve fietsroutestructuur: LF-net en (knooppunt)netwerken – status juli 2020
(bron: Stichting Landelijk Fietsplatform, landelijke routedatabank)

• Ruim 190 miljoen recreatieve fietstochten, vooral via knooppuntroutes
• Plm. € 630 miljoen aan directe bestedingen onderweg
• 1,1 miljoen fietsvakanties in NL
• 165.000 fietstrekvakanties, 113.500 (69%) via LF-routes
• Via LF: 1 miljoen overnachtingen, € 50 miljoen aan bestedingen onderweg
Bronnen: NBTC-NIPO (CVO en CVTO 2018, met extra vragen Fietsplatform) en De Afdeling Onderzoek
(Fietstrektochten in Nederland 2018/2019, i.o.v. Fietsplatform (i.c.m. CVTO 2018).

Fietsroutestructuur

Landelijke fietsroutes (4.500 km)

•
•
•
•
•
•
•

Knooppuntroutes (33.500 km)

Sinds decennia: LF-net
Hoofdgebruik: lange afstand fietstochten
Aansluiting op knooppuntroutes (gekoppeld)
Aansluiting op Europese routes
Fietsplatform: (door)ontw, beheer/borging
Regio’s: onderhoud (59 contractpartners)
LF2.0: van LF-netwerk naar LF-icoonroutes

•
•
•
•
•
•
•

8.900 knooppunten, 44 regionale netwerken
Hoofdgebruik: dagtochten
Basis voor vele beschreven themaroutes
± 40 beherende instanties
± 3.500 km organisatorische grenzen
Regio’s: (door)ontw, beheer, onderhoud
Fietsplatform: bewaken samenhang, advies

− Hiernaast, gekoppeld aan knooppuntroutes, aantal gemarkeerde themaroutes (vnl. lokale/regionale rondritten)
− Opvallende themaroutes over langere afstand: Elfstedenroute, Van Gogh-route
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Stakeholders fiets(route)recreatie:
(Basis)voorwaarden scheppen (infrastructuur,
routenetwerken, kennis & informatie; borging basiskwaliteit/continuïteit)
1.
Rijk, 5 ministeries:
− Infrastructuur & Waterstaat (mobiliteit)
− Economische Zaken (vrijetijdseconomie/
toerisme)
− LNV (natuur en regio)
− VWS (gezondheid en sporten; bewegen)
− BZK (omgevingsbeleid)
2.
12 provincies (diverse beleidsafdelingen,
m.n. economie en mobiliteit)/ IPO (Interprovinciaal Overleg)
3.
352 gemeenten (o.a. ontwikkeling en beheer
infra, financiering instandhouding netwerken)

Belangen; terreinen (+ gebruikers daarvan)
(belanghebbend/ voorwaarden scheppend)
26. Staatsbosbeheer
27. Natuurmonumenten
28. De 12 Landschappen (prov. landschappen)
29. Federatie Particulier Grondbezit
Belangen; fiets/fietsen
(belanghebbend)
30. RAI Vereniging, afdeling fietsen (brancheorg.
fietsindustrie: Batavus/ Sparta/ Gazelle …)
31. BOVAG (brancheorganisatie vakhandel)
Promotie/marketing, algemeen
(binnen- en buitenlandse markt)
32. NBTC Holland Marketing
33. Regionale toeristische marketingorganisaties
(regionale/prov. bureaus voor toerisme)
34. VVV Nederland

Infrastructuur/ mobiliteit
4.
Rijkswaterstaat
5.
ProRail (/NS)
6.
(provincies/gemeenten: zie punt 2/3)
7.
Vereniging Voetveren

Prod.ontw./promotie/marketing, commercieel
35. ANWB (media)
36. Route.nl (Falk)
37. Fietsnetwerk.nl
38. Abellife.nl
39. Routebeheer: Folkersma Routing en Sign/
EasyGIS
40. Dutch Bike Tours/ (fiets)touroperators (HATTours, EigenWijze reizen, SNP, etc.)
41. Marktpartijen overig (o.a.: uitgeverijen, voeding/gezondheidssector, fietsbranche);

Ontwikkelen/beheren routenetwerken
8.
Regionale samenwerkingsverbanden:
netwerkontwikkelaars en -beheerders
(18 provinciale/regionale routebureaus)
9.
Fietsplatform: systeembeheer/continuïteit;
ontwikkeling/beheer LF-net/icoonroutes
Gebruikers(belangen)
10. ANWB (vereniging)
11. Fietsersbond
12. Wielersportbond NTFU

Kennis
42. CROW|Fietsberaad
43. Dutch Cycling Embassy
44. Kenniscentrum Sport

Belangen; gastvrijheidseconomie/ toerisme
13. Gastvrij Nederland
14. Regionale gastvrijheidscoöperaties

Internationale samenwerking
45. Buurlanden: Toerisme Vlaanderen/Grote
Routepaden (Vlaanderen) + RaVel (Wallonië)
+ ADFC (Duitsland)
46. Europa: European Cyclists’ Federation (ECF)
> werkgroep EuroVelo
47. Euregio(s)
48. Europafietsers

Belangen; accommodaties (+ gebruikers)
(belanghebbend/ deels voorwaarden scheppend)
15. RECRON (recreatieondernemers)
16. Koninklijke Horeca Nederland
17. Stichting Groene Koepel (Trekkershutten,
Natuurkampeerterreinen)
18. Stichting Vrienden op de Fiets (“privé B&B”)
19. Bed & Breakfast Nederland
20. StayOkay
21. SVR/ VeKaBo (kamperen bij de boer)
22. Stichting Rustpunt
23. (Fietsplatform: label Fietsers Welkom)

Landelijke coördinatie
49. Stichting Landelijk Fietsplatform
(landelijke netwerkorganisatie/ kennispunt)
En zijn landelijke collega’s:
50. Wandelen: Stichting Wandelnet
51. Toervaart: St. Waterrecreatie Nederland
52. Ruitersport: Kon. Nederlandse Hippische
Sportfederatie (KNHS)

Belangen; sport en gezondheid
24. NOC*NSF
25. (NTFU > zie 12)
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