
Werken aan Nederland als beste fietsland. Dat doen we elke dag met veel plezier. Altijd met de recreatieve fietser in het 
achterhoofd. En dat zijn er in Nederland maar liefst 11,1 miljoen. Fietsen is één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen. Het is 
ontspannend, gezond en duurzaam. Dit compact jaaroverzicht toont onze belangrijkste activiteiten en resultaten in 2022.

Landelijke routestructuur Voorlichting en promotie Monitoring en kennisdeling

Nederland heeft een uniek landsdekkend aanbod 
van fietsknooppunten met daarnaast een reeks 
LF-routes, ideaal voor fietsvakanties. Samen met 
regionale partners, waaronder 18 routebureaus, 
zorgen wij voor beheer en kwaliteitsbewaking. 

De mogelijkheden binnen Nederland fietsland zijn 
eindeloos. Aan ons de schone taak om binnen- en 
buitenlandse fietsers te informeren, inspireren en
activeren. De publieksportal nederlandfietsland.nl 
is daar de perfecte ingang voor.

Het bundelen, verrijken en delen van kennis valt 
onder onze speerpunten. We organiseren 
kennissessies, doen of faciliteren onderzoek, en 
volgen trends. Ook timmeren we flink aan de weg 
voor de belangen van de recreatieve fietser.
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Landelijke fietsroutestructuur

Beheer LF-routes
Doorlopend is het beheer en onderhoud van de 
LF-routes. Qua doorontwikkeling was 2022 een 
tussenjaar. Een evaluatieonderzoek naar de 
eerdere vier nieuwe LF-routes is uitgevoerd. 
Achter de schermen verkenden we samen met 
regiopartners kansrijke routes. 

Verder in 2022: 

Kwaliteitscheck door vrijwilligers 
(bewegwijzering en knelpunten) 

Pilot inventarisatie knelpunten 
voor vier LF-routes via nieuwe 
methodiek

Voorbereiding herziening beheers-
afspraken met routebureaus

Voorbereiding plan voor verdere 
transitie LF-routes 

Kwaliteitsmanagement fietsroutestructuur

De 40 regionale knooppuntnetwerken vormen 
samen één landsdekkend routenetwerk, 
beheerd door regionale routebureaus. Als 
systeembeheerder bewaakten wij ook in 2022 
landelijk de continuïteit en kwaliteit, met 
sterkere focus op infrastructuur. We faciliteer-
den de afstemming tussen de routebureaus en 
fungeerden als aanspreekpunt.

Andere activiteiten:

Geactualiseerde Kwaliteitsmonitor

Vakberaad in voorjaar en najaar: 
overleg met en tussen 
routebureaus

Voorlichting en promotie

Fietsers informeren, inspireren en activeren

Op de fiets beleef je Nederland op z’n mooist. 
Dat gunnen we iedereen. Met de landelijke portal  
nederlandfietsland.nl brachten we fietsroutes, 
regio’s en ondernemers onder de aandacht bij 
binnen- en buitenlandse fietstoeristen. Via de 
nieuwsbrief en social media zorgden we voor 
binding met en tussen fietsers. 

Eind 2022 telden we:

1,2 miljoen bezoeken 
nederlandfietsland.nl en LF-websites

100 contentartikelen en 
blogberichten, en verrijking 
routepagina Ronde van Nederland: 
alle 21 etappes in beeld

22.000 nieuwsbriefabonnees 

1.050 donateurs

348 oorkonde-aanvragen LF-routes

4.395 Facebook volgers 
en 2.435 leden Facebook-forum  
Langeafstandsfietsers

1.300 Instagram volgers
Twitter 1.210 volgers 

Geen verzilvering, wel kroon op het werk
De genomineerde LF Waterlinieroute greep net 
mis bij de Fietsroute van het Jaar verkiezing. Al 
was de jury lovend: "Perfecte bewegwijzering. 
Duidelijke website en app. Origineel thema en 
schitterende natuurgebieden.” Ook fietsers zijn 
enthousiast: "We hebben erg genoten en veel 
geleerd onderweg. Leuk om een fietstocht te 
maken met een thema." 

Management routedata

De online routedatabank.nl ontsluit op één 
locatie eenduidig, volledig en accuraat alle 
fietsknooppuntnetwerken en LF-routes als open 
data. We waarborgden de actualiteit van lande-
lijke data door regionale brondata te redigeren. 

Koppeling 372 beleidsinstanties en 
65 organisaties voor consumenten-
doeleinden

Nieuwe topologisch correcte 
database fietsroutes

Start onderzoek naar vereenvou-
diging organisatie fietsdata

Dankzij het landelijke meldpuntroutes.nl kunnen 
fietsers meldingen doen van onvolkomenheden 
in het netwerk. Deze gaan automatisch naar de 
juiste beheerders, met in 2022:

Verwerking 3.620 meldingen

Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2022
In een vernieuwde Kwaliteitsmonitor zijn tien 
provincies op vier hoofdonderdelen beoordeeld. 
Van infrastructuur tot bewegwijzering en van 
vindbaarheid routeinformatie tot provinciaal 
fietsbeleid. De monitor had een gewijzigde opzet. 
Extra aandacht ging naar veilig en aantrekkelijk 
kunnen fietsen. En de stem van de fietser telde 
zwaarder. Vier provincies scoorden 4½ ster:

Friesland, Drenthe,
Zeeland en Noord-Brabant.

Groningen, Limburg en Utrecht ontvingen 
4 sterren, Flevoland 3½, Noord-Holland 3 en Zuid-
Holland 2½ ster. In december verscheen het 
rapport met toelichting en aanbevelingen.

https://www.nederlandfietsland.nl/blog-en-nieuws/lf-ronde-van-nederland-nu-in-etappes/
http://www.routedatabank.nl/
http://www.meldpuntroutes.nl/
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Rapport-Kwaliteitsmonitor-fietsregios.pdf
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Rapport-Kwaliteitsmonitor-fietsregios.pdf


Voorlichting en promotie

Service- en productontwikkeling

We hielpen ook in 2022 de fietser op weg en 
boden gemak. Zoals met de LF-weekendtochten. 
Deze zijn perfect als kennismaking met het 
langeafstandsfietsen. Of met de traptrip routes, 
speciaal voor jonge gezinnen. 

Het kwaliteitslabel Fietsers Welkom! ging een 
nieuwe fase in, met scherpere positionering en 
nieuwe samenwerkingen.

We financierden deze activiteiten met eigen 
middelen of op projectbasis.

Resultaten 2022:

4.000 stuks herziene editie 
Basiskaart LF-routes 

> 10.000 gebruikers van de 
app LF-routes

9 nieuwe LF-weekendtochten 
waarvan 2 in Limburg, 3 in Zuid-
Holland, 1 in Utrecht en 3 in 
Friesland

Totaal aanbod van circa 1.000
Fietsers Welkom! fietsvriendelijke 
horeca en logies-adressen o.a. op 
Basiskaart LF-routes, LF-app en 
nederlandfietsland.nl

Samenwerking binnen Fietsers 
Welkom! met In het Groen
(voorheen Vekabo) en regionale 
samenwerkingsverbanden

Evaluatie eerste drie routes en 
groen licht voor vervolgproject 
fietsen met kinderen in 2023

Communicatie met professionals en media:

10 B2B nieuwsbrieven, 100+
webberichten, 14 persberichten. 

769 LinkedIn volgers en 1.020
volgers op B2B Twitter-kanaal

Belangenbehartiging 
We staken veel tijd in het behartigen van de 
recreatieve belangen van fietsers, met focus op de 
aantrekkelijkheid en veiligheid van fietsen in het 
landelijk gebied. Vaak trokken we samen op met 
Fietsersbond, Wielersportbond NTFU en ANWB. 
Zoals bij de langdurige afsluiting van de Afsluitdijk 
voor fietsers. Ook pleitten we voor meer ruimte 
voor de fiets in de trein. 

Belangrijkste activiteiten in 2022:

❖ Een Top 10 met aanbevelingen 
recreatief fietsen in aanloop naar 
de Statenverkiezingen 2023 

❖ Lobby voor instandhouding veer 
Maasvlakte → in het voorjaar is 
de veerverbinding hersteld

❖ Lobby voor behoud (veer)verbin-
ding bij Nieuwer ter Aar → 6.521 
ondertekeningen petitie; 
toezegging aanleg fietsbrug. Het 
veer vaart tot die tijd

Inbreng bij landelijke en regionale 
programma’s en dossiers, zoals: 

❖ Nationaal Toekomstbeeld Fiets

❖ Tour de Force campagne ‘Zet de 
fiets op 1’

❖ Recreatiezonering Veluwe 

❖ Campagne Beweegvriendelijk 
Zuid-Holland 

Monitoring en kennisdeling

Landelijk inzicht binnen- en buitenlandse markt 
We zorgden dat specifieke kennis over 
fietsrecreatie op peil is. We verzamelden en 
analyseerden bestaande onderzoeken en deden 
zo nodig aanvullend verdiepend onderzoek. 

Resultaten 2022:

2 peilingen via PanelWizard en 
Nederlandfietsland panel: 
waardering knooppuntnetwerken 
(diverse kwaliteitsaspecten)

Grote oogst aan publicaties:

❖ Rapport en factsheet Kerncijfers 
Fietsvakantieonderzoek ‘21-’22 

❖ Provinciale rapporten en fact-
sheets Recreatief fietsen 2022 

❖ Factsheet Recreatief fietsen 
Nederland 2022

❖ Factsheet Fietsen en de Leisure 
Leefstijlen

Kennisdeling 

We organiseerden een landelijke netwerkmiddag 
voor stakeholders en terreinbeheerders rondom 
het thema Kwaliteit, en inventariseerden samen 
met ANWB ideeën voor de ‘Gereedschapskist 
Recreatief fietsen’. Ook organiseerden we een 
themabijeenkomst ‘Fietsen in de Natuur’ met 
terreinbeheerders. In het laatste kwartaal is de 
basis gelegd voor onze Toekomstvisie en 
actieagenda recreatief fietsen. 

Kennisuitwisseling over de grens, 
vaak samen met Dutch Cycling 
Embassy en ECF/EuroVelo. O.a.:

❖ Mede-organisatie werkbezoek 
en advisering Danish Cycle
Turism bij implementatie 
fietsknooppuntennetwerk

https://www.fietsplatform.nl/uploads/20220722_Top_10_recreatief_fietsen_Fietsplatform_ANWB_Fietsersbond_NTFU.pdf
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/02/Rapport-Kerncijfers-fietsvakanties-2021-2022-Fietsplatform.pdf
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/02/Factsheet-Kerncijfers-fietsvakanties-2021-2022-Fietsplatform.pdf
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Factsheet-Recreatief-fietsen-Nederland.pdf
https://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022nov-Fietsen-en-de-Leisure-Leefstijlen.pdf


Organisatie

Met een klein team van zeven beroepskrachten 
voeren we de activiteiten uit of sturen we 
projecten aan. Zo’n 100 actieve vrijwilligers in 
het land helpen ons daarbij. 

In het bestuur zijn ANWB, Fietsersbond en 
Wielersportbond NTFU vertegenwoordigd. Met 
name bij de routedatabank en het meldpunt 
routes bundelen we de krachten met Stichting 
Wandelnet. We zitten samen in één pand in 
Amersfoort. 

Veel afstemming is er verder met regionale en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
waaronder 18 routebureaus.

Financiële bijdragen ontvangen we vanuit het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 
de provincies (2022: 11). Daarnaast zijn er 
inkomsten uit partnerbijdragen en uit producten 
en diensten.

Deze terugblik is een compacte weergave van 
onze activiteiten. Medio 2023 verschijnt het 
complete jaarverslag inclusief jaarrekening.

© Stichting Landelijk Fietsplatform
januari 2023

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

Initiator van 

Op de fiets beleef je Nederland op z’n 
mooist. Het is onze missie om 
Nederland het beste recreatieve 
fietsland in de wereld te laten zijn, nu 
en in de toekomst. 

Deze missie brengen wij in de praktijk 
door fysieke en bestuurlijke barrières 
weg te nemen, door het delen van 
kennis met professionele partners en 
het bieden van inspiratie en informatie 
aan recreatieve fietsers uit binnen- en 
buitenland. 

Als netwerkorganisatie zorgen we voor 
verbinding tussen regionale, 
provinciale, landelijke én internationale 
partijen. Wij maken van fietsen in 
Nederland een grenzeloze ervaring: 
veilig, makkelijk en leuk.

http://www.fietsplatform.nl/
http://www.nederlandfietsland.nl/
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