
Activiteitenoverzicht 2021

Van nieuwe LF-icoonroute tot landelijk fietsvakantie-
onderzoek. En van vernieuwde publieksportal tot 
verbreding routedatabank.  In dit activiteitenoverzicht 
belichten we wat het Fietsplatform in 2021 heeft 
bereikt voor het recreatieve fietsen.

Samenwerken aan topkwaliteit landelijke routestructuur
Als door corona het land deels 'op slot' is, blijkt fietsen voor velen een fijne manier om toch te 
ontspannen en bewegen. De mogelijkheden zijn eindeloos dankzij de knooppuntnetwerken en LF-
routes. Samen met regionale partners, waaronder 18 routebureaus, zorgden wij voor beheer en 
kwaliteitsbewaking. En voor een vierde LF-icoonroute. 

Eén landelijke routedatabank

• Krachtenbundeling met NTFU en KNHS. Eind 2021 
koppeling eerste data mountainbike- en ruiterroutes

• Zorgen voor een actueel bestand van digitale routedata 
en ontsloten voor derden 

• Datakoppeling met 248 instanties voor beleidsdoel-
einden en 55 organisaties voor consumentendoeleinden. 

• Veelheid aan toepassingen: van analyses weerextremen 
tot fietsnavigatie via o.a. Apple Maps, en van plannen 
van routes via interactieve zuilen tot zwerfafvalproject

Eén landelijk meldpunt

• Verwerking 3.340 fietsmeldingen 
• Monitoring op oplossingstermijn

en -percentage 
• Technische doorontwikkeling gezamenlijk

meldpunt in samenwerking met WandelnetSysteembeheer landelijk netwerk

• Afstemming en samenwerking voor landelijk netwerk met 
regionale routebeheerders: 40 netwerken en 18 
routebureaus

• Beheer LF-routes. Borging continuïteit onderhoud. 
Schouw door vrijwilligers

• Coördinatie transitie LF-routes > LF-icoonroutes 
• Kwaliteitsbewaking fietsroutestructuur als landelijk 

systeembeheerder
• Informeren en inspireren routenetwerkpartners, o.a. 

tijdens het online Vakberaad over kwaliteitscriteria
• Verkenning nieuwe aanpak Kwaliteitsmonitor
• Maandelijkse b2b nieuwsbrief met nieuws voor en over 

regiopartners

https://www.routedatabank.nl/
https://www.meldpuntroutes.nl/


Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes

In de transitie van netwerk naar LF-icoonroutes is de vierde 
LF-icoonroute: de LF Waterlinieroute opgeleverd. Een 
samenwerkingsproject pur sang! 410 kilometer Nederlands 
erfgoed op wereldniveau. Inmiddels staat de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie op de UNESCO werelderfgoedlijst, 
hebben veel fietsers al van de route genoten, en is er een 
mooie nominatie 

Routeproject LF Waterlinieroute 

• Vaststelling projectplan en oplevering bewegwijzering 
• Online lancering LF Waterlinieroute op 17 juni; bereik 

van 114.400 op Facebook en Instagram en 25.000 voor 
de videoteaser

• Oplevering website, app en fietsgids 
• Afstemmingsoverleg met en nieuwsbrieven voor 

stakeholders in vijf provincies
• Via basisprogramma borging continuïteit route

Overige LF-activiteiten:

• Verrijking bestaande LF-icoonroutes met LF-weekend-
tochten. Primeur in Groningen met weekendtochten langs 
de LF Kustroute 

• Sanering: 710 km ‘oude’ LF-routes opgeheven 
• Beheer en promotie gerealiseerde routes. Blijvende 

aandacht voor communicatie met routepartners
• Internationale afstemming: internationale Maas-

fietsroute EuroVelo 19 en internationale Rijnfietsroute 
EuroVelo 15; NL-deel is bestaande LF-route

Nieuwste LF-icoonroute valt in de smaak

De LF Waterlinieroute werd genomineerd voor de 'Fietsroute 
van het Jaar' verkiezing. Naast de vele positieve reacties van 
fietsers een kers op de taart.

"Wat een prachtig mooie route! De LF Waterlinieroute 
met zoveel historie is toch wel heel bijzonder."  

"Een hele mooi route! Ik kan niet wachten om
een volgende LF-route te fietsen."  

"Erg leuk om te doen. Een ware reis door het verleden.
De route gaat grotendeels over rustige wegen en 

is goed van routebordjes voorzien."

Samenwerken aan voorlichting en promotie
De mogelijkheden binnen Nederland fietsland zijn einde-
loos. Aan ons de schone taak om binnen- en 
buitenlandse fietsers te informeren, inspireren 
en activeren. De vernieuwde publieksportal 
nederlandfietsland.nl en de verbeterde 
LF-icoonroute websites dragen daaraan bij.

Fietsers informeren, inspireren en activeren

• Vernieuwde website nederlandfietsland.nl
• Koppeling met nieuw routebeheersysteem
• Nieuws en actuele info over routewijzigingen. Thematische 

mini-campagnes, zoals met Pasen  
• Contentontwikkeling: inspireren, informeren en activeren 

van fietsers 
• Totaal 1,4 miljoen bezoeken voor nederlandfietsland.nl en 

de LF-icoonroutes websites
• Verbetering websites bestaande LF-icoonroutes
• Free publicity o.a. via negen persberichten

Fietsers binden

• Tweemaandelijkse nieuwsbrief naar ruim 22.500 abonnees  
• Dagelijkse beantwoording consumentenvragen 
• Social media: Instagram (bijna 1.400 volgers; 2020: 1.000) 

en Facebook (bijna 4.350 volgers; 2020: 4.000) 
• Ruim 2.100 langeafstandsfietsers aangesloten bij ons forum 
• 358 oorkondes (2020: 175) voor fietsers van de LF Ronde 

van Nederland,  LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute, LF 
Kustroute en LF Waterlinieroute

2021: van 26 oude LF-routes nog 6 over (66% gesaneerd) 

Extra inspiratie: Ontdek-pagina’s op vernieuwde portal

https://www.nederlandfietsland.nl/


Samenwerken aan monitoring en kennisdeling
Het bundelen, verrijken en delen van kennis is één van onze speerpunten, zowel nationaal als internationaal. 
We verzorgen kennissessies, doen onderzoek naar 'de recreatieve fietser’, en volgen trends en ontwikkelingen. 
Zo zagen we het aantal recreatieve fietstochten toenemen van 178,6 miljoen in 2019 tot 245,5 miljoen in 
2020. En er was groeiende aandacht voor recreatief fietsen vanuit de beleidsterreinen gezondheid en 
mobiliteit. Aandachtspunten liggen bij de fietsinfra die niet meer goed berekend is op het actuele gebruik.

Landelijk inzicht binnen- en buitenlandse markt 
• Presentatie kerncijfers Fietsvakanties
• Provinciale maatwerk rapporten en factsheets Recreatief 

fietsen
• Nieuw fietsvakantie-onderzoek  
• Actuele cijfers en trends; afstemming met stakeholders 

(ook internationaal) 
• Gebruikersonderzoek fietsmogelijkheden ism ANWB
• Vraagbaak voor publiek, professionals en pers 

(Inter)nationale kennisdeling en aanspreekpunt 
• (Kennisdeling met landelijke en regionale stakeholders, 

o.a. met provincie Utrecht, Zeeland en Drenthe, 
Overijsselse routebureaus en met Natuurmonumenten

• Advisering provincie Zuid-Holland: routeplatform/ 
routebureau

• Presentaties voor delegaties uit Engeland, Zwitserland 
en Hongarije 

• Lezing op International Bicycling Tourism Conference en 
Nationaal Fietscongres

Belangenbehartiging
• Petitie tegen verplichte reservering fiets in de trein
• Doorlopende lobby rondom langdurige sluiting 

Afsluitdijk met Wandelnet, NTFU en Fietsersbond 
• Inbreng voor volwaardige plek recreatief fietsen in het 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
• Namens NLBuiten oproep aan nieuwe kabinet: 'Maak 

landelijk gebied beter toegankelijk voor recreant’
• Diverse regionale dossiers, o.a. Recreatiezonering 

Veluwe, advisering herziening netwerk Utrecht

Als kennis- en aanspreekpunt voor het recreatieve fietsen 
vertegenwoordiging in o.a.: 

• ECF|EuroVelo: deelname aan EuroVelo Cycling Tourism
Conference en rol als National EuroVelo Coordinator

• Dutch Cycling Embassy: beantwoording doorgestuurde 
vragen over recreatief fietsen

• Tour de Force: lid van ploeg hoogwaardige fietsroutes. 
Vanuit de Bestuurlijke Fietstafel bepleiting integrale 
benadering fietsen

Activiteiten in eigen beheer, met eigen inkomsten:

Basiskaart netwerk LF-routes

• Herziening fietsvakantieatlas, oplage 4.000 stuks 

Landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom! 

• Steuncampagne voor ondernemers, gratis deelname in 
2021. Een zeer gewaardeerde geste

• Doorlopend beheer en ontsluiting van circa 1.000 
fietsvriendelijke overnachtings- en horeca-adressen 

• Profilering o.a. in de Basiskaart LF-routes en online op 
nederlandfietsland.nl en in LF-app

Project fietsen met kinderen 
samenwerking met Stichting Vrienden op de Fiets

• Lancering traptrip routes Utrecht, Amsterdam
en Rotterdam 

Aandachtspunt: kwaliteit fietspaden

Aandachtspunt: drukte en snelheidsverschillen

Kennisdeling als speerpunt 

https://www.nederlandfietsland.nl/fietsvriendelijke-adressen


Samenwerkingspartners overheid:

Overijssel alleen
via routebureaus Regionale, gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, 
waaronder 18 routebureaus

Organisatie
Uitvoering of aansturing van de activiteiten gebeurt door 
een klein team van beroepskrachten. Zo’n 100 actieve 
vrijwilligers verspreid over het land helpen daarbij. In het 
bestuur zijn ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU 
vertegenwoordigd. Met name bij de routedatabank en 
meldpunt routes is er nauwe samenwerking met Stichting 
Wandelnet die in hetzelfde pand in Amersfoort huist. 

Financiële ondersteuning is er van het Rijk (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat) en de provincies (2021: 11). 
Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit producten en 
diensten en partnerbijdragen.

Het online jaaroverzicht  is te lezen via www.fietsplatform.nl/nieuws-en-publicaties
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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.


