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Toekomstvisie
LF-routes
samenvatting plan van aanpak

Het LF-netwerk transformeert naar een
set van 10 nationale icoonroutes
In deze samenvatting leest u waarom en hoe

LF-routes vormen al meer dan een kwart eeuw een landsdekkend netwerk van lange-afstandfietsroutes
in Nederland. Het gebruik van het netwerk is goed, maar de wereld van het recreatief fietsen wijzigt snel.
Daarom heeft Stichting Landelijk Fietsplatform als beheerder van het LF-netwerk dit ‘product’ kritisch
geanalyseerd in relatie tot de markt. De belangrijkste conclusies zijn:

De internationale concurrentiepositie is veranderd
Nederland en de LF-routes hebben concurrentie gekregen. Landen als Denemarken, Zwitserland
en Duitsland profileren zich succesvol als fietsvakantieland, met sterke thematische langeafstandroutes en een hoog serviceniveau.

De vraag vanuit de consument is veranderd
Een groeiende groep vakantiefietsers verlangt een totaalbeleving gecombineerd met service en
gemak. Het huidige netwerk van LF-routes (en afgeleide productontwikkeling) kan niet altijd aan
deze verwachtingen voldoen. Tegelijkertijd zijn ook er ook kansen ontstaan. De groei van het
aantal e-bikes maakt dat fietsers langer kunnen doorfietsen en grotere afstanden overbruggen.
Ook is het aantal Duitse vakantiefietsers sterk in opmars.

Het aanbod is veranderd
Nederland heeft inmiddels een landsdekkend netwerk van regionale fietsknooppunten.
Deze sluiten naadloos aan op het LF-netwerk en verbinden LF-routes met elkaar.
Hierdoor hoeven de LF-routes zelf geen netwerk meer te vormen.

Van netwerk naar 10 nationale icoonroutes
Het huidige LF-netwerk wordt aangepast aan de veranderende markt
en in de komende jaren geleidelijk omgebouwd naar een set van 10
‘LF-icoonroutes’ die (meer) fietsers stimuleren om een fietsvakantie
in Nederland te houden. Eenvoud/gemak en plezier zijn daarbij de
kernbegrippen. Bij de doorontwikkeling wordt gekozen voor intensief
gebruikte routes of routes met een groot gebruikspotentieel en
mogelijke koppeling aan (een) thema(‘s).
LF-routes zijn als lange-afstandfietsroute van toegevoegde
waarde voor fietsvakanties/meerdaagse fietstochten in
Nederland. Ze vormen onder de doelgroep een sterk merk.
De vakantiefietsers blijven de primaire doelgroep, maar de
betekenis voor dagtochtenfietsers zal worden vergroot.
Succesvolle LF-routes blijven bestaan en er
wordt samen met regionale partners gekeken
naar nieuwe kansrijke routes. Een goede
koppeling met internationale routes is
van belang. De routes met minder sterke
thema’s komen te vervallen.

Voorbeeld nationale icoonroute (Kustroute).
Kenmerken: lange-afstandroute, sterk thema,
groot gebruikspotentieel, provinciegrensoverschrijdend

Focus op sterke thema’s
Dankzij de landelijke uitrol van het knooppuntennetwerk is de netwerkfunctie van de LF-routes niet
langer nodig. Loslaten daarvan maakt focus mogelijk. Door te kiezen voor 10 routes met een sterk thema
zijn de routes bovendien beter te vermarkten. Ook die vermarkting gebeurt waar mogelijk samen met
regionale en (inter)nationale promotiepartners.
Om topkwaliteit te waarborgen worden de routes doorgelicht op tracering, ondergrond en de nabijheid
van voorzieningen. Nieuwe bewegwijzering zal optimaal aansluiten op de wensen van de gebruiker en
op de bewegwijzering van het knooppuntensysteem.

Meer gemak en beleving
De LF-icoonroutes voldoen ook aan de wens ‘meer gemak en beleving’. Een serie informatieproducten
maakt het makkelijker en aantrekkelijker om de routes te gaan fietsen. Denk hierbij aan introductiefilmpjes, GPS-tracks en een route-app. Binnen deze producten is ook ruimte voor uitgewerkte dagtrajecten,
wat het plannen en organiseren vereenvoudigt.
De insteek is om samen met marktpartijen en regionale partners aanvullende services als arrangementen, bagagevervoer en fietstransport te ontwikkelen. Behalve als tot de verbeelding sprekende totale
fietsroutes (“die moet je gedaan hebben!”) worden de LF-icoonroutes ook ontsloten voor dag- en
weekendtochten.
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Meer lezen? Kijk op de webpagina www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes

De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve
fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie nederlandfietsland.nl).
Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid
en organisaties zijn in de stichting vertegenwoordigd.
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