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Samenvatting 
 
 
Dat Nederland bij uitstek een land is om er met de fiets op uit te trekken behoeft 
geen betoog. Jaarlijks stappen miljoenen mensen op de fiets voor een korte of lange-
re recreatieve fietstocht. Om deze grote belangstelling vast te houden is het zaak te 
blijven investeren in het recreatieve fietsen. Een belangrijke en grote stap is gezet 
met de ontwikkeling van de recreatieve fietsroutestructuur: een netwerk van maar 
liefst 30.000 km Landelijke Fietsroute (LF-route) en aansluitende regionale knoop-
puntroutes. Sprake is van een nagenoeg landsdekkend netwerk. Nu de ontwikkeling 
goeddeels achter de rug is komt het aan op het bewaken en waar nodig verbeteren 
van de kwaliteit van de recreatieve fietsmogelijkheden. Verder op aanvullende pro-
ductontwikkeling en promotie. 
 
Voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering is een landelijk vergelij-
kend kwaliteitsonderzoek een effectief instrument. De afgelopen jaren zijn er ver-
schillende initiatieven ontplooid op het gebied van vergelijkend onderzoek naar het 
fietsproduct van verschillende regio’s. Veel van deze onderzoeken zijn uitgevoerd op 
initiatief van één of enkele provincies en toeristische regio’s en zijn niet landsdek-
kend. Ook zijn er diverse websites die een eigen onderzoek doen naar de mooiste of 
de populairste fietsregio. Verschillende provincies en/of regio’s claimen op basis van 
deze onderzoeken dat zij fietsregio nr. 1 van Nederland zijn. Doordat vaak slechts 
een beperkt aantal indicatoren wordt meegenomen, zijn deze onderzoeken niet 
100% representatief voor heel Nederland.   
 
Het Fietsplatform ziet, vanuit haar positie als onafhankelijk orgaan, een rol bij het 
ontwikkelen en uitzetten van een objectief landelijk vergelijkend onderzoek naar de 
kwaliteit van fietsregio’s. Deze benchmark moet de regio’s prikkelen om het recrea-
tieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwali-
teitsniveau te tillen. Dat lukt alleen maar als de verantwoordelijken zich committeren 
aan de kwaliteitsmonitor. Daarom is binnen de criteria vooral gekozen voor aspecten 
waarop de regio’s zelf invloed kunnen uitoefenen. 
 
De kwaliteitsmonitor richt zich op Nederlandse regio’s. De geografische indeling van 
de doelregio’s van het onderzoek volgt in eerste instantie de indeling van de twaalf 
Nederlandse provincies. Deze indeling sluit aan op de wijze waarop het beheer, on-
derhoud en de aanleg van het recreatieve fietsen in Nederland is georganiseerd. 
Daarnaast zijn enkele belangrijke toeristische regio’s meegenomen.  
 
Om regio’s te prikkelen te blijven investeren in het fietsen wordt ge-
werkt met een sterrensysteem. Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren krijgen. 
Het gaat dus hier niet zozeer om wat de beste regio is maar om hoe-
veel sterren ze verdienen op grond van hun inspanningen. Het Fiets-
platform zal de objectieve kwaliteitscertificering, uitgedrukt in het 
aantal sterren van de regio’s, ook communiceren richting het publiek. 
Daartoe is een logo ontworpen dat regio’s ook mogen gebruiken in 
hun uitingen.  
 
De kwaliteitsmonitor bestaat uit twee onderdelen: een vakinhoudelijk onderzoek en 
de inbreng van de fietser. Zes hoofdindicatoren zijn uitgewerkt: landschap, toegan-
kelijkheid, kwaliteit routenetwerken, voorzieningen, beheer routenetwerken en on-
derhoud bewegwijzering. Elke hoofdindicator heeft enkele meetbare subindicatoren. 
 
In het vakinhoudelijke deel is zoveel mogelijk gewerkt met objectief meetbare indi-
catoren. De inbreng van de fietser levert subjectieve metingen op. 
 
 
 

nederlandfietsland.nl
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Het vakoordeel en het consumentenoordeel zijn uiteindelijk samengebracht. Dit is 
gedaan op basis van een weging van factoren. Het belang dat consumenten aan 
bepaalde aspecten van een fietstocht hechten speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
De resultaten in een samenvattend overzicht: 
 

 
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen regio is die slecht scoort. Geen enkele regio 
scoort geen of slechts 1 ster bij de totaalwaardering. Dit klopt ook wel met het alge-
mene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte fietsgebieden, hooguit 
minder goede. Van de provincies scoort de provincie Overijssel het hoogst. Bij de 
regio’s is dat de Achterhoek. Als alle gebieden, zowel de provincies als de regio’s bij 
elkaar worden genomen, komt de Achterhoek ook als best scorende uit de bus. 
 
Op de schaal van 0 tot 5 sterren komt geen enkele regio op 5 sterren uit. Voor som-
mige regio’s zal dat ook een lastige opgave worden omdat een aantal aspecten niet 
beïnvloedbaar is. Dit geldt met name voor het landschap; sommige gebieden zijn 
qua afwisseling en structuur nu eenmaal geliefder bij het gemiddelde publiek dan 
andere. Maar geconcludeerd kan worden dat voor alle regio’s nog winst te boeken is; 
alle regio’s zouden op grond van beïnvloedbare aspecten, zoals kwaliteit van het 
routenetwerk, aanbod van specifieke voorzieningen en beheer en onderhoud, op 4 of 
5 sterren uit moeten kunnen komen.  
 
Het Fietsplatform heeft hiermee de eerste landelijke kwaliteitsmonitor fietsregio’s 
afgeleverd en is voornemens deze ieder jaar te herhalen. Daarbij is uitbreiding van 
regio’s en onderwerpen mogelijk.  
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1. Landschap 2,5 3,4 4,1 3,5 3,7 3,6 3,6 3,3 3,3 2,8 3,7 3,3 3,0 4,4 3,5 3,6 3,4 3,7 3,7 3,3 4,5
vakoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,0 4,3 3,0 3,2 2,7 4,1 2,3 2,3 0,9 3,2 2,3 1,8 4,3 3,0 3,0 2,5 3,0 3,4 1,8 4,5

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 2 3,7 4,0 3,8 3,9 4,0 3,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 4,4 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 4,0 4,4

2. Toegankelijkheid 1,5 3,2 3,2 4,6 4,1 3,7 3,6 1,7 1,7 1,7 4,6 3,7 3,6 3,8 4,6 4,1 4,1 4,7 3,6 3,2 3,8
vakoordeel (0 - 5 sterren) 2 2,9 2,9 5,0 4,3 3,6 3,6 0,7 0,7 0,7 5,0 3,6 3,6 3,6 5,0 4,3 4,3 5,0 3,6 2,9 3,6

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9 3,6 4,3 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 4,3

3. Kwaliteit routenetwerken 2,0 0,0 4,4 2,7 4,1 3,9 2,9 3,5 1,9 2,2 4,4 3,4 4,0 nvt 4,4 4,5 4,1 4,5 3,4 4,3 4,8
vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 0,0 4,6 2,5 4,2 4,0 2,9 3,5 1,5 1,9 4,6 3,3 4,2 nvt 4,6 4,6 4,2 4,6 3,3 4,4 5,0

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,3 3,8 3,7 3,9 3,9 3,1 3,3 3,8 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1

4. Voorzieningen langs de routes 1,0 2,7 3,4 3,6 3,8 3,1 2,4 2,8 3,6 3,1 3,6 2,8 3,0 2,7 3,6 4,1 3,3 3,3 3,8 2,5 4,4
vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 2,7 3,5 3,8 4,0 3,2 2,7 2,8 3,7 3,2 3,7 2,7 3,0 2,5 3,8 4,3 3,3 3,3 4,0 2,3 4,6

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 1,3 2,5 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,7

5. Beheer routenetwerk 2,0 nvt 1,7 5,0 4,6 4,3 2,0 3,9 1,4 1,9 3,1 3,6 3,8 nvt 4,4 4,4 4,6 4,4 2,3 2,6 2,5
vakoordeel (0 - 5 sterren) nvt 1,7 5,0 4,6 4,3 2,0 3,9 1,4 1,9 3,1 3,6 3,8 nvt 4,4 4,4 4,6 4,4 2,3 2,6 2,5

6. Onderhoud bewegwijzering 2,0 nvt 3,3 2,9 3,5 3,3 3,3 2,5 2,4 2,4 3,6 4,0 3,7 nvt 3,4 3,8 3,8 4,8 3,4 2,4 4,8
vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 nvt 3,1 2,7 3,3 3,1 3,3 2,3 2,1 2,1 3,5 4,0 3,8 nvt 3,3 3,8 3,8 5,0 3,3 2,1 5,0

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Totaalwaardering, exact 2,3 3,3 3,6 3,8 3,6 2,9 3,0 2,3 2,3 3,6 3,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0 3,2 3,1 3,9
(0 - 5 sterren)

Totaalwaardering, afgerond 2 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
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1. Inleiding 
 
 
1.1. NEDERLAND FIETSLAND  
 
Nederland mag met recht een fietsland worden genoemd. Niet alleen is fietsen in ons 
land een heel handige en efficiënte manier om van A naar B te komen, het is ook bij 
uitstek een activiteit om te genieten van natuur en landschap, om erop uit te trekken 
voor een korte of langere recreatieve tocht. De basisomstandigheden voor het ma-
ken van recreatieve fietstochten in ons land zijn in principe ideaal: veel afwisseling 
op korte afstanden, weinig hoogteverschillen en veel paden en wegen. Routes, maar 
ook aanvullende voorzieningen zoals afstappunten (o.a. horeca) maken de fietsmo-
gelijkheden compleet.  
 
Wat betreft recreatieve routes is de afgelopen jaren in Nederland in een hoog tempo 
een groot aantal regionale netwerken op basis van knooppuntroutes ontwikkeld. 
Inmiddels is sprake van een bijna landsdekkend aanbod van deze knooppuntnetwer-
ken. De knooppuntnetwerken sluiten aan op het landelijke netwerk van LF-routes 
(landelijke fietsroutes).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2006 2011 
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Investeren in routenetwerken loont! 
Onderzoek Zicht op Nederland Fietsland 2009 (Fietsplatform i.s.m. Kenniscen-
trum Recreatie): 

 8,5 miljoen Nederlanders maken jaarlijks 200 miljoen recreatieve fietstoch-
ten; 

 € 750 miljoen/jaar aan bestedingen onderweg (stimulans regionale econo-
mie!) in de vorm van consumpties en overnachtingen; 

 Routenetwerken dragen bij aan prettig woon- en vestigingsklimaat. Ze sti-
muleren bovendien het verblijf in de regio (eigen bewoners/toeristen);  

 Routenetwerken stimuleren fietsgebruik en dus bewegen; goed voor 
gezondheid! 

 
Niet investeren (in nazorg, de puntjes op de i) kost geld! 

 Slechte kwaliteit leidt tot imagoschade, negatieve publiciteit; 
 Ontevreden gebruikers zullen afhaken – succes zal niet aanhouden; 
 Kapitaalvernietiging! 

De routenetwerken – het LF-net en de regionale knooppuntnetwerken – bieden de 
fietser een uitgebreide, aantrekkelijke selectie uit het aanbod van paden en wegen in 
ons land; ongeveer 30.000 kilometer route, waarvan 4.500 km LF-net. Op basis van 
deze recreatieve fietsroutestructuur kan de fietser eenvoudig zelf een route naar 
keuze samenstellen maar worden ook vele thematische routes aangeboden. De twee 
soorten netwerken zijn daarbij complementair; ze vullen elkaar aan, ook qua doel-
groep. Het LF-net is met name bedoeld voor lange-afstand tochten, zoals fietsvakan-
ties. De knooppuntnetwerken zijn vooral geschikt voor kortere (dag)tochten.  
 
De routenetwerken blijken een groot succes; zowel de LF-routes als de knooppunt-
routes worden goed gebruikt, investeringen worden snel terugverdiend. Om dit suc-
ces vast te houden en zo mogelijk verder uit te bouwen is het zaak om samen met 
alle betrokkenen de komende jaren de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbe-
teren. De recreatieve fietsroutestructuur vormt een prachtige basis voor de verdere  
promotie van Nederland Fietsland.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

ruikers zullen afhaken – succes zal niet aanhouden;
ging!
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LF-netwerk en (50!) regionale knooppuntnetwerken  
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1.2. AANLEIDING KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO'S 
 
Nu het stadium van ontwikkeling van de netwerken goeddeels achter de rug is komt 
het aan op het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de mogelijk-
heden voor het recreatieve fietsen. Verder op aanvullende productontwikkeling en 
promotie.  
 
Voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering is een landelijk vergelij-
kend kwaliteitsonderzoek een effectief instrument. De afgelopen jaren zijn er ver-
schillende initiatieven ontplooid op het gebied van vergelijkend onderzoek naar het 
fietsproduct van verschillende regio’s. Veel van deze onderzoeken zijn uitgevoerd op 
initiatief van één of enkele provincies en toeristische regio’s en zijn niet landsdek-
kend. Ook zijn er diverse websites die een eigen onderzoek doen naar de beste, 
mooiste of de populairste fietsregio. Verschillende provincies en/of regio’s claimen op 
basis van deze onderzoeken dat zij fietsregio nr. 1 van Nederland zijn. Doordat vaak 
slechts een beperkt aantal indicatoren wordt meegenomen, zijn deze onderzoeken 
niet 100% representatief voor heel Nederland.   
 
Het Fietsplatform ziet, vanuit zijn onafhankelijke positie, een duidelijke rol bij het 
ontwikkelen en uitzetten van een landelijke benchmark voor het monitoren van de 
kwaliteit van fietsregio’s. In opdracht van het Fietsplatform heeft Alterra in 2004 al 
een model ontwikkeld om de kwaliteit van het fietsproduct meetbaar en vergelijkbaar 

te maken. Het model is toen toegepast in een pilot studie, waarin 5 
Nederlandse fietsregio’s onder de loep zijn genomen. In 2011 is beslo-
ten een landelijke benchmark te gaan opzetten en uitvoeren, een 
kwaliteitsmonitor van de Nederlandse fietsregio’s waarbij met name 
ook wordt gekeken naar beïnvloedbare aspecten. In de in dat voorjaar 
verschenen publicatie “Recreatieve fietsroutenetwerken – welke kant 
op” analyseert het Fietsplatform het recreatieve fietsaanbod en geeft 
het adviezen voor het beheer, de productontwikkeling en de promotie 
van de netwerken. De kwaliteitsmonitor die het Fietsplatform nu voor 
het eerst presenteert kan dan ook worden gezien als een logisch ver-
volg op genoemde publicatie. De hierin opgenomen aandachtspunten 
en checklist vormen een goed bruikbaar toetsingskader. 
 
De landelijke benchmark moet provincies en regio’s prikkelen om het 
fietsproduct naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Dat lukt alleen 
als de verantwoordelijken zich committeren aan de kwaliteitsmonitor 
en de onafhankelijke positie daarbij van het Fietsplatform erkennen. 
Het Fietsplatform ziet de kwaliteitsmonitor als een groeimodel. Voor-
zien wordt dat deze ieder jaar herhaald wordt, waarbij zowel het aan-
tal regio’s als het aantal indicatoren kan worden aangevuld.  
 

 
 
 
Indeling publicatie 
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de kwaliteitsmonitor toegelicht. In hoofdstuk 3 
wordt het vakinhoudelijk onderzoek verder uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt weer-
gegeven op welke wijze de mening van het publiek is meegenomen in de kwaliteits-
monitor. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt een totaalbeeld gegeven en worden conclu-
sies op een rijtje gezet. In de bijlagen wordt per regio een rapportage en conclusie 
gegeven. 
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2. Opzet kwaliteitsmonitor 
 
 
2.1. VAKOORDEEL PLUS CONSUMENTENOORDEEL 
 
De kwaliteitsmonitor bestaat uit twee onderdelen, een vakinhoudelijk onderzoek en 
de mening van het publiek. 
 
Vakinhoudelijk onderzoek naar de kwaliteit van het fietsproduct 
Het Fietsplatform heeft bij de voorbereidingen van het vakinhoudelijk onderzoek 
gebruik gemaakt van de expertise van het – inmiddels opgeheven – Kenniscentrum 
Recreatie.  Een medewerker van het Kenniscentrum is nauw betrokken geweest bij 
het opstellen van het beoordelingskader. Het verzamelen van de informatie uit de 
diverse bronnen heeft het Fietsplatform zelf uitgevoerd. De uitwerking van dit vakin-
houdelijk onderzoek treft u aan in hoofdstuk 3. 

 
Mening van het publiek  
Om de mening van het publiek op een goede manier mee te kunnen laten wegen, is 
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens uit het CVTO (Continu Vrijetijds 
onderzoek) en het CVO (Continu Vakantie Onderzoek), bestaande landelijke onder-
zoeken van het NBTC-NIPO die door de provincies veelal ook als standaard worden 
gebruikt. Het Fietsplatform werkt ook aan deze onderzoeken mee en laat hier ook 
specifieke extra vragen in meelopen over het gebruik van de routenetwerken. In 
deze onderzoeken heeft het publiek aangegeven welk belang zij hechten aan de 
verschillende aspecten van een fietstocht. Tevens zijn in deze onderzoeken gegevens 
opgenomen over de waardering die het publiek uitspreekt over verschillende aspec-
ten van een fietstocht in de diverse gebieden in Nederland. Op welke wijze de me-
ning van het publiek in de kwaliteitsmonitor is meegenomen wordt weergegeven in 
hoofdstuk 4. 
 
 
2.2. KWALITEITSCERTIFICERING 
 
Voor beide onderdelen geldt dat het onderzoek niet gericht is op het aanwijzen van 
specifiek één regio die wordt uitverkoren als de beste fietsregio. Het Fietsplatform 
gaat uit van een kwaliteitsbeoordeling waarbij regio’s die het beter doen dan ande-
ren, ook beter scoren. Gekozen is voor een sterrensysteem waarbij maximaal 5 ster-
ren kunnen worden behaald. Het aantal behaalde sterren moet de regio’s prikkelen 
om dit aantal het volgende jaar te behouden of te vergroten. Een vergelijkbare aan-
pak wordt in Duitsland ook met succes gehanteerd door de ADFC, zij kennen een 
systeem van kwaliteitscertificering voor zowel regio’s als thematische lange-
afstandroutes.  
 
Het Fietsplatform zal de objectieve kwaliteitscertificering, uitgedrukt in het aantal 
sterren van de regio’s, ook communiceren richting het publiek. Daartoe is een logo 
ontworpen dat regio’s ook mogen gebruiken in hun uitingen. Regio’s met 4 of 5 ster-
ren mogen met recht zeggen dat zij het op recreatief fietsgebied goed doen. Regio’s 
met drie sterren hebben nog wat verbeterpunten. Regio’s met 2 of 1 ster zullen nog 
wat zeilen bij moeten zetten om de kwaliteit van het fietsen op het voor Nederland 
gewenste niveau te brengen.  
 
 

nederlandfietsland.nl
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2.3. FIETSREGIO’S 
 
De kwaliteitsmonitor richt zich op Nederlandse regio’s. De geografische indeling van 
de doelregio’s van het onderzoek volgt in eerste instantie de indeling van de twaalf 
Nederlandse provincies. Deze indeling sluit aan op de wijze waarop het beheer, on-
derhoud en de aanleg van het fietsproduct in Nederland is georganiseerd. In de kwa-
liteitsmonitor wordt ook een aantal specifieke toeristische regio’s meegenomen, als 
uitsplitsing van enkele provincies. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de fietsregio’s die zijn meegenomen in de kwali-
teitsmonitor. De inzet van het Fietsplatform is dat de kwaliteitsmonitor jaarlijks 
wordt herhaald. Het wordt niet uitgesloten dat bij een vervolg van de kwaliteitsmoni-
tor meer specifieke regio’s worden meegenomen. 
 

 
Tabel 1:Overzicht fietsregio’s 

 
fietsregio 

1. Provincie Groningen 

2. Provincie Friesland 

3.  Friese Waddeneilanden 

4. Provincie Drenthe 

5. Provincie Overijssel 

6.  Kop van Overijssel, Vechtdal, IJsseldelta 

7.  Salland 

8.  Twente 

9. Provincie Gelderland 

10.  Achterhoek 

11.  Veluwe 

12.  Rivierengebied/ 

13. Provincie Flevoland 

14. Provincie Utrecht 

15. Provincie Noord-Holland 

16.  Texel 

17. Provincie Zuid-Holland 

18. Provincie Zeeland 

19. Provincie Noord-Brabant 

20. Provincie Limburg 
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3. Vakinhoudelijk onderzoek 
 
 
3.1. AANPAK 
 
Het Fietsplatform heeft voor het maken van een eerste opzet van de kwaliteitsmoni-
tor de kennis en ervaring ingeroepen van het Kenniscentrum Recreatie. Het Kennis-
centrum Recreatie heeft vervolgens in overleg met het Fietsplatform gekeken naar 
meetbare factoren die de kwaliteit van een fietsroutenetwerk in beeld kunnen bren-
gen. Daarbij is een opzet gemaakt van een aantal hoofdindicatoren op basis waarvan 
de kwaliteit van een fietsregio bepaald kan worden. De kwaliteit van de verschillende 
regio’s op deze hoofdindicatoren wordt weergegeven in een aantal sterren. Daarbij is 
het maximum aantal sterren per hoofdindicator 5. Het aantal sterren dat een regio 
voor een hoofdindicator krijgt, wordt bepaald door de score die zij op een aantal 
subonderdelen behalen. Dit noemen wij de subindicatoren. Voor deze subindicatoren 
is gezocht naar items die objectief meetbaar zijn.   
Een conceptopzet voor de kwaliteitsmonitor, met hoofd en subindicatoren, is bespro-
ken in de adviescommissie van het Fietsplatform waarin ANWB, Fietsersbond en een 
vertegenwoordiger namens de provincies zitting hebben. Het inmiddels opgeheven 
Kenniscentrum Recreatie heeft de basisopzet kwaliteitsmonitor gemaakt die vervol-
gens door het Fietsplatform is gevuld met antwoorden uit verschillende bronnen.  
 
Om tot een zo objectief en gelijkwaardig mogelijk beeld te komen van de kwaliteit 
van het fietsproduct in de doelregio’s is rekening gehouden met de volgende zaken:  
 De mate van beschikbaarheid van de benodigde gegevens.  

Om de kwaliteit van het fietsproduct van de doelregio’s zorgvuldig te bepalen is 
het noodzakelijk dat de benodigde gegevens ook daadwerkelijk voorhanden zijn. 
Het Fietsplatform beschikt zelf over een aantal benodigde gegevens. De reste-
rende gegevens zijn opgevraagd bij de provincies en regio’s.  

 De mate van interpreteerbaarheid van de aangeleverde gegevens. 
De gegevens zijn zo helder en zuiver mogelijk verzameld. Daarom is er met 
schriftelijk vragenlijsten voor provincies en regio’s gewerkt. In de vragenlijst is 
zo min mogelijk ruimte voor interpretatie open gelaten in de vraagstelling. 
Daarnaast zijn er aan de antwoorden eisen gesteld zoals de vermelding van 
bronnen of de verwijzing naar beleidstukken. 

 De zorgvuldigheid en compleetheid van de gegevens.  
De zorgvuldigheid van de aangeleverde gegevens is afhankelijk van de deskun-
digheid van de persoon die daarvoor is benaderd. Om de zorgvuldigheid van de 
gegevens zoveel mogelijk te garanderen is bij de schriftelijke vragenlijst speci-
fiek aangegeven dat- indien nodig- de vragenlijst geheel of gedeeltelijk door col-
lega’s ingevuld kan worden. 

 
 
3.2. RESULTATEN VAKOORDEEL 
 
Het doel van de kwaliteitsmonitor is om de regio’s te stimuleren de kwaliteit van het 
fietsproduct te behouden of naar een hoger niveau te tillen. Dit gaat het best als de 
regio’s invloed kunnen uit oefenen op de score die zij behalen in de kwaliteitsmoni-
tor. De kwaliteitsmonitor richt zich daarom voornamelijk op beïnvloedbare indicato-
ren. De kwaliteit van de fietsregio’s is gemeten op 6 hoofdindicatoren waarvan de 
kwaliteit is bepaald op basis van aantal meetbare subindicatoren. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de hoofd- en subindicatoren. Per subindicator is 
vermeld welke definitie is gehanteerd, hoe de exacte waarde is berekend en welke 
bron is gebruikt. 
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Tabel 2: Beoordelingskader  

Meeteenheid  Bron   

a Aanwezigheid landbouwgebied, 
bos/natuur, water

Oppervlakte agrarisch terrein (uitgezonderd glastuinbouw) 
+ natuurlijk terrein + bos + binnenwater in km2 - in 
percentage van totale oppervlakte regio

CBS Statline 

b Aanwezigheid Nationaal Park en 
Nationaal Landschap

Oppervlakte Nationaal Park + Nationaal Landschap in km2 - 
in percentage van totale oppervlakte regio

Routedatabank 
Fietsplatform

c Bezienswaardigheden Gemiddeld aantal attracties en musea per 100 km2 NBTC Hollanddatabase, 
Routedatabank 
Fietsplatform                

a Aantal fietsmogelijkheden Wegen met hoofdverkeersgebruik fietsers en bromfietsers 
+ type weg lokale weg  in km per 1000 inwoners

TOP10NL en CBS 
Statline

b Mate van compartimentering Aantal km rijksweg/spoorweg/kanaal/rivier/vaargeul per 
km fietsmogelijkheid

CBS Statline en 
TOP10NL

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij toegankelijk 
(entreeheffing)?

Vragenlijst provincies 
en regio's

a Uitvoering bewegwijzering 
knooppuntnetwerk

Bewegwijzering knooppunten wel/niet conform landelijke 
standaard

Fietsplatform

b Aansluiting bewegwijzering 
routenetwerk op netwerk 
aangrenzende regio's

Aansluiting netwerken binnen en buiten regio/provincie 
gecontroleerd? In veld problemen aangepakt? 

Vragenlijst provincies 
en regio's

c Synchronisatie bewegwijzering LF-
routes met knooppuntroutes 

Volledige of onvolledige synchronisatie bewegwijzering LF-
routes en fietsknooppunten?

Fietsplatform

d Sanering thematische bewegwijzerde 
rondritten

Wel/geen rondritten, wel/geen sanering plaatsgevonden, 
termijn geplande sanering, afwijking aantal rondritten van 
landelijke norm 

Fietsideëenkaart 2011 
& 2012, Vragenlijst 
provincies en regio's

a Aanwezigheid bankjes Gemiddeld aantal bankjes/picknickplaatsen per 100 km 
fietsmogelijkheid

Fietsersbond (2011) en 
TOP10NL

b Aanwezigheid ANWB 
Fietsservicepunten

Gemiddeld aantal ANWB Fietsservicepunten per 100 km 
fietsmogelijkheid

ANWB.nl en TOP10NL

c Aanwezigheid fietsvriendelijke 
daghoreca 

Gemiddeld aantal Fietsers Welkom! daghoreca adressen 
per 100 km fietsmogelijkheid

Fietsers Welkom! en 
TOP10NL

d Aanwezigheid fietsvriendelijke 
campings en  verblijfsaccommodaties  

Gemiddeld aantal Fietsers Welkom! campingadressen en 
logies per 100 km fietsmogelijkheid

Fietsers Welkom! en 
TOP10NL

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Zijn er op-/overstap-/rustplaatsen ingericht voor fietsers 
(regionale initiatieven)?                                                    

Vragenlijst provincies 
en regio's

a Recreatief fietsbeleid  Aanwezigheid provinciale beleidsnota (specifiek voor 
fietsen, als onderdeel van recreatienota, geen)? 

Vragenlijst provincies 
en regio's

b Actualisatie tracé routenetwerk Aangewezen verantwoordelijke voor actualisatie 
tracégegevens? Actualisatie vindt wel/niet plaats?

Inventarisatie net-
werken Fietsplatform

c Digitalisering bordlocaties                    Bordlocaties volledig/onvolledig leesbaar in GIS 
beschikbaar?

Vragenlijst provincies 
en regio's

d Actualisatie gegevens bordlocaties Aangewezen verantwoordelijke voor actualisatie 
bordgegevens ? Actualisatie vindt wel/niet plaats?

Vragenlijst provincies 
en regio's

e Budget actualisatie GIS bestanden 
tracé en bordlocaties

Wel/onzeker/geen budget voor actualisatie GIS-bestanden 
voor komende jaren? 

Vragenlijst provincies 
en regio's

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Wel/niet bekend wie beheerder is van alle netwerken? Routedatabank 
Fietsplatform

g Overleg verschillende 
routenetwerkbeheerders

Provincies: wel/geen overleg tussen alle verschillende 
routenetwerkbeheerders in de provincie? Regio's: wel/geen 
overleg tussen alle/deel van de beheerders van 
aangrenzende regio's? Wel/niet in de vorm van een 
regulier overleg? 

Vragenlijst provincies 
en regio's

a Uitvoering onderhoud borden Wel/niet voor elke bordlocatie verantwoordelijke voor 
onderhoud en financiering vastgelegd?

Meldsysteem 
fietsroutenetwerken 

b Clustering onderhoud LF- en 
knooppuntbewegwijzering

Wel/niet dezelfde partij verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het onderhoud van LF en knooppuntbewegwijze-
ring?  Zo ja, koppeling wel/niet vastgelegd in een 
overeenkomst?  

Onderhoudscontracten 
Fietsplatform

c Oplossingspercentage klachten Oplossingspercentage meldingen Meldsysteem 
fietsroutenetwerken 

d Gemiddelde oplossingstermijn 
klachten

Gemiddelde oplostermijn van opgeloste meldingen. 
Exclusief melding met kortste en langste oplosperiode.  

Meldsysteem 
fietsroutenetwerken 

6. Onderhoud bewegwijzering

Indicator (hoofd-/sub-)

1. Landschap

2. Toegankelijkheid

3. Kwaliteit Routenetwerken

4. Voorzieningen langs de routes

5. Beheer routenetwerk
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Toekenning punten subindicatoren 
Voor iedere subindicator zijn antwoordcategorieën gemaakt waaraan een bepaald 
aantal punten is toebedeeld. Bij het toekennen van punten aan de diverse antwoord-
categorieën is zoveel mogelijk getracht de maximale score alleen toe te kennen aan 
de gewenste situatie. Uitgangspunt is dat alleen regio’s die voldoen aan de gewenste 
situatie het maximum aantal punten krijgt. Daarmee kan het dus voorkomen dat 
geen enkele regio het maximum aantal punten scoort. Het kan echter ook zijn dat 
alle regio’s maximale score behalen. 
In veel gevallen is een gewenste situatie of een gewenst percentage niet bekend. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de indicatoren landschap en toegankelijkheid. Er zijn geen 
cijfers bekend over het percentage nationaal park dat een regio zou moeten hebben 
of de hoeveelheid bezienswaardigheden die er per 100 km2 zouden moeten zijn. Bij 
deze indicatoren wordt daarom uitgegaan van een gemiddelde waarde over heel 
Nederland. De fietsregio’s die ruim boven deze gemiddelde waarde scoren ontvangen 
het maximum aantal punten, regio’s die er ruim onder scoren ontvangen geen pun-
ten. Het hanteren van deze werkwijze heeft tot gevolg dat er altijd regio’s zijn die 
boven en onder het gemiddelde scoren. Het zal dus nooit zo zijn dat alle regio’s op 
deze punten de maximale of minimale score behalen. 
 
Toekenning sterren 
Per hoofdindicator wordt het aantal sterren bepaald op basis van het aantal punten 
dat is gescoord op de subindicatoren. Het totaal aantal punten van de subindicatoren 
wordt afgezet tegen de maximaal te behalen score. Per hoofdindicator is steeds de 
volgende verdeling toegepast: 
 
Tabel 3: omrekening scores naar sterren 
 

Totaalscore Aantal sterren 

80%-100% van de maximale score  

60%-80% van de maximale score  

40%-60% van de maximale score  

20%-40% van de maximale score  

0%-20% van de maximale score  

 
In enkele gevallen is het onmogelijk om voor een bepaalde regio punten toe te ken-
nen aan een subindicator omdat deze niet van toepassing is of omdat het antwoord 
ontbreekt. In dat geval is gekeken naar de subindicatoren die wel van toepassing zijn 
en is daarvan de score ten opzichte van de maximaal te behalen punten bepaald. Op 
basis van dat percentage is een aantal sterren toegekend. 
 
Hierna is per hoofdindicator aangegeven welke aspecten zijn meegenomen, hoe de 
puntenverdeling is opgebouwd en hoe de verschillende regio’s hierop hebben ge-
scoord. In hoofdstuk 4 is per regio een tabel opgenomen met de weergave van de 
exacte waarden per subindicator. 
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Hoofdindicator 1: Landschap   
Deze hoofdindicator geeft aan hoe aantrekkelijk het gebied in potentie voor een 
fietser is. Bij deze indicator gaat het, in tegenstelling tot de andere indicatoren, deels 
om zaken die niet beïnvloedbaar zijn. Toch is het Fietsplatform van mening dat de 
kwaliteit van het landschap niet mag ontbreken bij het bepalen van de kwaliteit van 
een fietsregio. Als subindicatoren zijn de volgende aspecten meegenomen: 
 
a.  Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 
De kwaliteit en/of aantrekkelijkheid van landschap is moeilijk objectief te meten. 
Daarom is gekeken naar aspecten die in het algemeen als aantrekkelijk worden erva-
ren. Voor een recreatieve tocht fietst men het liefst de groene ruimte in: door land-
bouwgebied, langs water, in het bos of door de duinen. Stedelijk gebied spreekt veel 
minder aan 
Om fietsregio’s op dit onderdeel met elkaar te kunnen vergelijken is daarom gebruik 
gemaakt van het percentage oppervlakte van de regio dat bestaat uit agrarisch ter-
rein (uitgezonderd glastuinbouw), natuurlijk terrein, bos en binnenwater 
 
b.  Aanwezigheid nationaal parken nationaal landschap 
Nationale parken en nationale landschappen worden gezien als aantrekkelijke gebie-
den. De aanwezigheid van een nationaal park of nationaal landschap verhoogt daar-
mee de aantrekkelijkheid van het landschap van dat fietsgebied. De oppervlakte van 
het gebied van het nationaal park en nationaal landschap als percentage van de 
totale oppervlakte van de regio is meegenomen als subindicator voor landschap en 
toegankelijkheid. 
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c. Bezienswaardigheden 
Uit het CVTO (2010-2011) blijkt dat bezienswaardigheden onderweg gemiddeld een 
6,8 krijgen als het gaat om hoe het belang dat mensen eraan hechten. Hoewel dit 
gemiddeld minder hoog is dan het belang dat zij hechten aan enkele andere aspec-
ten van een fietstocht, geeft toch 37% van de fietsers het belang van bezienswaar-
digheden een 8 of hoger. Een duidelijke reden om ook de bezienswaardigheden als 
onderdeel van de kwaliteit van de regio mee te nemen. Daarbij is het aantal be-
zienswaardigheden vanuit de database van NBTC, per 100 km2 als indicator geno-
men. Het NBTC geeft aan dat het voor kan komen dat een bezienswaardigheid niet is 
opgenomen in de database of dat een bezienswaardigheid niet meer bestaat. Omdat 
dit voor alle regio’s in gelijke mate zal gelden, kan deze database prima gebruikt 
worden om de onderlinge verhouding te bepalen. 

 
Tabel 4 laat zien hoe de diverse regio’s hebben gescoord wat betreft het 
vakoordeel voor het onderdeel landschap. Op deze hoofdindicator scoort 
Texel het hoogst. Ook de Friese Waddeneilanden, Veluwe en Drenthe scoren 
goed. 
 

Tabel 4: Vakoordeel landschap  

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 
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Landschap

a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 6 9 6 6 4,5 9 3 3 0 6 4,5 3 9 6 6 4,5 6 6 3 9

ruim onder gemiddelde (<75%) 0 0

onder gemiddelde (75-80%) 3 3 3 3 3

rond gemiddelde (80-85%) 4,5 4,5 4,5 4,5

boven gemiddelde (85-90%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ruim boven gemiddelde (90%>) 9 9 9 9 9

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 0 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5

onder gemiddelde (<20%) 0 0 0 0 0 0 0 0

rond gemiddelde (20-35%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

boven gemiddelde (35%>) 1 1 1 1 1 1

c Bezienswaardigheden 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5

2 of minder bezienswaardigheden per 100 km2 0 0 0 0

3-5 bezienswaardigheden per 100 km2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6 of meer bezienswaardigheden per 100 km2 1 1 1 1

totaalscore 6,5 9,5 6,5 7 6 9 5 5 2 7 5 4 9,5 6,5 6,5 5,5 6,5 7,5 4 10

maximaal haalbare score 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

vakoordeel (0 - 5 sterren) 3,0 4,3 3,0 3,2 2,7 4,1 2,3 2,3 0,9 3,2 2,3 1,8 4,3 3,0 3,0 2,5 3,0 3,4 1,8 4,5
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Hoofdindicator 2: Toegankelijkheid 
Hiervoor zijn de volgende subindicatoren meegenomen: 

 
a. Aantal fietsmogelijkheden 
De hoeveelheid paden en wegen waarop gefietst kan 
worden bepaalt het aantal keuzemogelijkheden. De 
hoeveelheid mensen die gebruik moet maken van deze 
paden en wegen bepaalt de druk die zal ontstaan op 
deze paden en wegen. Vandaar dat is gekozen om het 
aantal fietsmogelijkheden uit te drukken in km fietsmo-
gelijkheden per 1000 inwoners. Om de fietsmogelijkhe-
den te bepalen is uitgegaan van de TOP10NL van het 
Kadaster. Daarin is het gebruik van paden en wegen 
gedefinieerd. De wegen met gebruik: ‘fiets’ en met ‘ge-
mengd gebruik’ (lokale wegen) worden gezien als fiets-
mogelijkheden.  
 
b. Mate van compartimentering 
Mooie fietsgebieden die omsloten zijn door snelwegen, 
spoorwegen of water zijn minder toegankelijk voor fiet-
sers. Vaak zijn er maar enkele paden en wegen die deze 
gebieden ontsluiten. Dit heeft negatieve invloed op zowel de beleving als het gebruik 
van deze gebieden. Hoe meer barrières er zijn, hoe groter de kans op compartimen-
tering. Een indicatie van de compartimentering is de hoeveelheid snelwegen, water-
wegen en spoorwegen die door een gebied lopen. In de kwaliteitsmonitor is het aan-
tal km waterwegen, snelwegen en spoorwegen afgezet tegen het aantal km fietsmo-
gelijkheid. 

Infrastructurele barrières in beeld 
Bron: Zicht op Nederland Fietsland 2009 
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Toegankelijkheid

a Aantal fietsmogelijkheden 2 2 3 2 2 2 0 0 0 3 1 1 3 3 2 2 3 2 0 3

onder gemiddelde (<4 km per 100 inwoners) 0 0 0 0 0

rond gemiddelde (4-6 km per 100 inwoners) 1 1 1

boven gemiddelde (6-8 km per 100 inwoners) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ruim boven gemiddelde (>8 km per 1000 inwoners) 3 3 3 3 3 3 3

b Mate van compartimentering 1 1 3 3 3 2 0 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1

ruim boven gemiddelde (0,25 km>) 0 0

boven gemiddelde (0,20-0,25 km) 1 1 1 1 1 1 1

rond gemiddelde (0,15-0,20 km) 2 2

onder gemiddelde (<0,15 km) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

openbaar toegankelijk, op bepaalde plaatsen entree geheven 0 0 0 0 0

openbaar toegankelijk, nergens entree geheven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totaalscore 4 4 7 6 5 5 1 1 1 7 5 5 5 7 6 6 7 5 4 5

maximaal haalbare score 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

vakoordeel (0 - 5 sterren) 2,9 2,9 5,0 4,3 3,6 3,6 0,7 0,7 0,7 5,0 3,6 3,6 3,6 5,0 4,3 4,3 5,0 3,6 2,9 3,6

c. Toegankelijkheid fietsroutenetwerken 
De toegankelijkheid van fietsroutenetwerken wordt bepaald door de vraag of deze al 
dan niet vrij toegankelijk zijn en of deze toegang gratis is. Wanneer paden niet vrij 
toegankelijk zijn of wanneer betaald moet worden om een bepaalde route of deel van 
een route te fietsen, heeft dit een negatief effect op de toegankelijkheid. Als indica-
tor is meegenomen: het al dan niet vrij en gratis toegankelijk zijn van de paden en 
wegen. 
 
Tabel 5 geeft inzicht in de scores van de regio’s op het onderdeel toeganke-
lijkheid. De Achterhoek, Drenthe en Zeeland scoren op het gebied van toe-
gankelijkheid het maximaal aantal sterren dat behaald kan worden in het 
vakinhoudelijk onderzoek. 
 
 

Tabel 5: Vakoordeel toegankelijkheid  

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 
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Hoofdindicator 3: Kwaliteit routenetwerken 
In de publicatie Recreatieve fietsroutenetwerken - welke kant op? (Fietsplatform 
2011) zijn adviezen gegeven over onder meer de dichtheid van het netwerk, de 
uitvoering van de bewegwijzering en de synchronisatie met de LF-routes. Gekeken is 
hoe de verschillende fietsregio’s de adviezen uit deze notitie binnen hun eigen net-
werk hebben toegepast. Als subindicatoren zijn de volgende aspecten meegenomen: 
 
a. Uitvoering bewegwijzering routenetwerken 
Het Fietsplatform acht het positief voor de kwaliteit van een fietsregio als het net-
werk conform de landelijke standaard is bewegwijzerd. Dat wil zeggen: witte recht-
hoekige borden met groene opdruk in maximaal twee vaste formaten. Op die manier 
weten fietsers wat zij van een knooppuntnetwerk kunnen verwachten. Voor deze 
subindicator is gekeken of de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk is uitgevoerd 
conform de landelijke standaard. Dit is in de meeste regio’s het geval. Er zijn enkele 
regio’s die hiervan zijn afgeweken.  

 
b. Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio’s 
Aan iedere regio zitten grenzen. Het komt de kwaliteit van Nederland als fietsland 
ten goede als de fietser zo min mogelijk van deze grenzen merkt. Hij moet via de 
knooppuntbewegwijzering en LF-routes ongestoord van de ene naar de andere regio 
kunnen fietsen. Om dit mogelijk te maken dienen bewegwijzering en tracering tussen 
twee aangrenzende regio’s naadloos in elkaar over te lopen. Niet alleen op papier, 
maar ook in het veld. Aangezien het ondoenlijk is om alle grenzen in het vel te con-
troleren, is aan de regio’s gevraagd of de aansluitingen met de aangrenzende net-
werken zijn gecontroleerd en zijn aangepakt. 

 
  



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 
21 

provincies regios

pu
nt

en
 p

er
 o

nd
er

de
el

G
ro

ni
ng

en

Fr
ie

sl
an

d

D
re

nt
he

O
ve

ri
js

se
l

G
el

de
rl

an
d

Fl
ev

ol
an

d

U
tr

ec
ht

N
oo

rd
-H

ol
la

nd

Z
ui

d-
H

ol
la

nd

Z
ee

la
nd

N
oo

rd
-B

ra
ba

nt

Li
m

bu
rg

Fr
ie

se
 W

ad
de

ne
ila

nd
en

K
vO

, 
IJ

ss
el

de
lta

, 
V
ec

ht
da

l

S
al

la
nd

Tw
en

te

A
ch

te
rh

oe
k

V
el

uw
e

R
iv

ie
re

ng
eb

ie
d 

en
 K

A
N

Te
xe

l

Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk 0 3 0 3 3 1 3 1 1 3 1 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3

niet conform standaard 0 0 0

grotendeels conform standaard 1 1 1 1 1

conform standaard 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt

b Aansluitingnetwerk op aangrenzende regio's nvt 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 2 nvt 3 3 2 3 3 3 3

niet gecontroleerd 0

controle in uitvoering 1 1 1 1

wel gecontroleerd, problemen nog niet aangepakt 1

wel gecontroleerd, problemen worden aangepakt 2 2 2 2 2

wel gecontroleerd, problemen zijn aangepakt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt nvt 3

c Synchronisatie LF- en knooppuntroutes nvt 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 nvt 3 3 3 3 0 1,5 3

niet gesynchroniseerd 0 0

deels gesynchroniseerd 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

wel gesynchroniseerd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt nvt 3

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten nvt 2 0 2 2 1,5 3 0 0 2 3 2 nvt 2 2 2 2 2 3 3

rondritten niet gesaneerd, geen plannen sanering 0 0 0

rondritten niet gesaneerd, tussen heden-5 jaar sanering 1,5 1,5

rondritten niet gesaneerd, tussen heden-2 jaar sanering 2 2

rondritten gesaneerd, afwijking norm >4 2 2 2 2 2 2 2 2

rondritten gesaneerd, afwijking norm 0-4 3 3 3 3 3

anders nvt 0 2 2 nvt

totaalscore 0 11 6 10 9,5 7 8,5 3,5 4,5 11 8 10 0 11 11 10 11 8 11 12

maximaal haalbare score 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 nvt 12 12 12 12 12 12 12

vakoordeel (0 - 5 sterren) 0,0 4,6 2,5 4,2 4,0 2,9 3,5 1,5 1,9 4,6 3,3 4,2 nvt 4,6 4,6 4,2 4,6 3,3 4,4 5,0

c. Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en knooppuntroutes 
Landelijk wordt gestreefd naar een situatie waarbij LF-routes altijd over een knoop-
punttracé lopen en de bewegwijzering van beide routenetwerken gezamenlijk aan 
een drager is bevestigd. Dit is handig voor de recreatieve fietser, minder ontsierend 
in het landschap en bovendien kan hiermee efficiencyvoordeel in het onderhoud 
worden behaald. Het al dan niet gesynchroniseerd zijn is als kwaliteitsindicator mee-
genomen. 

 
d. Sanering thematische bewegwijzerde rondritten 
In de publicatie Knooppuntnetwerken - welke kant op? wordt ook advies gegeven ten 
aanzien van het saneren van bestaande bewegwijzerde rondritten. Saneren kan 
omdat knooppuntnetwerken en bewegwijzerde rondritten dezelfde doelgroep bedie-
nen. Door het saneren van de rondritten, kan het woud aan borden worden vermin-
derd en bovendien kunnen onderhoudskosten in de toekomst worden bespaard.  
 
Tabel 6 geeft aan hoe het staat met de kwaliteit van de routenetwerken in 
de verschillende regio’s. Binnen het vakinhoudelijk onderzoek scoren Fries-
land en Zeeland van de provincies het best. Van de specifieke regio’s heb-
ben de Kop van Overijssel, Salland en de Achterhoek de kwaliteit van hun 
routenetwerk goed op orde. Groningen scoort op dit onderdeel zeer laag. Dit 
komt omdat er in Groningen in 2011 nog geen knooppuntnetwerk aanwezig 
was. Het Fietsplatform vindt dit wel een regio om een netwerk aan te leg-
gen. Voor de Friese Waddeneilanden geldt dat niet. Daar heeft een netwerk 
gezien de grootte van de eilanden geen echte toegevoegde waarde. In 2012 
wordt het Groningse netwerk opgeleverd. Dit zal betekenen dat de score bij 
een volgende kwaliteitsmonitor hoger zal zijn. 
 
 

Tabel 6: Vakoordeel kwaliteit routenetwerken  

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 
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Hoofdindicator 4: Voorzieningen langs de routes 
Fietsers willen niet alleen fietsen, ze willen ook afstappen. Fietsers geven het belang 
van horeca gemiddeld een 6,9 (CVO en CVTO; zie hoofdstuk 5). Om de kwaliteit van 
het voorzieningenniveau voor fietsers in een regio te meten zijn de volgende subindi-
catoren gebruikt: 
 
a. Aanwezigheid bankjes 
Het aantal bankjes en een regio is afgezet tegen het aantal fietsmogelijkheden in een 
regio.  Er bestaat geen landsdekkend bestand van alle picknick- en rustbanken in 
Nederland. Wel heeft de Fietsersbond, met hulp van vrijwilligers, een groot deel van 
deze bankjes geïnventariseerd. De Fietsersbond heeft aangegeven het bestand niet 
volledig is. Er kunnen in het land meer bankjes zijn dan in het bestand zijn opgeno-
men. Logischerwijs geldt deze onvolledigheid voor het hele land op eenzelfde manier, 
waardoor de verhouding tussen de regio’s gelijk blijft. Om aan te geven of een regio 
wat betreft het aantal bankjes onder, op of boven het landelijk gemiddelde zit, biedt 
dit bestand voldoende informatie. De meeste Waddeneilanden zijn niet in de inventa-
risatie van de Fietsersbond opgenomen. Daarom worden deze gebieden buiten be-
schouwing gelaten.   

 
b. Aanwezigheid Fietsservicepunten 
Fietsservicepunten zijn een initiatief van de ANWB. Het betreft locaties waar de fiet-
ser met behulp van een fietsservicebox eenvoudige reparaties aan zijn fiets kan 
uitvoeren. Op deze locaties kunnen ook elektrische fietsen worden opgeladen en is 
een toilet aanwezig. Vaak kan er ook een consumptie worden genuttigd. De aanwe-
zigheid van fietsservicepunten in een regio verhoogt daarmee het voorzieningenni-
veau binnen de fietsregio. Gekeken is naar de dichtheid van de fietsservicepunten in 
de regio’s. 
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Voorzieningen langs de routes

a Aanwezigheid bankjes 0 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 3 1,5 0 0 0 nb 1,5 3 3 3 3 0 nb

onder gemiddelde (< 10 bankjes) 0 0 0 0 0 0 0

rond gemiddelde (10-20 bankjes) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

boven gemiddelde (20 bankjes >) 3 3 3 3 3 3 3

anders nb nb

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3

niet aanwezig 0

onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1

rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3

niet aanwezig 0

onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1 1 1 1 1 1

rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 3 0 2 3 1 1 3 1 2

niet aanwezig 0 0

onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1 1 1 1 1 1

rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2

boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3 3 3

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3

geen op-/overstap/rustpunten/andere regionale initiatieven 0 0

wel op-/overstap/rustpunten/andere regionale initiatieven 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

totaalscore 8 11 12 12 9,5 8 8,5 11 9,5 11 8 9 6 12 13 10 10 12 7 11

maximaal haalbare score 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 12

vakoordeel (0 - 5 sterren) 2,7 3,5 3,8 4,0 3,2 2,7 2,8 3,7 3,2 3,7 2,7 3,0 2,5 3,8 4,3 3,3 3,3 4,0 2,3 4,6

c. Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 
Het voorzieningenniveau wordt mede bepaald door de aanwezigheid van daghoreca. 
Niet alle horeca is echter geschikt voor fietsers. Daarom is specifiek gekeken naar de 
aanwezigheid van fietsvriendelijke horeca die aangesloten zijn bij het landelijke kwa-
liteitslabel Fietsers Welkom! Gekeken is naar de dichtheid. 

 
d. Aanwezigheid fietsvriendelijke campings en andere verblijfsaccommodaties 
Voor fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties is net als bij de daghoreca uitgegaan 
van het label Fietsers Welkom! Ook hierbij geldt als uitgangspunt dat een grotere 
dichtheid het voorzieningenniveau positief beïnvloed. 

  
e. Pluspunten faciliteiten fietsers 
Veel regio’s ontplooien regionale initiatieven om de fietser betere voorzieningen te 
leveren of de fietser beter bekend te maken met bestaande voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld  TOP’s, rustpunten en overstappunten. Deze zijn niet standaard en 
kunnen daardoor niet landelijk gemeten worden, maar ze verhogen wel degelijk het 
voorzieningenniveau. Daarom is gekeken of er sprake is van regionale initiatieven. 
Als dat zo is, zijn pluspunten toegekend.   
 
Aan de voorzieningen langs de routes kunnen diverse regio’s nog wat verbe-
teren. Van de provincies scoort Overijssel hier het hoogst op. Ook de provin-
cies Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Zeeland scoren hoog op dit on-
derdeel. Van de specifiek benoemde regio’s heeft Texel het voorzieningen-
niveau goed op orde, waarbij wel aangetekend moet worden dat de aanwe-
zigheid van bankjes buiten beschouwing is gelaten (geen informatie be-
schikbaar voor de Waddeneilanden). Ook Salland en de Veluwe scoren hier 
4 sterren. Tabel 7 geeft inzicht in de scores per regio. 
 
 

Tabel 7: Vakoordeel voorzieningen langs de routes 

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 
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Hoofdindicator 5: Beheer routenetwerk 
Er is een verschil tussen beheer van het netwerk en het fysieke onderhoud daarvan. 
Daarom zijn deze onderdelen in de kwaliteitsmonitor gesplitst. Als subindicatoren zijn 
de volgende aspecten meegenomen: 
 
a. Recreatief fietsbeleid 
Gekeken is of er specifiek beleid is op het gebied van recreatief 
fietsen. Er kan sprake zijn van een aparte beleidsnota of het fiets-
beleid kan onderdeel zijn van een groter geheel, bijvoorbeeld een 
beleidsnotitie recreatie. Uitgangspunt is dat specifiek beleid voor 
fietser een betere basis biedt voor het realiseren en het borgen van 
een kwalitatief hoogwaardig netwerk. 

 
b. Verantwoordelijkheid actualisatie tracé 
Het Fietsplatform heeft alle knooppuntnetwer-
ken ingevoerd in de routedatabank en zal deze 
actueel houden. De informatie over routewijzi-
gingen en het actuele tracé dient echter vanuit 
de regio’s te komen. Daarbij is het belangrijk 
dat er duidelijkheid bestaat over wie verant-
woordelijk is voor het bijhouden van wijzigin-
gen. Gevraagd is of afspraken zijn gemaakt 
over de verantwoordelijkheid voor het actuali-
seren van het tracé en of actualisatie daad-
werkelijk plaatsvindt. Omdat praktijkinformatie 
op dit moment nog ontbreekt, vormt het ant-
woord op deze vragen de input voor deze kwa-
liteitsmonitor. Bij een volgende kwaliteitsmoni-
tor kan gekeken worden of daadwerkelijk wijzigingen zijn doorgegeven aan de route-
databank. 
 
c. Digitalisering bordlocaties 
Het beheren van een netwerk gaat gemakkelijker wanneer de gegevens hierover 
digitaal aanwezig zijn en uitgewisseld kunnen worden. Daarom is het digitaal aanwe-
zig zijn van deze gegevens als onderdeel van goed beheer meegenomen. 

 
d. Actualiseren gegevens bordlocaties 
Een goed beheerder heeft niet alleen een digitaal bestand, hij zorgt er ook voor dat 
dit actueel wordt gehouden. Daarom is het actualiseren van de bordgegevens als 
onderdeel van goed beheer meegenomen. Daarbij is gevraagd of afspraken zijn 
gemaakt over het actualiseren en hoe frequent deze actualisatie wordt uitgevoerd. 
Ook hierbij is uitgegaan van het antwoord van de regio’s omdat praktijkinformatie 
ontbreekt. 

 
e. Budget voor actualisatie GIS bestanden 
Het actueel houden van de bestanden van de routenetwerk kost geld. Dit is iets dat 
vaak wordt vergeten of iets waar geen tijd/geld voor wordt vrijgemaakt. Wanneer er 
budget voor gereserveerd is, zal het actualiseren van de bestanden onderdeel van 
het takenpakket blijven. Daarom is dit als onderdeel van goed beheer meegenomen.  

 
f. Verantwoordelijkheid routenetwerken 
Om goed beheer van het netwerk te kunnen waarborgen is het belangrijk dat één 
partij aanspreekbaar is voor het gehele netwerk. Het is belangrijk dat bekend is wie 
verantwoordelijk is voor de routenetwerken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het 
gaat om routewijzigingen, publicatie, belangenbehartiging enz.  

 
g. Overleg verschillende netwerkbeheerders 
Een fietsroutenetwerk staat niet op zichzelf, maar grenst altijd aan andere netwer-
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Beheer routenetwerk

a Recreatief fietsbeleid  nvt 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 nvt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

geen recreatief fietsbeleid 0

fietsbeleid ingebed in groter geheel (recreatienota) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

aparte beleidsnota recreatief fietsen 3 3

b Verantwoordelijkheid en actualisatie tracé routenetwerk nvt 0 3 3 3 3 3 1,5 1,5 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3

geen afspraken verantwoordelijkheid 0 0

wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt niet plaats 1,5

wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt plaats 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt 1,5 1,5 nvt

c Digitalisering bordlocaties                                         nvt 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 nvt 3 3 3 3 1 1 3

bordlocaties niet in GIS 0

bordlocaties deel netwerken in digitaal bestand (leesbaar in GIS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

bordlocaties van alle netwerken in GIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt nvt

d Actualisatie gegevens bordlocaties nvt 0 3 3 1,5 0 1,5 1 0 1,5 1 3 nvt 3 3 3 3 0 1,5 0

geen afspraken verantwoordelijkheid 0 0 0

wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie < 1x/jr 1,5 1,5

wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie >= 1x/jr 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt 0 1,5 1 0 1,5 1 3 nvt 1,5 0

e Budget voor actualisatie GIS bestanden nvt 1,5 3 3 3 0 1,5 0 1 0 2,5 1,5 nvt 3 3 3 3 0 0 0

geen budget gereserveerd 0 0 0 0

beschikbaarheid budget onzeker 1,5

budget gereserveerd 3 nvt 3 3 3 3 3 3

anders 1,5 nb 1,5 1 0 2,5 1,5 nvt 3 0

f Verantwoordelijkheid routenetwerken nvt 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3

niet voor alle netwerken verantwoordelijke beheerder 0 0 0 0

wel voor alle netwerken verantwoordelijke beheerder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt nvt

g Overleg met verschillende routenetwerkbeheerders nvt 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 3 nvt 2 2 3 2 1 1 0

geen overleg 0 0

overleg met deel van beheerders, niet regulier 1 1 1 1

overleg met deel van beheerders, regulier 2 2

overleg met alle beheerders, niet regulier 2 2 2

overleg met alle beheerders, regulier 3 3 3 3 3 3 3 3

één beheerder 3 3 3 3

anders nvt nvt 3

totaalscore nvt 7 21 20 18 8,5 17 6 8 13 15 16 nvt 19 19 20 19 9,5 11 11

maximaal haalbare score 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

vakoordeel (0 - 5 sterren) nvt 1,7 5,0 4,6 4,3 2,0 3,9 1,4 1,9 3,1 3,6 3,8 nvt 4,4 4,4 4,6 4,4 2,3 2,6 2,5

ken. Het meest praktische voorbeeld is de aansluiting van de bewegwijzering en 
informatiepanelen. Maar het is ook goed om op de hoogte te zijn van elkaars plannen 
en beleid. Overleg met andere netwerkbeheerders verhoogt de kwaliteit van het 
beheer van het routenetwerk. Aan de provincies is daarom gevraagd of er sprake is 
van een regulier overleg tussen netwerkbeheerders binnen de provincie. 
Aan de regio’s is gevraagd of er sprake is van overleg met de aangrenzende netwer-
ken. Dit staat los van de provinciegrenzen. Zo kan het voorkomen dat er binnen een 
provincie wel sprake is van een regulier overleg, maar dat de individuele regio’s geen 
regulier overleg hebben met de aangrenzende netwerkbeheerders buiten de provin-
cie. 
 
Tabel 8 geeft een overzicht van de scores van de regio’s op het onderdeel 
beheer netwerken. De provincie Drenthe scoort het maximaal aantal punten 
op het beheer van het routenetwerk. Zij zijn hier heel bewust bezig. Ook de 
provincies Overijssel en Gelderland hebben het beheer van de routenetwer-
ken goed op orde (Overijssel alle regio’s, Gelderland met name de Achter-
hoek). Voor de andere provincies valt op dit punt nog winst te behalen.  
 
 
Tabel 8: Vakoordeel beheer routenetwerken 

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor  de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 
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Hoofdindicator 6: Onderhoud bewegwijzering 
Het onderhoud van de bewegwijzering is voor de fietser het meest in het oog sprin-
gende onderdeel. Wanneer het onderhoud goed geregeld is en goed wordt uitge-
voerd, zal de fietser weinig borden missen. Om de kwaliteit van het onderhoud te 
meten zijn de volgende drie subindicatoren gebruikt: 
 
a. Afspraken uitvoering en financiering onderhoud routeborden 
Goed onderhoud begint met goede afspraken. Voor ieder bord dient duidelijk te zijn 
wie het onderhoud uitvoert en wie de kosten daarvoor draagt. 

 
b. Clustering onderhoud LF-en knooppuntbewegwijzering 
Er zijn investeringen gedaan om de LF-bewegwijzering en de knooppuntbewegwijze-
ring te synchroniseren (beide borden samen op één paal). Om deze synchronisatie in 
stand te houden is het belangrijk dat beide borden door dezelfde organisatie worden 
onderhouden. De  kans bestaat dat anders iedere onderhoudsinstantie zijn eigen 
bord terugplaatst op een eigen paal. Daarmee wordt de investering in synchronisatie 
teniet gedaan. Samenbrengen van het onderhoud van beide netwerken levert dus 
efficiencyvoordelen op. Gewenst is dat afspraken wat betreft het clusteren van het 
onderhoud duidelijk zijn vastgelegd in overeenkomsten.  

 
c. Oplossing klachten 
Het aantal klachten en de oplossing daarvan zegt veel over de kwaliteit van het on-
derhoud van de bewegwijzering. Inventariseren van alle klachten die bij alle instan-
ties binnenkomen is niet haalbaar. Daarom is gekeken naar het landelijk meldsys-
teem. In dit systeem kunnen meldingen worden ingevoerd over alle netwerken in 
Nederland. Omdat sommige regio’s naast het landelijk meldsysteem ook hun eigen 
meldsysteem hanteren, geeft het aantal meldingen geen goed beeld van de kwaliteit 
van het onderhoud. Daarom is gekeken naar de oplossing van de ontvangen klach-
ten. Dit geeft een goede indicatie van de wijze waarop het onderhoud wordt gere-
geld. Daarbij is per regio het oplossingspercentage berekend. 
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Onderhoud bewegwijzering

a afspraken uitvoering en financiering onderhoud bordlocaties nvt 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 2 3

verantwoordelijkheid niet voor elke locatie bekend 2 2 2 2

verantwoordelijkheid voor elke locatie bekend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt nvt

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes nvt 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 0 0 1,5 1,5 3 nvt 3 3 3 3 3 0 nvt

geen clustering 0 0 0 0 0

wel clustering, koppeling niet in overeenkomst vastgelegd 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

wel clustering, koppeling wel in overeenkomst vastgelegd 3 3 3 3 3 3 3 3

anders nvt 1,5 1,5 nvt nvt

c Oplossingspercentage klachten nvt 1 0 1 2 2 0 1 2 3 2 2 nvt 1 3 1 3 2 2 nvt

oplossingspercentage lager dan 50% 0 0 0

oplossingspercentage tussen de 50%-75% 1 1 1 1 1 1

oplossingspercentage tussen 75%-85% 2 2 2 2 2 2 2 2

oplossingspercentage hoger dan 85% 3 3 3 3

anders nvt nvt nb

d Oplossingstermijn klachten nvt 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 nvt 1 0 2 3 0 1 nb

Gemiddelde oplostermijn langer dan 12 weken 0 0 0

Gemiddelde oplostermijn ligt tussen 6-12 weken 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gemiddelde oplostermijn ligt tussen 4-6 weken 2 2 2 2 2

Gemiddelde oplostermijn is korter dan 4 weken 3 3 3 3

anders nvt nvt nb

totaalscore nvt 7,5 6,5 8 7,5 8 5,5 5 5 8,5 9,5 9 nvt 8 9 9 12 8 5 3

maximaal haalbare score 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3

vakoordeel (0 - 5 sterren) nvt 3,1 2,7 3,3 3,1 3,3 2,3 2,1 2,1 3,5 4,0 3,8 nvt 3,3 3,8 3,8 5,0 3,3 2,1 5,0

Om tot een goed beeld te komen is een bevriezing gemaakt van het meldsysteem op 
31 januari 2012. Er is gekeken hoeveel meldingen er sinds de start van het meldsys-
teem (juli 2010) zijn gedaan, welke zijn opgelost en hoeveel tijd er tussen de mel-
ding en de oplossing heeft gezeten. Dat de meldingen uit 2010 zijn meegenomen is 
omdat de meeste meldingen in het najaar van 2010 zijn gedaan en een deel van de 
onderhoudsinstanties deze in 2011 pas heeft opgelost. Door uit te gaan van de be-
vriezing de situatie van eind januari 2012, hebben de regio’s ook nog een maand de 
tijd gehad om de meldingen die in december zijn gedaan, op te lossen.  

 
d. Oplossingstermijn 
Hierbij is gekeken hoe snel na de melding een klacht wordt opgelost. Dit noemen we 
de oplossingstermijn. De gemiddelde oplossingtermijn is berekend in weken. Om te 
voorkomen dat uitschieters het gemiddelde teveel bepalen, zijn de langste en de 
kortste oplossingstermijn niet meegenomen. Het Fietsplatform ziet natuurlijk het 
liefst dat meldingen direct worden opgelost, maar in de praktijk is een gemiddelde 
oplossingstermijn onder de vier weken acceptabel.  
Enkele regio’s scoren lager dan op basis van ervaringen met LF-routes werd ver-
wacht. Het Fietsplatform heeft enkele regio’s benaderd met de vraag of er problemen 
zijn met het meldsysteem. Dat was niet het geval. Wel werd aangegeven dat mel-
dingen niet altijd worden afgemeld. Het Fietsplatform kan geen onderscheid maken 
tussen meldingen die niet zijn afgemeld en meldingen die niet zijn opgelost.  
 
Tabel 9 geeft weer hoe het onderhoud van de bewegwijzering in de diverse 
regio’s is geregeld. De Achterhoek scoort hier het maximum aantal sterren. 
De hoge totaalscore voor Texel is enigszins vertekend (geen LF-routes/ 
knooppuntnetwerk opgeleverd in 2011, dus nog nauwelijks meldingen). De 
verschillen in de scores van deze (beïnvloedbare) hoofdindicator zijn aan-
zienlijk; hier valt winst te boeken! 
 
 

Tabel 9: Vakoordeel onderhoud bewegwijzering 

Voor de exacte waarden zie de regiopagina’s (hoofdstuk 6). Voor de definitie van de subindicatoren zie tabel 2 (blz. 14) 



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 28 

 
Marketing, promotie en innovatieve ontwikkelingen 
Het Fietsplatform is van mening dat de kwaliteit van de marketing en promotie ook 
onderdeel uit zou moeten maken van de kwaliteitsmonitor. Datzelfde geldt voor de 
mate waarin een regio bezig is met innovatie op het gebied van fietsrecrea-
tie/toerisme. Gezocht is naar een goede manier om de kwaliteit van deze aspecten 
objectief te meten. Een aantal  vragen is voorgelegd aan de promotieorganisaties. 
Deze vragen betroffen onderwerpen als de diversiteit van de fietsroutes en de schaal 
waarop de promotie plaatsvond. Het Fietsplatform heeft uiteindelijk besloten dat met 
de verkregen gegevens onvoldoende objectief kon worden bepaald welke regio’s de 
marketing en promotie kwalitatief goed doen. Om deze reden is ervoor gekozen het 
gehele onderwerp marketing en promotie en innovatieve ontwikkelingen niet in de 
kwaliteitsmonitor van 2012 op te nemen. Het plan is om dit onderwerp bij een ver-
volg van de kwaliteitsmonitor wel mee te nemen. 
 
 
3.3. BRONNEN/ VERANTWOORDING 
  
Het vakinhoudelijk onderzoek is uitgevoerd op basis van intern en extern onderzoek.  
 
Bij het Fietsplatform is al veel informatie in huis: 

- Landelijke routedatabank recreatief fietsen 
- TOP10NL 
- Meldsysteem bewegwijzering fietsroutenetwerken 
- Onderhoudscontracten 
- Informatie over netwerkbeheer en bewegwijzering 

 
Op basis van deze informatie konden vele antwoorden worden verstrekt, maar aan-
vullende informatie was nog nodig. Deze is verkregen via: 

- Fietsersbond (informatie rustbankjes) 
- CBS (informatie over aantal inwoners) 
- CVO (continu vakantie onderzoek,  NBTC-NIPO, informatie over belang en 

waardering) 
- CVTO (continu vrijetijdsonderzoek, NBTS-NIPO, informatie over belang en 

waardering) 
 
Daarnaast is veel informatie verkregen via de contactpersonen bij provincies en 
fietsregio’s. Het opvragen van gegevens bij de provincies is schriftelijk gebeurd via 
de contactpersonen van het Fietsplatform. Voor de subregio’s is eenzelfde vragenlijst 
toegestuurd aan de contactpersonen van het Fietsplatform bij de recreatieschappen 
en andere regionale organisaties. De provincies en regio’s zijn gevraagd om de in-
formatie schriftelijk aan te leveren door middel van het invullen van een vragenlijst 
(zie bijlage B en C). Bijlage D geeft een overzicht van degenen die hebben gerea-
geerd. 
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4. Consumentenonderzoek 
 
In aanvulling op het vakinhoudelijk onderzoek, waarbij de feitelijke kwaliteit van het 
fietsproduct in de doelregio’s is onderzocht, is het ook belangrijk om te weten hoe de 
recreatieve fietsers zelf het fietsen in de fietsregio’s ervaren. De uitkomsten van dit 
consumentenonderzoek bieden naast de feitelijke kwaliteit inzicht in de kwaliteitsbe-
leving en het imago van de fietsregio’s.  
 
 
4.1. AANPAK 
 
Voor het meten van het consumentenoordeel is gebruik gemaakt van bestaande 
onderzoeken: het CVO en het CVTO (NBTC-NIPO). Binnen deze bestaande onderzoe-
ken is aan de deelnemers een aantal extra vragen voorgelegd over het belang dat zij 
aan bepaalde aspecten hechten en de beoordeling van deze aspecten. Doordat ge-
bruik gemaakt is van bestaande onderzoeken, kunnen de gegevens van deze extra 
vragen gekoppeld worden aan allerlei gegevens die in deze onderzoeken standaard 
worden bevraagd. Een van die gegevens is de regio waar men heeft gefietst. Dit 
levert een duidelijk beeld van de beoordeling van de diverse aspecten per regio. 
 
ContinuVakantieOnderzoek (CVO)  
Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig consumentonderzoek naar het 
vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Basis voor het onderzoek vormt een 
consumentenpanel van ca. 7.500 personen (representatief voor de Nederlandse 
bevolking). 
In het CVO wordt standaard gevraagd of er tijdens de vakantie een fietstocht is on-
dernomen. Aan personen die één of meer fietstochten hebben ondernomen wordt 
aanvullend gevraagd of sprake was van een fietsvakantie, waarbij dit gedefinieerd is 
als een vakantie waarbij meer dan de helft van de dagen aan fietsen besteed is. 
Meer informatie over het CVO is te vinden in Bijlage E. 
 
In 2010 heeft het Fietsplatform twee extra vragen laten meelopen in het CVO, te 
weten:  

1. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten bij een fietsvakantie?  
a) aantrekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), 

uitzicht, diversiteit e.d.) 
b) kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
c) kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes  
d) kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
e) drukte op de fietsroutes  
f) aanwezigheid bezienswaardigheden 
g) aanwezigheid horecapunten  

2. Hoe beoordeelt u deze aspecten bij de door u gemaakte fietsvakantie? (uit-
gedrukt in een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend. aan-
trekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), uitzicht, di-
versiteit e.d.) 

a) kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
b) kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes    
c) kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
d) drukte op de fietsroutes   
e) aanwezigheid bezienswaardigheden  
f) aanwezigheid horecapunten 

3. Wat is uw totaaloordeel over de fietsvakantie? (uitgedrukt in een rapportcij-
fer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend), inclusief weet niet. 
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ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)  
Het CVTO brengt de vrijetijdsmarkt van Nederlanders in kaart. Hierbij wordt de vol-
gende definitie van vrijetijdsactiviteiten gehanteerd: alle (dag)recreatieve activiteiten 
die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal een uur 
van huis is (inclusief reistijd). Bezoek aan familie/vrienden/kennissen en activiteiten 
ondernomen tijdens vakanties blijven buiten beschouwing. 
In 52 wekelijkse metingen worden in totaal zo’n 18.000 respondenten ondervraagd. 
Om op jaarbasis ook uitspraken te kunnen doen over de deelname van de Neder-
landse bevolking aan diverse activiteiten  wordt aanvullend één keer per jaar bij 
5.000 personen de participatie en frequentie voor alle te onderscheiden activiteiten 
gemeten. Van de respondenten zijn reeds de nodige socio-economische en demogra-
fische kenmerken bekend, evenals het mediagebruik. Voor meer informatie over het 
CVTO zie Bijlage E. 
 
Het Fietsplatform heeft van mei 2010 tot en met mei 2011 extra vragen mee laten 
lopen voor de ondernomen fietstochten voor plezier:  

1. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten bij een fietstocht? (uitgedrukt 
in een rapportcijfer, waarbij 1=volstrekt onbelangrijk, 10=zeer belangrijk.   

a) aantrekkelijkheid van de omgeving  
b) rust 
c) kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid) 
d) kwaliteit van de fietsroutes (routeverloop, bewegwijzering) 
e) aanbod bezienswaardigheden 
f) aanbod en kwaliteit horecapunten 

2. Hoe beoordeelt u deze aspecten bij de door u gemaakte fietstocht? (uitge-
drukt in een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend.  

a) aantrekkelijkheid van de omgeving 
b) rust 
c) kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid) 
d) kwaliteit van de fietsroutes (routeverloop, bewegwijzering) 
e) aanbod bezienswaardigheden 
f) aanbod en kwaliteit horecapunten 

3. Wat is uw totaaloordeel over de door u gemaakte fietstocht? (uitgedrukt in 
een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend), 

 
De waardering is zowel in het CVO als in het CVTO bevraagd. Dat wil zeggen dat er 
een waardering is uitgesproken door fietsvakantiegangers en door mensen die een 
fietsdagtocht hebben ondernomen. In deze resultaten is het gemiddelde van beide 
waarderingen gebruikt. Dit met uitzondering van Flevoland. In deze provincie was 
het aantal fietsers in de steekproef van het CVO dermate laag dat de resultaten 
hiervan niet als betrouwbaar meegenomen konden worden. 
 
Omzetting rapportcijfers naar aantal sterren 
De waardering van de consumenten is weergeven in een rapportcijfer. Deze cijfers 
moeten worden omgezet naar een aantal sterren. Omdat rapportcijfers worden ge-
geven op een schaal van 1 tot 10 en sterren op een schaal van 1 tot 5, lijkt het lo-
gisch om het rapportcijfer door 2 te delen om zodoende tot het juiste aantal sterren 
te komen. In de praktijk nivelleert dat de verschillen in de rapportcijfers echter te 
veel. De rapportcijfers liggen dicht bij elkaar. Als deze door de deling ook nog eens 
genivelleerd worden, komen alle waarderingen in de middenmoot terecht. Daarom is 
gekeken naar de waarde die men normaliter aan rapportcijfers hecht. Deze waarde-
ring is toegepast op het sterrensysteem. Een 9 wordt normaliter gezien als heel goed 
en zou in sterrensysteem 5 sterren krijgen. Een 8 is nog altijd heel goed, maar zou 
in een sterrensysteem niet de maximale 5 sterren krijgen, maar 4 sterren enz. In de 
berekening betekent dit dat steeds 4 punten van het rapportcijfer worden afgehaald 
om zodoende het aantal sterren te bepalen. Een rapportcijfer van een 7,2 levert zo 
3,2 sterren op. In tabel 10 zijn zowel de rapportcijfers als de vertaling naar het aan-
tal sterren zichtbaar gemaakt.  
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4.2. RESULTATEN CONSUMENTENOORDEEL 
 
De waardering die consumenten aan de diverse aspecten van hun fietstocht geven is 
gekoppeld aan een van de hoofdindicatoren. Bij sommige hoofdindicatoren is sprake 
van twee aspecten waarop de consumenten hun oordeel hebben gegeven. Deze 
aspecten zijn niet altijd even belangrijk. Daarom is hierop een weging toegepast. In 
tabel 10 is weergegeven welke aspecten van de consumentenwaardering aan welke 
indicatoren zijn gekoppeld. Tevens is in deze tabel te zien hoe de fietser de verschil-
lende regio’s waardeert. 
Naast een waardering op de individuele aspecten is de fietser ook gevraagd en to-
taaloordeel over zijn fietstocht te geven. Omdat ook dit totaaloordeel binnen CVO en 
CVTO gekoppeld kan worden aan de regio waarin is gefietst kan een totaaloordeel 
per regio worden weergegeven. 
 

Tabel 10: Consumentenoordeel, uitgesplitst per indicator 

 
 
De rapportcijfers die de fietsers als algemeen oordeel van hun fietstocht in de ver-
schillende regio’s geven, ontlopen elkaar niet veel. Het varieert van een 7,4 in Flevo-
land tot een 8,4 voor de Friese Waddeneilanden en Texel. Toch geven ook deze klei-
ne verschillen wel degelijk een verschil in waardering aan. Van de provincies scoort 
Overijssel het hoogst met een 8,2.De rapportcijfers die fietsers op de diverse aspec-
ten van fietstochten geven lopen verder uit elkaar; van een 5,3 voor de aanwezig-
heid van horeca in Flevoland tot een 9 voor de drukte op de fietspaden in Flevoland. 
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1. Landschap

a Aantrekkelijkheid omgeving 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 3,8 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 3,9 4,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 4,3 4,8

Waardering consument (rapportcijfer) 8,1 8,3 8,2 8,2 8,3 7,8 8,2 8,1 8,0 8,1 8,2 7,9 8,8 8,1 8,2 8,2 8,4 8,1 8,3 8,8

b Aanwezigheid bezienswaardigheden 2,3 3,2 2,7 3,0 3,2 2,1 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4

Waardering consument (rapportcijfer) 6,3 7,2 6,7 7,0 7,2 6,1 7,0 7,0 7,2 7,3 7,0 7,0 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 3,7 4,0 3,8 3,9 4,0 3,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 4,4 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 4,0 4,4

2. Toegankelijkheid

a Kwaliteit fietspaden en wegen 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 4,0 3,7 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,4

Waardering consument (rapportcijfer) 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 8,0 7,7 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 8,1 8,4

b Drukte op fietspaden 3,5 3,7 3,3 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 3,2 3,4 3,7 3,4 4,0 3,6 3,5 3,5 3,8 3,4 3,3 4,0

Waardering consument (rapportcijfer) 7,5 7,7 7,3 7,5 7,5 7,2 7,5 7,6 7,2 7,4 7,7 7,4 8,0 7,6 7,5 7,5 7,8 7,4 7,3 8,0

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9 3,6 4,3 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 4,3

3. Kwaliteit routenetwerken

a Kwaliteit bewegwijzering 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,8 8,0 7,9 7,0 7,2 7,8 7,7 7,6 8,0 7,6 8,1 7,8 8,1 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1

b Kwaliteit routeverloop 3,3 3,8 3,6 3,9 3,9 3,1 3,5 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,6 7,9 7,9 7,1 7,5 7,8 7,6 7,6 7,8 7,6 8,1 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 8,1

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 3,3 3,8 3,7 3,9 3,9 3,1 3,3 3,8 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1

4. Voorzieningen langs de routes

a Aanwezigheid horecapunten 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 1,3 2,5 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,7

Waardering consument (rapportcijfer) 6,8 7,1 6,6 6,9 6,9 5,3 6,5 7,3 7,0 7,2 7,1 7,2 7,7 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,7

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 1,3 2,5 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,7

5. Beheer routenetwerk

6. Onderhoud bewegwijzering

a Kwaliteit bewegwijzering 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,8 8,0 7,9 7,0 7,2 7,8 7,7 7,6 8,0 7,6 8,1 7,8 8,1 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1

consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Algemeen oordeel consument (rapportcijfer; bron CVTO en CVO) 7,9 8,1 8,0 8,2 8,1 7,4 8,0 8,0 8,1 7,9 8,0 7,9 8,4 8,0 8,2 8,2 8,2 8,0 8,1 8,4

Algemeen oordeel consument  (0 - 5 sterren) 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 3,4 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0 3,9 4,4 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,4
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5. Totaalbeeld en conclusies 
 
In hoofdstuk 3 is het vakoordeel uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 4 is het con-
sumentenoordeel behandeld. In dit hoofdstuk worden beide zaken bij elkaar gevoegd 
tot een totaaloordeel per regio met daarbij de bijbehorende sterren.  
 
Weging consumentenoordeel-vakoordeel 
Gekozen is om de eindscore van de regio’s niet te bepalen door simpelweg de me-
ning van consument met het vakoordeel te middelen. Er is een weging toegepast. De 
weging is weergegeven in tabel 12. Zo is te zien dat op de hoofdindicator landschap 
de mening van de consument zwaarder meeweegt dan de vakoordeel en op het on-
derdeel kwaliteit routenetwerken het vakoordeel weer zwaarder weegt.  
 
Weging hoofdindicatoren 
Niet iedere hoofdindicator beïnvloedt in gelijke mate de kwaliteit van de fietsregio. 
Daarom is ervoor gekozen aan de hoofdindicatoren een wegingsfactor toe te kennen. 
Zodoende kan de ene indicator een grotere invloed uitoefenen op de eindscore dan 
de ander. Voor het bepalen van de weging van de diverse kwaliteitsindicatoren is 
gekeken naar het belang dat fietsers hechten aan de verschillende indicatoren. In de 
periode april-september 2011 heeft het Fietsplatform een extra vraag mee laten 
lopen in het CVTO (continu vrijetijdsonderzoek) waarin fietsers konden aangeven hoe 
belangrijk zij een bepaald aspect van hun fietstocht vonden op een schaal van 1 op 
10. Eenzelfde vraag heeft het Fietsplatform laten meenemen in het CVO (continu 
vakantie onderzoek van april-september 2010). Meer informatie over deze onderzoe-
ken is te vinden in Bijlage E.  
 
De items waarvan de fietsers het belang hebben aangegeven zijn verdeeld onder de 
hoofdindicatoren en vertaald naar de wegingsfactor. De wijze waarop dit is gedaan is 
weergegeven in tabel 11.  
 

Tabel 11: Weging hoofdindicatoren op basis van belang aspecten CVTO en CVO 2010/2011 

 
Het consumentenoordeel en het vakoordeel zijn op basis van bovenstaande wegin-
gen bij elkaar gebracht in tabel 12. In het totaalschema is te zien dat 4 van de 12 
provincies maar liefst 4 sterren scoren. Van de specifiek benoemde regio’s scoren 
maar liefst 5 regio’s 4 sterren. 
 

Fietsdagtochten 
(CVTO)

Fietsvakanties 
(CVO) 

Gemiddeld  
rapportcijfer

Weging 
aspect

Totaal 
belang 

Weging 
totaal

1. Landschap 2,5
Belang aantrekkelijkheid omgeving 8,0 8,5 8,3 3
Belang aanwezigheid bezienswaardigheden 6,8 7,3 7,1 1
2. Toegankelijkheid 2
Belang kwaliteit  fietspaden en wegen 8,2 8,3 8,3 1
Belang drukte op fietspaden 7,4 7,6 7,5 1
3. Kwaliteit Routenetwerken 2
Belang kwaliteit bewegwijzering 7,5 8,3 7,9 1
Belang kwaliteit routeverloop 7,5 8,2 7,9 1
4. Voorzieningen langs de routes 1
Belang aanwezigheid horecapunten 6,4 7,3 6,9 1 6,9
5. Beheer routenetwerk 2
Geen relevant aspect
6. Onderhoud bewegwijzering 2
Belang kwaliteit bewegwijzering 7,5 8,3 7,9 1 7,9

8,0

7,9

7,9
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Tabel 12: Totaaloordeel  
provincies regios
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1. Landschap 2,5 3,4 4,1 3,5 3,7 3,6 3,6 3,3 3,3 2,8 3,7 3,3 3,0 4,4 3,5 3,6 3,4 3,7 3,7 3,3 4,5
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 6 9 6 6 4,5 9 3 3 0 6 4,5 3 9 6 6 4,5 6 6 3 9

ruim onder gemiddelde (<75%) 0 0
onder gemiddelde (75-80%) 3 3 3 3 3
rond gemiddelde (80-85%) 5 4,5 4,5 4,5
boven gemiddelde (85-90%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ruim boven gemiddelde (90%>) 9 9 9 9 9

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 0 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5
onder gemiddelde (<20%) 0 0 0 0 0 0 0 0
rond gemiddelde (20-35%) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
boven gemiddelde (35%>) 1 1 1 1 1 1

c Bezienswaardigheden 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5
2 of minder bezienswaardigheden per 100 km2 0 0 0 0
3-5 bezienswaardigheden per 100 km2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6 of meer bezienswaardigheden per 100 km2 1 1 1 1

totaalscore 6,5 9,5 6,5 7 6 9 5 5 2 7 5 4 9,5 6,5 6,5 5,5 6,5 7,5 4 10
maximaal haalbare score 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

vakoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,0 4,3 3,0 3,2 2,7 4,1 2,3 2,3 0,9 3,2 2,3 1,8 4,3 3,0 3,0 2,5 3,0 3,4 1,8 4,5
a Aantrekkelijkheid omgeving 3 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 3,8 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 3,9 4,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 4,3 4,8

Waardering consument (rapportcijfer) 8,1 8,3 8,2 8,2 8,3 7,8 8,2 8,1 8,0 8,1 8,2 7,9 8,8 8,1 8,2 8,2 8,4 8,1 8,3 8,8
b Aanwezigheid bezienswaardigheden 1 2,3 3,2 2,7 3,0 3,2 2,1 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4

Waardering consument (rapportcijfer) 6,3 7,2 6,7 7,0 7,2 6,1 7,0 7,0 7,2 7,3 7,0 7,0 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4
consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 2 3,7 4,0 3,8 3,9 4,0 3,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 4,4 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 4,0 4,4

2. Toegankelijkheid 1,5 3,2 3,2 4,6 4,1 3,7 3,6 1,7 1,7 1,7 4,6 3,7 3,6 3,8 4,6 4,1 4,1 4,7 3,6 3,2 3,8
a Aantal fietsmogelijkheden 2 2 3 2 2 2 0 0 0 3 1 1 3 3 2 2 3 2 0 3

onder gemiddelde (<4 km per 100 inwoners) 0 0 0 0 0
rond gemiddelde (4-6 km per 100 inwoners) 1 1 1
boven gemiddelde (6-8 km per 100 inwoners) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ruim boven gemiddelde (>8 km per 1000 inwoners) 3 3 3 3 3 3 3

b Mate van compartimentering 1 1 3 3 3 2 0 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1
ruim boven gemiddelde (0,25 km>) 0 0
boven gemiddelde (0,20-0,25 km) 1 1 1 1 1 1 1
rond gemiddelde (0,15-0,20 km) 2 2
onder gemiddelde (<0,15 km) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
openbaar toegankelijk, op bepaalde plaatsen entree geheven 0 0 0 0 0
openbaar toegankelijk, nergens entree geheven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totaalscore 4 4 7 6 5 5 1 1 1 7 5 5 5 7 6 6 7 5 4 5
maximaal haalbare score 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

vakoordeel (0 - 5 sterren) 2 2,9 2,9 5,0 4,3 3,6 3,6 0,7 0,7 0,7 5,0 3,6 3,6 3,6 5,0 4,3 4,3 5,0 3,6 2,9 3,6
a Kwaliteit fietspaden en wegen 2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 4,0 3,7 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,4

Waardering consument (rapportcijfer) 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 8,0 7,7 8,4 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 8,1 8,4
b Drukte op fietspaden 1 3,5 3,7 3,3 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 3,2 3,4 3,7 3,4 4,0 3,6 3,5 3,5 3,8 3,4 3,3 4,0

Waardering consument (rapportcijfer) 7,5 7,7 7,3 7,5 7,5 7,2 7,5 7,6 7,2 7,4 7,7 7,4 8,0 7,6 7,5 7,5 7,8 7,4 7,3 8,0
consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9 3,6 4,3 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 4,3

3. Kwaliteit routenetwerken 2,0 0,0 4,4 2,7 4,1 3,9 2,9 3,5 1,9 2,2 4,4 3,4 4,0 nvt 4,4 4,5 4,1 4,5 3,4 4,3 4,8
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk 0 3 0 3 3 1 3 1 1 3 1 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3

niet conform standaard 0 0 0
grotendeels conform standaard 1 1 1 1 1
conform standaard 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt

b Aansluitingnetwerk op aangrenzende regio's nvt 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 2 nvt 3 3 2 3 3 3 3
niet gecontroleerd 0
controle in uitvoering 1 1 1 1
wel gecontroleerd, problemen nog niet aangepakt 1
wel gecontroleerd, problemen worden aangepakt 2 2 2 2 2
wel gecontroleerd, problemen zijn aangepakt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt nvt 3

c Synchronisatie LF- en knooppuntroutes nvt 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 nvt 3 3 3 3 0 1,5 3
niet gesynchroniseerd 0 0
deels gesynchroniseerd 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
wel gesynchroniseerd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt nvt 3

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten nvt 2 0 2 2 1,5 3 0 0 2 3 2 nvt 2 2 2 2 2 3 3
rondritten niet gesaneerd, geen plannen sanering 0 0 0
rondritten niet gesaneerd, tussen heden-5 jaar sanering 2 1,5
rondritten niet gesaneerd, tussen heden-2 jaar sanering 2 2
rondritten gesaneerd, afwijking norm >4 2 2 2 2 2 2 2 2
rondritten gesaneerd, afwijking norm 0-4 3 3 3 3 3
anders nvt 0 2 2 nvt

totaalscore 0 11 6 10 9,5 7 8,5 3,5 4,5 11 8 10 0 11 11 10 11 8 11 12
maximaal haalbare score 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 nvt 12 12 12 12 12 12 12

vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 0,0 4,6 2,5 4,2 4,0 2,9 3,5 1,5 1,9 4,6 3,3 4,2 nvt 4,6 4,6 4,2 4,6 3,3 4,4 5,0
a Kwaliteit bewegwijzering 1 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,8 8,0 7,9 7,0 7,2 7,8 7,7 7,6 8,0 7,6 8,1 7,8 8,1 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1
b Kwaliteit routeverloop 1 3,3 3,8 3,6 3,9 3,9 3,1 3,5 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,6 7,9 7,9 7,1 7,5 7,8 7,6 7,6 7,8 7,6 8,1 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 8,1
consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,3 3,8 3,7 3,9 3,9 3,1 3,3 3,8 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 4,1

4. Voorzieningen langs de routes 1,0 2,7 3,4 3,6 3,8 3,1 2,4 2,8 3,6 3,1 3,6 2,8 3,0 2,7 3,6 4,1 3,3 3,3 3,8 2,5 4,4
a Aanwezigheid bankjes 0 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 3 1,5 0 0 0 nb 1,5 3 3 3 3 0 nb

onder gemiddelde (< 10 bankjes) 0 0 0 0 0 0 0
rond gemiddelde (10-20 bankjes) 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
boven gemiddelde (20 bankjes >) 3 3 3 3 3 3 3
anders nb nb

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3
niet aanwezig 0
onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1
rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3
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(vervolg tabel 12) 
provincies regios
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c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3
niet aanwezig 0
onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1 1 1 1 1 1
rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 3 0 2 3 1 1 3 1 2
niet aanwezig 0 0
onder gemiddelde (<0,5) 1 1 1 1 1 1 1 1
rond gemiddelde (0,5-0,9) 2 2 2 2 2 2 2 2
boven gemiddelde (0,9>) 3 3 3 3 3 3

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
geen op-/overstap/rustpunten/andere regionale initiatieven 0 0
wel op-/overstap/rustpunten/andere regionale initiatieven 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

totaalscore 8 11 12 12 9,5 8 8,5 11 9,5 11 8 9 6 12 13 10 10 12 7 11
maximaal haalbare score 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 12

vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 2,7 3,5 3,8 4,0 3,2 2,7 2,8 3,7 3,2 3,7 2,7 3,0 2,5 3,8 4,3 3,3 3,3 4,0 2,3 4,6
a Aanwezigheid horecapunten 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 1,3 2,5 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,7

Waardering consument (rapportcijfer) 6,8 7,1 6,6 6,9 6,9 5,3 6,5 7,3 7,0 7,2 7,1 7,2 7,7 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,7
consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 1,3 2,5 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,7 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,7

5. Beheer routenetwerk 2,0 nvt 1,7 5,0 4,6 4,3 2,0 3,9 1,4 1,9 3,1 3,6 3,8 nvt 4,4 4,4 4,6 4,4 2,3 2,6 2,5
a Recreatief fietsbeleid  nvt 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 nvt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

geen recreatief fietsbeleid 0
fietsbeleid ingebed in groter geheel (recreatienota) 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
aparte beleidsnota recreatief fietsen 3 3

b Verantwoordelijkheid en actualisatie tracé routenetwerk nvt 0 3 3 3 3 3 1,5 1,5 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3
geen afspraken verantwoordelijkheid 0 0
wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt niet plaats 2
wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt plaats 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt 1,5 1,5 nvt

c Digitalisering bordlocaties                                         nvt 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 nvt 3 3 3 3 1 1 3
bordlocaties niet in GIS 0
bordlocaties deel netwerken in digitaal bestand (leesbaar in GIS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bordlocaties van alle netwerken in GIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt nvt

d Actualisatie gegevens bordlocaties nvt 0 3 3 1,5 0 1,5 1 0 1,5 1 3 nvt 3 3 3 3 0 1,5 0
geen afspraken verantwoordelijkheid 0 0 0
wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie < 1x/jr 2 1,5
wel afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie >= 1x/jr 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt 0 1,5 1 0 1,5 1 3 nvt 1,5 0

e Budget voor actualisatie GIS bestanden nvt 1,5 3 3 3 0 1,5 0 1 0 2,5 1,5 nvt 3 3 3 3 0 0 0
geen budget gereserveerd 0 0 0 0
beschikbaarheid budget onzeker 2
budget gereserveerd 3 nvt 3 3 3 3 3 3
anders 1,5 nb 1,5 1 0 2,5 1,5 nvt 3 0

f Verantwoordelijkheid routenetwerken nvt 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 3 3
niet voor alle netwerken verantwoordelijke beheerder 0 0 0 0
wel voor alle netwerken verantwoordelijke beheerder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt nvt

g Overleg met verschillende routenetwerkbeheerders nvt 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 3 nvt 2 2 3 2 1 1 0
geen overleg 0 0
overleg met deel van beheerders, niet regulier 1 1 1 1
overleg met deel van beheerders, regulier 2 2
overleg met alle beheerders, niet regulier 2 2 2
overleg met alle beheerders, regulier 3 3 3 3 3 3 3 3
één beheerder 3 3 3 3
anders nvt nvt 3

totaalscore nvt 7 21 20 18 8,5 17 6 8 13 15 16 nvt 19 19 20 19 9,5 11 11
maximaal haalbare score 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

vakoordeel (0 - 5 sterren) nvt 1,7 5,0 4,6 4,3 2,0 3,9 1,4 1,9 3,1 3,6 3,8 nvt 4,4 4,4 4,6 4,4 2,3 2,6 2,5

6. Onderhoud bewegwijzering 2,0 nvt 3,3 2,9 3,5 3,3 3,3 2,5 2,4 2,4 3,6 4,0 3,7 nvt 3,4 3,8 3,8 4,8 3,4 2,4 4,8
a afspraken uitvoering en financiering onderhoud bordlocaties nvt 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 nvt 3 3 3 3 3 2 3

verantwoordelijkheid niet voor elke locatie bekend 2 2 2 2
verantwoordelijkheid voor elke locatie bekend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt nvt

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes nvt 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 0 0 1,5 1,5 3 nvt 3 3 3 3 3 0 nvt
geen clustering 0 0 0 0 0
wel clustering, koppeling niet in overeenkomst vastgelegd 2 1,5 1,5 1,5 1,5
wel clustering, koppeling wel in overeenkomst vastgelegd 3 3 3 3 3 3 3 3
anders nvt 1,5 1,5 nvt nvt

c Oplossingspercentage klachten nvt 1 0 1 2 2 0 1 2 3 2 2 nvt 1 3 1 3 2 2 nvt
oplossingspercentage lager dan 50% 0 0 0
oplossingspercentage tussen de 50%-75% 1 1 1 1 1 1
oplossingspercentage tussen 75%-85% 2 2 2 2 2 2 2 2
oplossingspercentage hoger dan 85% 3 3 3 3
anders nvt nvt nb

d Oplossingstermijn klachten nvt 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 nvt 1 0 2 3 0 1 nb
Gemiddelde oplostermijn langer dan 12 weken 0 0 0
Gemiddelde oplostermijn ligt tussen 6-12 weken 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gemiddelde oplostermijn ligt tussen 4-6 weken 2 2 2 2 2
Gemiddelde oplostermijn is korter dan 4 weken 3 3 3 3
anders nvt nvt nb

totaalscore nvt 7,5 6,5 8 7,5 8 5,5 5 5 8,5 9,5 9 nvt 8 9 9 12 8 5 3
maximaal haalbare score 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3

vakoordeel (0 - 5 sterren) 4 nvt 3,1 2,7 3,3 3,1 3,3 2,3 2,1 2,1 3,5 4,0 3,8 nvt 3,3 3,8 3,8 5,0 3,3 2,1 5,0
a Kwaliteit bewegwijzering 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Waardering consument (rapportcijfer) 7,3 7,8 7,8 8,0 7,9 7,0 7,2 7,8 7,7 7,6 8,0 7,6 8,1 7,8 8,1 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1
consumentenoordeel (0 - 5 sterren) 1 3,3 3,8 3,8 4,0 3,9 3,0 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1

Totaalwaardering, exact  (0 - 5 sterren) 2,3 3,3 3,6 3,8 3,6 2,9 3,0 2,3 2,3 3,6 3,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0 3,2 3,1 3,9

Totaalwaardering, afgerond 2 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
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Conclusies 
Welke algemene conclusies kunnen worden getrokken wat betreft het totaalover-
zicht? 
 
In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat er geen enkele regio is die slecht 
scoort. Geen enkele regio scoort geen of slechts 1 ster bij de totaalwaardering. Dit 
klopt ook wel met het algemene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte 
fietsgebieden, wel minder goede.  
 
Opvallend is ook dat op de schaal van 0 tot 5 sterren geen enkele regio op 5 sterren 
uitkomt. Voor sommige regio’s zal dat ook een lastige opgave worden omdat een 
aantal aspecten niet beïnvloedbaar is. Dit geldt met name voor het landschap; som-
mige gebieden zijn qua afwisseling en structuur nu eenmaal geliefder bij het gemid-
delde publiek dan andere. Maar geconcludeerd kan worden dat voor alle regio’s nog 
winst te boeken is; alle regio’s zouden op grond van beïnvloedbare aspecten, zoals 
kwaliteit van het routenetwerk, aanbod van specifieke voorzieningen en beheer en 
onderhoud, op 4 of 5 sterren uit moeten kunnen komen.   
Volgend jaar (nog) beter? 
 
Hieronder een overzicht van de provincies en de regio’s en het aantal sterren dat ze 
dit eerste jaar van de kwaliteitsmonitor hebben gescoord. Van de provincies scoort 
de provincie Overijssel het hoogst. Bij de regio’s is dat de Achterhoek. Als alle gebie-
den, zowel de provincies als de regio’s bij elkaar worden genomen komt de Achter-
hoek ook als best scorende uit de bus. 
 
 
 
 
Aantal 
sterren 

Provincie Regio 

 - - 

 - Overijssel (3,8) 
- Drenthe (3,6)  
- Gelderland (3,6)  
- Zeeland (3,6) 

- Achterhoek (4,0) 
- Friese Waddeneilanden (3,9) 
- Kop van Ov., IJsseldelta, Vechtdal (3,9) 
- Salland (3,9) 
- Texel (3,9) 
- Twente (3,8) 

 - Limburg (3,4) 
- Friesland (3,3)  
- Noord-Brabant (3,3) 
- Utrecht (3,0) 
- Flevoland (2,9) 

- Veluwe (3,2) 
- Rivierengebied en KAN (3,1) 

 - Groningen (2,3) 
- Noord-Holland (2,3)  
- Zuid-Holland (2,3) 

 

 -  

0 -  
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Bijlage A:  Rapportage per regio 
 
Op de volgende pagina’s per regio een rapportage en conclusie.  
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1. GRONINGEN 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0–5 sterren)  

Oppervlakte in km2 2.387  Landschap 3,3 

Aantal inwoners 1.580.433  Toegankelijkheid 3,1 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 4.143  Kwaliteit routenetwerk(en) 0 

Totale lengte routenetwerk (km) 0  Voorzieningen langs de routes 2,7 

Waarvan lengte LF-netwerk (km) 269  Beheer routenetwerk(en) n.v.t. 

Aantal knooppuntnetwerken 0  Onderhoud bewegwijzering n.v.t. 

Aantal knooppunten 0  Totaalwaardering, gewogen (exact) 2,3 

   Totaalwaardering, afgerond  
  

Knooppuntnetwerk eind 2011 nog in uitvoering 
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Tabel 13: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Groningen 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Groningen: 
De provincie Groningen scoort in totaal 2 sterren. Op het moment van uitvoering van 
de kwaliteitsmonitor (t/m december 2011) was er in Groningen nog geen routenet-
werk aanwezig. Omdat het vanuit landelijke scope wel belangrijk wordt gevonden dat 
hier een netwerk aanwezig is, scoort Groningen op het onderdeel kwaliteit netwerken 
geen sterren. De onderdelen beheer routenetwerk en onderhoud routenetwerk zijn 
niet van toepassing omdat er geen netwerk is. Deze zijn niet meegewogen in het 
totaal aantal sterren. Het is inmiddels bekend dat in 2012 in Groningen een netwerk 
gereed zal zijn. Dit biedt goede mogelijkheden voor een hogere score bij de volgende 
kwaliteitsmonitor. 
 
 
 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 88% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 3% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 7,1 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,21 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk (Nog) geen netwerk

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's (Nog) geen netwerk

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes (Nog) geen netwerk

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 18 rondritten, norm is 3. Sanering is niet van toepassing.

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 6 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid (bron Fietsersbond)

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers 15 TOP's in Oost-Groningen

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk (Nog) geen netwerk

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            (Nog) geen netwerk

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) (Nog) geen netwerk

e Budget voor actualisatie GIS bestanden (Nog) geen netwerk

f Verantwoordelijkheid routenetwerken (Nog) geen netwerk

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders (Nog) geen netwerk

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden (Nog) geen netwerk

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes (Nog) geen netwerk

c Oplossingspercentage klachten (Nog) geen netwerk

d Oplossingstermijn klachten (Nog) geen netwerk

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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2. FRIESLAND 

  
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 3.528  Landschap 4,1 

Aantal inwoners 646.404  Toegankelijkheid 3,2 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 5.084  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,4 

LF-routes (km) 431  Voorzieningen langs de routes 3,4 

Knooppuntroutes (km) 2.831  Beheer routenetwerk(en) 1,7 

Aantal knooppuntnetwerken 5  Onderhoud bewegwijzering 3,3 

Aantal knooppunten 716  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,3 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 14: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Friesland 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Friesland: 
De provincie Friesland scoort 3 sterren. De provincie Friesland doet het goed op het 
gebied van de kwaliteit van de routenetwerken; de netwerken sluiten goed aan, de 
LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd en er is een groot aantal rond-
ritten gesaneerd. Het beheer en onderhoud is nog voor verbetering vatbaar. De 
provincie Friesland werkt hieraan. De komende jaren zal stapsgewijs het onderhoud 
van de netwerken worden ondergebracht bij Recreatieschap Marrekrite. Daar zullen 
naar alle waarschijnlijkheid betere onderhoudsafspraken mee gepaard gaan. Het 
Fietsplatform verwacht dat deze inspanningen zullen leiden tot een hogere score bij 
een volgende kwaliteitsmonitor. 
 
 
 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 92% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 25% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 2 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 7,9 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,22 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 10 rondritten norm is 5. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 11 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Op diverse plaatsen voorzieningen voor fietsers geplaatst.                        

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Geen afspraken verantwoordelijkheid actualisatie tracé.

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties deel van de netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie deel bordlocaties, minimaal één 
keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Beheer GIS bestanden wordt overgenomen door Marrekrite, inclusief 
budget voor actualisatie. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Niet voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Regelmatig overleg tussen Recreatiegemeenschap Marrekrite, provincie 
en andere betrokkenen.

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken vindt plaats door verschillende 
instanties. 

c Oplossingspercentage klachten 61% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 5 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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3. FRIESLAND – FRIESE WADDENEILANDEN 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 229  Landschap 4,4 

Aantal inwoners 10.206  Toegankelijkheid 3,8 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 359  Kwaliteit routenetwerk(en) n.v.t. 

LF-routes (km) 0  Voorzieningen langs de routes 2,7 

Knooppuntroutes (km) 0  Beheer routenetwerk(en) n.v.t. 

Aantal knooppuntnetwerken 0  Onderhoud bewegwijzering n.v.t. 

Aantal knooppunten 0  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,9 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 15: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor de Friese Waddeneilanden 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Friese Waddeneilanden: 
De Friese Waddeneilanden scoren 4 sterren. Op de deze eilanden is geen knooppunt-
netwerk aanwezig. Vanuit de landelijke visie is het ook niet specifiek gewenst dat 
hier een netwerk komt. Om deze reden zijn de onderdelen kwaliteit routenetwerken 
en onderhoud bewegwijzering niet van toepassing. Deze zijn dan ook niet meegewo-
gen in het totaaloordeel. De Friese Waddeneilanden scoren goed voor wat betreft het 
landschap en de toegankelijkheid voor fietsers. Het stimuleren van extra voorzienin-
gen langs de routes zou de score kunnen verbeteren. 
 
 
 

 
 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 95% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 15% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 35,2 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,22 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Geen netwerk

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Geen netwerk

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes Geen netwerk

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er is 1 rondrit. Sanering is niet van toepassing. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes niet bekend

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties niet aanwezig

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Op diverse plaatsen voorzieningen voor fietsers geplaatst.                        

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Geen netwerk

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Geen netwerk

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Geen netwerk

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Geen netwerk

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Geen netwerk

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Geen netwerk

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Geen netwerk

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Geen netwerk

c Oplossingspercentage klachten Geen netwerk

d Oplossingstermijn klachten Geen netwerk

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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4. DRENTHE 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 2.680  Landschap 3,5 

Aantal inwoners 489.285  Toegankelijkheid 4,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 5.023  Kwaliteit routenetwerk(en) 2,7 

LF-routes (km) 187  Voorzieningen langs de routes 3,6 

Knooppuntroutes (km) 2.298  Beheer routenetwerk(en) 5,0 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 2,9 

Aantal knooppunten 470  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,6 

   Totaalwaardering, afgerond  
 



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 
45 

Tabel 16: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Drenthe 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Drenthe: 
De provincie Drenthe scoort 4 sterren. Drenthe hoort daarmee tot de top van de 
fietsregio’s. In Drenthe is gekozen voor een systematiek van bewegwijzering van het 
routenetwerk die afwijkt van de landelijke standaard. Dat zie je terug in de score op 
het onderdeel kwaliteit routenetwerken. Op het gebied van beheer van de routes 
scoort Drenthe het maximaal aantal sterren. Daar waar het gaat om daadwerkelijk 
onderhoud kan de score nog verbeterd worden. Bij een volgende kwaliteitsmonitor 
zal de score hierop hoogstwaarschijnlijk hoger zijn. De onderhoudsinstantie heeft 
namelijk laten weten dat veel problemen wel zijn opgelost in het veld, maar niet zijn 
afgemeld in het meldsysteem. Als dit de komende tijd wel gedaan wordt, zal de 
score op onderhoud omhoog gaan. 
 
 
 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 89% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 18% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 10,3 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,10 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Niet conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 33 rondritten, norm is 4. Geen sanering gepland (routes 
geïntegreerd in netwerk).

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 14 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 1,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP's en andere extra faciliteiten.

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Aparte beleidsnota voor recreatief fietsen. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er is één netwerkbeheerder.

6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, niet in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 30% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 5 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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5. OVERIJSSEL 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 3.407  Landschap 3,7 

Aantal inwoners 1.128.583  Toegankelijkheid 4,1 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 8.361  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,1 

LF-routes (km) 555  Voorzieningen langs de routes 3,8 

Knooppuntroutes (km) 3.038  Beheer routenetwerk(en) 4,6 

Aantal knooppuntnetwerken 3  Onderhoud bewegwijzering 3,5 

Aantal knooppunten 769  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,8 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 17: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Overijssel 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Overijssel: 
Met een totaalscore van 4 sterren behoort Overijssel tot de top van de fietsregio’s in 
Nederland. De score op het onderdeel onderhoud kan verhoogd worden. Bij het 
Fietsplatform is bekend dat niet alle opgeloste problemen met betrekking tot de 
bewegwijzering zijn afgemeld. Deze kwaliteitsmonitor is wellicht een stimulans om 
meldingen sneller op te lossen en ook af te melden als dat is gedaan. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 87% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 21% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 4 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 7,4 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,12 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 17 rondritten, norm is 5. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 28 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP's, TIP's, Rustpunten, Verhalenpunten en andere belevingselementen

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders, regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 67% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 9 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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6. OVERIJSSEL – KOP VAN OVERIJSSEL, IJSSELDELTA, VECHTDAL 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.478  Landschap 3,5 

Aantal inwoners 353.425  Toegankelijkheid 4,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 3.110  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,4 

LF-routes (km) 252  Voorzieningen langs de routes 3,6 

Knooppuntroutes (km) 1.148  Beheer routenetwerk(en) 4,4 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 3,4 

Aantal knooppunten 268  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,9 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 18: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Kop van Overijssel, IJsseldelta en Vechtdal 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Kop van Overijssel, IJsseldelta en Vechtdal: 
Alle Overijsselse regio’s scoren 4 sterren en behoren daarmee tot de top van de 
fietsregio’s in Nederland. De Kop van Overijssel, IJsseldelta en Vechtdal scoort op 
alle linies goed. De score voor het onderdeel onderhoud bewegwijzering zou nog iets 
verbeterd kunnen worden door meer meldingen op te lossen, maar ook door de mel-
dingen die binnenkomen sneller op te lossen. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 89% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 18% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 8,8 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,12 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er is nog 1 rondrit. Sanering gepland binnen 2 jaar.

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 17 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 1,0 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP's, sub-TOPs, Verhalenpalen

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Valt binnen totale budget voor het beheer en onderhoud 
fi kf Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders van aangrenzende netwerken, niet regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 73% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 7 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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7. OVERIJSSEL - SALLAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 425  Landschap 3,6 

Aantal inwoners 152.777  Toegankelijkheid 4,1 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 1.008  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,5 

LF-routes (km) 79  Voorzieningen langs de routes 4,1 

Knooppuntroutes (km) 419  Beheer routenetwerk(en) 4,4 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 3,8 

Aantal knooppunten 113  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,9 
   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 19: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Salland 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Salland: 
Alle Overijsselse regio’s scoren 4 sterren en behoren daarmee tot de top van de 
fietsregio’s in Nederland. De regio Salland scoort goed op de kwaliteit en beheer van 
de routenetwerken. Als Salland een regulier overleg opstart met de aangrenzende 
regio’s dan kan de score op beheer stijgen tot het maximaal aantal sterren. Ook op 
de score voor onderhoud bewegwijzering is nog winst te boeken. Dit door klachten 
sneller op te lossen. De gemiddelde termijn ligt nu op 15 weken terwijl 4 weken 
gezien wordt als een redelijke termijn. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 87% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 0% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 4 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 6,6 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,12 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 6 rondritten, norm is 1. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 38 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,9 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 1,1 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers 8 TOP's, picknickplaatsen met parkeerplaatsen, trimtoestellen

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met deel beheerders van aangrenzende netwerken (Overijssel), 
li6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 86% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 15 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

 

 
nederlandfietsland.nl



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 52 

8. OVERIJSSEL - TWENTE 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.504  Landschap 3,4 

Aantal inwoners 694.208  Toegankelijkheid 4,1 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 4.239  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,1 

LF-routes (km) 224  Voorzieningen langs de routes 3,3 

Knooppuntroutes (km) 1.472  Beheer routenetwerk(en) 4,6 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 3,8 

Aantal knooppunten 388  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,8 
   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 20: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Twente 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Twente: 
Alle Overijsselse regio’s scoren 4 sterren en behoren daarmee tot de top van de 
fietsregio’s in Nederland. Voor de regio Twente is nog winst te boeken op het onder-
deel ‘voorzieningen langs de route’. Wanneer er meer voorzieningen langs de route 
komen, zal de score op dit onderdeel stijgen. De score op het onderdeel onderhoud 
bewegwijzering nog iets hoger uitpakken door meer klachten op te lossen. Het Fiets-
platform heeft goede hoop dat bij een herhaling van de kwaliteitsmonitor de score op 
dit onderdeel hoger zal zijn. De regio Twente heeft reeds aangegeven dat meldingen 
slecht worden afgemeld in het meldsysteem. Deze kwaliteitsmonitor is wellicht een 
stimulans om meldingen sneller op te lossen en ook af te melden als dat is gedaan. 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 84% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 31% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 5 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 6,8 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,12 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen worden op dit moment 
kc Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 10 rondritten, norm is 1. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 33 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,4 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP-locaties, TIP-locaties, rustpunten, schuilhutten

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders van aangrenzende netwerken, regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 54% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 4 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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9. GELDERLAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 5.117  Landschap 3,6 

Aantal inwoners 1.996.048  Toegankelijkheid 3,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 12.256  Kwaliteit routenetwerk(en) 3,9 

LF-routes (km) 479  Voorzieningen langs de routes 3,1 

Knooppuntroutes (km) 4.590  Beheer routenetwerk(en) 4,3 

Aantal knooppuntnetwerken 4  Onderhoud bewegwijzering 3,3 

Aantal knooppunten 1.128  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,6 
   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 21: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Gelderland 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Gelderland: 
De provincie Gelderland scoort in totaal 4 sterren. Gelderland bestaat uit meerdere 
regio’s. Daarbij is te zien dat de Achterhoek duidelijk hoger scoort dan de andere 
regio’s in Gelderland en daarmee het geheel omhoog trekt. Wil de provincie Gelder-
land bij de komende kwaliteitsmonitor de score behouden of verbeteren, dan is er 
nog winst te halen bij de Veluwe en Rivierengebied/KAN. Daar is het meeste winst te 
halen. Verhoging van de score kan het eenvoudigst worden behaald door het saneren 
van het aantal rondritten en het verbeteren van het onderhoud door de regio’s. Het 
stimuleren van de voorzieningen langs de route zou ook een scoreverbetering op 
kunnen leveren. In 2012 zullen de LF-routes op de Veluwe en in het gebied van KAN 
worden gesynchroniseerd. Dat zal voor deze regio’s direct leiden tot een verhoging 
van de score. 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 84% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 52% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 6,1 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,14 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Niet alle fietsroutes vrij toegankelijk. In park de Hoge Veluwe wordt 
entree geheven.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn deels gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 40 rondritten, norm is 7. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 19 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,7 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP's, Achterhoekse Gastvrijheidscultuur, Rustpunten, FietsStops

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Nog geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minder dan eens per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders, regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, niet in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 80% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 7 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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10. GELDERLAND - ACHTERHOEK 

 
 

 
 
 

Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.475  Landschap 3,7 

Aantal inwoners 399.839  Toegankelijkheid 4,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 3.614  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,5 

LF-routes (km) 113  Voorzieningen langs de routes 3,3 

Knooppuntroutes (km) 1.340  Beheer routenetwerk(en) 4,4 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 4,8 

Aantal knooppunten 302  Totaalwaardering, gewogen (exact) 4,0 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 22: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor de Achterhoek 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Achterhoek: 
De Achterhoek behoort met 4 sterren tot de top van de fietsregio’s in Nederland. Op 
het onderdeel onderhoud scoort de Achterhoek de hoogste score van alle fietsregio’s. 
Winst is nog te behalen op het onderdeel voorzieningen. De Achterhoek heeft nog 
weinig adressen die aangesloten zijn bij het landelijke kwaliteitslabel Fietsers Wel-
kom!  
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 89% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 28% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 2 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 9,0 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,14 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 27 rondritten, norm is 1. Er is wel gesaneerd.

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 23 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,1 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,4 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers 40 TOP's, Rustpunten, Fietshulptassen

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren budget gereserveerd (vastgesteld beleid). 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders van aangrenzende netwerken, niet regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 94% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 3 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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11. GELDERLAND - VELUWE 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 2.187  Landschap 3,7 

Aantal inwoners 650.105  Toegankelijkheid 3,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 5.050  Kwaliteit routenetwerk(en) 3,4 

LF-routes (km) 184  Voorzieningen langs de routes 3,8 

Knooppuntroutes (km) 1.667  Beheer routenetwerk(en) 2,3 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 3,4 

Aantal knooppunten 366  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,2 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 23: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor de Veluwe 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Veluwe: 
De Veluwe scoort drie sterren. Met name op beheer scoort de Veluwe relatief laag. 
Als de Veluwe het komend jaar werkt aan het beheer en het onderhoud, kan de 
score volgend jaar hoger zijn. De oplossingstermijn van meldingen is op de Veluwe 
relatief lang. Het is niet duidelijk waar dat door komt, maar het kan zijn het ontbre-
ken van digitale informatie daar een rol bij speelt. Investeren in digitaliseren zou 
daarmee de score op zowel het beheer als het daadwerkelijke onderhoud kunnen 
verbeteren. In 2012 worden de LF-routes op de Veluwe gesynchroniseerd, daardoor 
zal de score op het onderdeel beheer bij een volgende kwaliteitsmonitor hoger zijn. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 86% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 78% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 7,8 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,14 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Niet alle fietsroutes vrij toegankelijk. In park de Hoge Veluwe wordt 
entree geheven.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn nog niet gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 12 rondritten, norm is 2. Er is wel gesaneerd.

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 25 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,4 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 1,0 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Enkele TOP's, tientallen Rustpunten

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties voor een deel beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Geen afspraken verantwoordelijkheid.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren geen budget gereserveerd. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met deel beheerders van aangrenzende netwerken, niet regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 76% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 13 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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12. GELDERLAND – RIVIERENGEBIED/ REGIO ARNHEM-NIJMEGEN 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.472  Landschap 3,3 

Aantal inwoners 964.161  Toegankelijkheid 3,2 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 3.630  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,3 

LF-routes (km) 195  Voorzieningen langs de routes 2,5 

Knooppuntroutes (km) 1.601  Beheer routenetwerk(en) 2,6 

Aantal knooppuntnetwerken 2  Onderhoud bewegwijzering 2,4 

Aantal knooppunten 486  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,1 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 24: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Rivierengebied/ regio Arnhem-Nijmegen 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Rivierengebied/ regio Arnhem-Nijmegen: 
Rivierengebied en KAN scoren drie sterren. Deze regio’s scoren goed op de kwaliteit 
van het netwerk. Op het beheer en onderhoud is echter nog winst te behalen. In het 
Rivierengebied is het beheer goed op orde, in de regio KAN wordt hier hard aan 
gewerkt. Door de investeringen die in 2012 in het KAN gebied worden gedaan, zal de 
score bij een volgende kwaliteitsmonitor op het onderdeel beheer waarschijnlijk 
hoger zijn. Het aanbod aan fietsvriendelijke voorzieningen langs de routes is ook nog 
niet optimaal.  
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 80% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 34% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 3 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 3,8 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,14 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn deels gesynchroniseerd (KAN nog 
niet).

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er is 1 rondrit, norm is 1. Er is gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes

a Aanwezigheid bankjes 9 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,9 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,1 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers FietsStop in elke gemeente Rivierengebied, lekkerfietsen 
d i b d i i KAN5. Beheer routenetwerk

a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties voor een deel beschikbaar in GIS (niet van KAN).

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minder dan eens per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren geen budget gereserveerd. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met deel beheerders van aangrenzende netwerken, niet regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Niet voor elke locatie vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering 

en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken vindt plaats door verschillende 
instanties. 

c Oplossingspercentage klachten 82% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 6 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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13. FLEVOLAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.482  Landschap 3,6 

Aantal inwoners 388.140  Toegankelijkheid 3,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 2.754  Kwaliteit routenetwerk(en) 2,9 

LF-routes (km) 177  Voorzieningen langs de routes 2,4 

Knooppuntroutes (km) 597  Beheer routenetwerk(en) 2,0 

Aantal knooppuntnetwerken 2  Onderhoud bewegwijzering 3,3 

Aantal knooppunten 151  Totaalwaardering, gewogen (exact) 2,9 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 25: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Flevoland 
 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Flevoland: 
Flevoland scoort drie sterren. De kwaliteit en het beheer van de routenetwerken 
kunnen nog verbeterd worden. In Flevoland wordt onderzocht of het mogelijk is om 
in Midden Flevoland ook een routenetwerk aan te leggen. Als dat op een goede ma-
nier gebeurt en de netwerkbeheerders van de drie Flevolandse netwerken regulier 
met elkaar overleggen, zal dit de score verhogen. Zeker wanneer er goede afspraken 
gemaakt worden over het beheren van de GIS bestanden van de bordlocaties. Flevo-
land scoort relatief laag op het voorzieningenniveau. Het stimuleren van de ontwik-
keling van voorzieningen langs de route kan ook een hogere score tot gevolg heb-
ben. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 92% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 1% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 1 bezienswaardigheid per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 7,1 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,17 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard (netwerken Almere en Noordoostpolder)

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt (netwerken Almere en 
Noordoostpolder).

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn deels gesynchroniseerd (Almere niet)

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 9 rondritten, norm is 2. Sanering is gepland binnen 5 jaar. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 9 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers In het kader van het programma Leader

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Nog geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats (Almere en 
N d ld )c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Geen afspraken verantwoordelijkheid.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden onbekend

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er vindt geen overleg plaats met alle beheerders van de netwerken.

6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken vindt plaats door verschillende 
instanties. 

c Oplossingspercentage klachten 80% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 2 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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14. UTRECHT 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.443  Landschap 3,3 

Aantal inwoners 1.234.518  Toegankelijkheid 1,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 3.328  Kwaliteit routenetwerk(en) 3,5 

LF-routes (km) 232  Voorzieningen langs de routes 2,8 

Knooppuntroutes (km) 1.197  Beheer routenetwerk(en) 3,9 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 2,5 

Aantal knooppunten 326  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,0 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 26: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Utrecht 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Utrecht: 
Utrecht scoort 3 sterren. De score op het onderdeel toegankelijkheid is relatief laag. 
Dit komt omdat er veel spoorwegen en wegen door Utrecht lopen. Deze barrières 
kunnen niet op korte termijn worden weggenomen, maar er kan wel gestimuleerd 
worden dat er meer overgangen en tunnels komen waardoor het aantal fietsmoge-
lijkheden toeneemt. Het onderhoud van de bewegwijzering is iets waar op korte 
termijn een hogere score gehaald kan worden. De onderhoudsinstantie heeft slechts 
44% van de klachten opgelost en dat moet verhoogd kunnen worden. Het is bekend 
dat er onderhandelingen plaatsvinden met de aannemer. Verwacht wordt dat de 
score bij een volgende kwaliteitsmonitor hoger zal zijn. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 75% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 69% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 8 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 2,7 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,28 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's De aansluiting nog niet gecontroleerd, er vindt een evaluatie plaats.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn deels gesynchroniseerd (LF17 nog niet)

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn geen rondritten. Er is gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 19 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Routepunten en ontwikkeling TOP's en Poorten

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Geen afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt wel plaats. 

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Niet bekend

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er is één beheerder

6. Onderhoud bewegwijzering

a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, niet in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 44% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 8 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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15. NOORD-HOLLAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 2.856  Landschap 3,3 

Aantal inwoners 2.674.622  Toegankelijkheid 1,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 6.822  Kwaliteit routenetwerk(en) 1,9 

LF-routes (km) 484  Voorzieningen langs de routes 3,6 

Knooppuntroutes (km) 2.641  Beheer routenetwerk(en) 1,4 

Aantal knooppuntnetwerken 11  Onderhoud bewegwijzering 2,4 

Aantal knooppunten 643  Totaalwaardering, gewogen (exact) 2,3 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 27: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Noord-Holland 

 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Noord-Holland: 
De provincie Noord-Holland scoort 2 sterren. Op de onderdelen landschap en voor-
zieningen scoort Noord-Holland relatief hoog. In Noord-Holland zijn verschillende 
fietsroutenetwerken. Niet voor alle netwerken is een duidelijke verantwoordelijke 
partij aan te wijzen. Ook is niet overal bekend wie verantwoordelijk is voor het on-
derhoud. Dit veroorzaakt mede een lage score op het onderdeel beheer van het 
routenetwerk. Als in 2012 alle LF-routes worden gesynchroniseerd, zal de score op 
het onderdeel kwaliteit routenetwerk toenemen. Ook kan dan gezocht worden naar 
clustering van het onderhoud van LF-routes en knooppuntroutes waardoor de score 
op het aspect onderhoud toeneemt. Als aandachtspunt wil het Fietsplatform graag 
meegeven dat het goed zou zijn om voor de regio’s Kop van Noord Holland en 

Noord-Kennemerland één 
partij als aanspreek-
punt/verantwoordelijke partij 
aan te wijzen. Nu is iedere 
gemeente verantwoordelijk 
voor zijn eigen deel en dat 
komt het netwerk niet ten 
goede. 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 77% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 36% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 7 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 2,6 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,22 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Niet alle fietsroutes vrij toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Grotendeels conform landelijke standaard (Amsterdam wijkt af)

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Controle in uitvoering

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn deels gesynchroniseerd (Gooi en 
Vechtstreek/ Naarden niet)

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 22 rondritten, norm is 4. Geen plannen voor sanering. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 25 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,7 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,7 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,4 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Bij de boot van Den Helder naar Texel is sprake van een overstappunt. 
Pl TOP'5. Beheer routenetwerk

a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt deels plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Niet voor alle regio's afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt 
deels plaats. 

e Budget voor actualisatie GIS bestanden De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de recreatieschappen. Geen 
provinciaal budget. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Niet voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is 
(Wieringermeer niet).

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er vindt overleg plaats met deel beheerders van de netwerken, niet 
regulier.

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Niet voor elke locatie vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering 

en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken vindt plaats door verschillende 
instanties. 

c Oplossingspercentage klachten 62% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 5 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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16. NOORD-HOLLAND - TEXEL 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 164  Landschap 4,5 

Aantal inwoners 13.531  Toegankelijkheid 3,8 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 324  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,8 

LF-routes (km) 0  Voorzieningen langs de routes 4,4 

Knooppuntroutes (km) 170  Beheer routenetwerk(en) 2,5 

Aantal knooppuntnetwerken 1  Onderhoud bewegwijzering 4,8 

Aantal knooppunten 58  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,9 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 28: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Texel 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Texel: 
Texel scoort 4 sterren en behoort daarmee tot de top van de fietsregio’s van Neder-
land. Op Texel is in 2011 een routenetwerk geplaatst. De kwaliteit van dit netwerk is 
goed en het onderhoud is goed geregeld. De score op het onderdeel beheer is relatief 
laag. Als Texel het komende jaar aandacht schenkt aan de GIS-bestanden en het 
actueel houden daarvan, zou de score op het onderdeel beheer kunnen stijgen. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 92% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 26% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 4 bezienswaardigheden per 100 km2

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 24,0 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,22 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's N.v.t.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes N.v.t, geen LF-route

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn geen rondritten. Er is gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes niet bekend

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 1,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 1,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,9 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Er is sprake van een overstappunt bij de boot van Den Helder naar Texel.  

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van alle netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Geen afspraken verantwoordelijkheid.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Voor komende jaren geen budget gereserveerd. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er is één beheerder, er zijn geen aangrenzende netwerken.

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Voor elke locatie vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en 

financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Geen LF-route

c Oplossingspercentage klachten Niet bekend (niet genoeg meldingen)

d Oplossingstermijn klachten Niet bekend (niet genoeg meldingen) 

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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17. ZUID-HOLLAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 3.056  Landschap 2,8 

Aantal inwoners 3.504.275  Toegankelijkheid 1,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 9.072  Kwaliteit routenetwerk(en) 2,2 

LF-routes (km) 501  Voorzieningen langs de routes 3,1 

Knooppuntroutes (km) 3.019  Beheer routenetwerk(en) 1,9 

Aantal knooppuntnetwerken 12  Onderhoud bewegwijzering 2,4 

Aantal knooppunten 860  Totaalwaardering, gewogen (exact) 2,3 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 29: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Zuid-Holland 

 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Zuid-Holland: 
Zuid-Holland scoort 2 sterren. De lage score op de onderdelen kwaliteit netwerk, 
beheer en onderhoud zijn echter wel op korte termijn beïnvloedbaar. De provincie 
Zuid-Holland werkt hard aan deze aspecten. Er is een regulier overleg gestart waarin 
alle netwerken zijn vertegenwoordigd. Ook heeft de provincie de nodige investerin-
gen gedaan om probleempunten in kaart te brengen. Het is nu aan de regio’s om 
deze taken op te pakken. Het Fietsplatform verwacht dat dit zijn vruchten af zal 
werpen en zal leiden tot een hogere score bij de volgende kwaliteitsmonitor. 
 
 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 69% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 43% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 8 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 2,6 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,21 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Niet alle fietsroutes vrij toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Grotendeels conform landelijke standaard (Krimpenerwaard en Hoeksche 

Waard niet)

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen worden op dit moment 
aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes deels gesynchroniseerd (Holland 
Rijnland,Krimpenerwaard niet)

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 31 rondritten, norm is 4. Geen plannen voor sanering. 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 12 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,3 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP's 

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt deels plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Niet voor alle regio's afspraken verantwoordelijkheid, actualisatie vindt 
deels plaats. 

e Budget voor actualisatie GIS bestanden De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de regionale beheerders. 
Geen provinciaal budget. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Niet voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is 
(Drechtsteden niet).

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er vindt overleg plaats met alle beheerders van de netwerken, regulier.

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Niet voor elke locatie vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering 

en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken vindt plaats door verschillende 
instanties. 

c Oplossingspercentage klachten 78% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 7 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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18. ZEELAND 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 1.818  Landschap 3,7 

Aantal inwoners 381.333  Toegankelijkheid 4,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 4.910  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,4 

LF-routes (km) 239  Voorzieningen langs de routes 3,6 

Knooppuntroutes (km) 1.623  Beheer routenetwerk(en) 3,1 

Aantal knooppuntnetwerken 5  Onderhoud bewegwijzering 3,6 

Aantal knooppunten 378  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,6 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 30: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Zeeland 

 
 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Zeeland: 
Zeeland scoort 4 sterren en behoort daarmee tot de top van de Nederlandse fietsre-
gio’s. Wat betreft het beheer van het routenetwerk is nog winst te boeken door bud-
get beschikbaar te stellen voor het actueel houden van het GIS bestand. De oplos-
singstermijn van klachten zou nog wat verkort kunnen worden, daardoor zal de score 
op onderhoud iets stijgen. 
 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 86% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 32% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 4 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 12,9 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,15 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen aangepakt.

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 18 rondritten, norm is 3 (er is deels gesaneerd) 

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 4 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,8 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 2,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 1,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers TOP-punten (rondom Veerse Meer)

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn nog niet vastgelegd. 

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Budget hangt nog af van toekomstige plannen. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Er is één beheerder

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, niet in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 91% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 8 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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19. NOORD-BRABANT 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 5.031  Landschap 3,3 

Aantal inwoners 2.444.651  Toegankelijkheid 3,7 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 12.736  Kwaliteit routenetwerk(en) 3,4 

LF-routes (km) 571  Voorzieningen langs de routes 2,8 

Knooppuntroutes (km) 4.510  Beheer routenetwerk(en) 3,6 

Aantal knooppuntnetwerken 3  Onderhoud bewegwijzering 4,0 

Aantal knooppunten 1.204  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,3 

   Totaalwaardering, afgerond  
 



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 
75 

Tabel 31: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Noord-Brabant 

 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Noord-Brabant: 
De provincie Noord-Brabant scoort drie sterren. De voorzieningen langs de routes 
scoren in Brabant relatief laag. Stimuleren van voorzieningen langs de routes zou de 
score op dit onderdeel kunnen verbeteren. Noord Brabant heeft het onderhoud goed 
op orde en scoort hierop 4 sterren. Wanneer in enkele regio’s ook de clustering tus-
sen het LF-onderhoud en het knooppuntonderhoud in overeenkomsten wordt vastge-
legd en het oplossingspercentage iets stijgt, kan Noord-Brabant bij een volgende 
kwaliteitsmonitor het maximum aantal sterren scoren op het onderdeel onderhoud. 
Op het onderdeel ‘kwaliteit routenetwerken’ scoort Noord-Brabant 3,4 sterren. Het is 
bekend dat er in deze provincie in het verleden gebruik is gemaakt van centrumver-
bindingen. Dit wijkt af van de wijze waarop de knooppuntnetwerken in de rest van 
Nederland zijn neergezet. In Noord-Brabant wordt in 2012 gewerkt aan het opheffen 
van deze centrumverbindingen. Dit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de score 
op kwaliteit routenetwerken in de toekomst toe zal nemen. 
 

  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 81% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 11% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 5 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 5,2 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,13 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken
a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Grotendeels conform landelijke standaard (alleen grote borden en 

centrumverbindingen)

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Controle in uitvoering

c Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 9 rondritten, norm is 7. Er is wel gesaneerd. 

4. Voorzieningen langs de routes

a Aanwezigheid bankjes 7 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 0,6 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 0,7 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 0,4 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Natuurpoorten (Brabantse variant van TOP's)

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie vindt voor grootste deel plaats. 

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Beschikbaarheid budget voor komende jaren nog onzeker voor deel van 
de regio's. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders van aangrenzende netwerken, regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, niet in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 78% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 2 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)
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20. LIMBURG 

 
 
 
 
 
Kerncijfers   Toekenning sterren  (0-5 sterren)  

Oppervlakte in km2 2.210  Landschap 3,0 

Aantal inwoners 1.116.990  Toegankelijkheid 3,6 

Totale lengte fietsmogelijkheden (km) 5.458  Kwaliteit routenetwerk(en) 4,0 

LF-routes (km) 308  Voorzieningen langs de routes 3,0 

Knooppuntroutes (km) 1.953  Beheer routenetwerk(en) 3,8 

Aantal knooppuntnetwerken 2  Onderhoud bewegwijzering 3,7 

Aantal knooppunten 384  Totaalwaardering, gewogen (exact) 3,4 

   Totaalwaardering, afgerond  
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Tabel 32: Exacte waardes/ antwoorden bij de indicatoren voor Limburg 

 
 
Resultaat kwaliteitsmonitor Limburg: 
Limburg scoort 3 sterren. Dit is echter een ruime score van 3,4 sterren. Met een paar 
verbeteringen zou Limburg bij een volgende kwaliteitsmonitor makkelijk 4 sterren 
kunnen scoren. Limburg scoort relatief laag op het onderdeel voorzieningen langs de 
route. Limburg is de enige regio waar geen extra pluspunten worden gescoord voor 
regionale initiatieven zoals TOP’s. Door wel aan dergelijke regionale initiatieven te 
werken zou de score verbeterd kunnen worden. Ook het stimuleren van het plaatsen 
van bankjes kan een verbetering van de score opleveren. Bekend is dat in Noord en 
Midden Limburg in 2011 gewerkt is aan de synchronisatie van LF-routes en het digi-
taal inmeten van de knooppuntroutes. Dit zal in 2012 worden afgerond. Dan zal ook 
gewerkt worden aan aansluitingen met aangrenzende netwerken. Wanneer meldin-
gen iets sneller worden aangepakt, zal de score op onderhoud stijgen. Daarmee kan 
Limburg in de volgende kwaliteitsmonitor wellicht 4 sterren scoren. 
 
 

 
  

Waarde/antwoord
1. Landschap
a Aanwezigheid landbouwgebied, bos/natuur, water 78% van totale oppervlakte

b Aanwezigheid Nationaal Park en Nationaal Landschap 23% van totale oppervlakte

c Bezienswaardigheden (attracties, musea) 4 bezienswaardigheden per 100 km2 (Holland-database NBTC)

2. Toegankelijkheid
a Aantal fietsmogelijkheden 4,9 km per 1000 inwoners

b Mate van compartimentering 0,15 km barrière per km fietsmogelijkheid

c Toegankelijkheid fietsroutenetwerken Alle fietsroutes openbaar en vrij (gratis) toegankelijk.

3. Kwaliteit routenetwerken

a Uitvoering bewegwijzering knooppuntnetwerk Conform landelijke standaard 

b Aansluiting bewegwijzering op aangrenzende regio's Aansluitingen gecontroleerd, problemen worden op dit moment 
kc Synchronisatie LF-routes met knooppuntroutes LF-routes en knooppuntroutes zijn gesynchroniseerd.

d Sanering thematische bewegwijzerde rondritten Er zijn 8 rondritten, norm is 3. Er is wel gesaneerd.

4. Voorzieningen langs de routes
a Aanwezigheid bankjes 9 bankjes per 100 km fietsmogelijkheid 

b Aanwezigheid ANWB Fietsservicepunten 1,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

c Aanwezigheid fietsvriendelijke daghoreca 1,2 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

d Aanwezigheid fietsvriendelijke verblijfsaccommodaties 1,5 adressen per 100 km fietsmogelijkheid

e Pluspunten faciliteiten voor fietsers Geen op-/overstap/rustpunten/andere regionale initiatieven

5. Beheer routenetwerk
a Recreatief fietsbeleid Specifiek aandacht voor recreatief fietsen. Geen aparte beleidsnota. 

b Verantwoordelijkheid, actualisatie tracé routenetwerk Afspraken verantwoordelijkheid. Actualisatie tracé vindt plaats. 

c Digitalisering bordlocaties (leesbaar in GIS)                            Bordlocaties van deel netwerken beschikbaar in GIS.

d Actualisatie gegevens bordlocaties (leesbaar in GIS) Afspraken zijn vastgelegd. Actualisatie minimaal één keer per jaar.

e Budget voor actualisatie GIS bestanden Beschikbaarheid budget voor komende jaren nog onzeker. 

f Verantwoordelijkheid routenetwerken Voor alle routenetwerken bekend wie verantwoordelijke beheerder is.

g Overleg verschillende routenetwerkbeheerders Overleg met alle beheerders van aangrenzende netwerken, regulier. 

6. Onderhoud bewegwijzering
a Uitvoering onderhoud borden Vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en financiering ervan. 

b Clustering onderhoud LF- en knooppuntroutes Uitvoering onderhoud beide netwerken door dezelfde instantie, wel in 
overeenkomst vastgelegd. 

c Oplossingspercentage klachten 76% van de gemelde klachten is opgelost.

d Oplossingstermijn klachten De gemiddelde oplostermijn is 7 weken.

Indicator (zie Hoofdstuk 2)

nederlandfietsland.nl
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Bijlage B:  Vragenlijst provinciaal beleid 
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Bijlage C:  Vragenlijst regionaal beleid 
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Bijlage D:  Lijst met personen die hebben gereageerd 
 
 
  Provincie/ regio Organisatie Contactpersoon
Groningen Provincie Groningen Arjan Westerink 
Friesland Provincie Friesland Monique Pruijt               
Friese Waddeneilanden Provincie Friesland Monique Pruijt                

Provincie Drenthe            Karin Tap           
Recreatieschap Drenthe Hans Hartog, Henk Valstar 

Overijssel Provincie Overijssel Ruurd Klaver
Kop van Overijssel, IJsseldelta en Vechtdal Regionaal Team Recreatie & Toerisme Arno Krediet
Salland Recreatiegemeenschap Salland Paul Kruiper  
Twente Regio Twente Han van den Heuvel 
Gelderland Provincie Gelderland Paul Akkerman 
Achterhoek Recreatieschap Achterhoek Liemers Jan ten Have 
Veluwe Veluws Bureau voor Toerisme René Holm

Uiterwaarde Famke Welling
RBT KAN Meike Maas

Flevoland Provincie Flevoland Simon Broekhuizen 
Utrecht Provincie Utrecht Gwen Boon                

Provincie Noord-Holland            Anne Slettum                           
Recreatie Noord-Holland Roy Oosterom 
Gemeente Texel Bert Dennenberg
Stichting Duurzaam Texel Corina Hordijk 

Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Wil de Moor
Provincie Zeeland Madeline Buining 
Routebureau Zeeland Reinder de Jong 

Noord-Brabant Routebureau Brabant Bram Timmers, Fabio Tat
Routebureau Noord- en Midden Limburg Nikolien van Isterdael
Routebureau Zuid-Limburg Kees Verplancke

Drenthe

Limburg

Texel

Zeeland

Rivierengebied en KAN                                         
(knooppunt Arnhem/Nijmegen)

Noord-Holland
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Bijlage E:  Uitleg CVO en CVTO 
 
ContinuVakantieOnderzoek (CVO)  
Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig consumentonderzoek naar het 
vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Basis voor het onderzoek vormt een 
consumentenpanel van ca. 7.500 personen (representatief voor de Nederlandse 
bevolking).  Deze vaste groep respondenten wordt vier keer per jaar ondervraagd 
over hun vakantiegedrag (januari-april-juli-oktober). Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van een standaardvragenlijst waarin op een groot aantal aspecten rond ondernomen 
vakanties wordt ingegaan.  
Op basis van het CVO kan een goed beeld worden verkregen van de omvang en 
structuur van het gebruik van de fiets tijdens vakanties. In het onderzoek wordt 
(sinds 2002) standaard gevraagd of er tijdens de vakantie een fietstocht is onderno-
men (ja/nee)*. Aan personen die één of meer fietstochten hebben ondernomen 
wordt aanvullend gevraagd of sprake was van een fietsvakantie, waarbij dit gedefini-
eerd is als een vakantie waarbij meer dan de helft van de dagen aan fietsen is be-
steed.  
De resultaten m.b.t. fietsvakanties kunnen gekoppeld worden aan andere kenmerken 
uit de CVO-vragenlijst, zodat een uitgebreide beschrijving van ondernomen fietsva-
kanties mogelijk is (vakantieduur, vakantiemaand, bestemming, bestedingen, boe-
kingsgedrag e.d.). Daarnaast kan een uitgebreid profiel geschetst worden van de 
fietsvakantieganger in termen van leeftijd, opleiding, sociale klasse, woonprovincie, 
mediaconsumptie e.d. 
 
Extra vragen recreatief fietsen CVO 2009, juli- en oktobermeting (publicatie maart 
2010) 
Aanvullend bestaat de mogelijkheid om in de standaard vragenlijst extra vragen toe 
te voegen. In de juli- en oktobermeting van het CVO 2009 (informatie over de perio-
de april-september 2009) hebben voor het Landelijk Fietsplatform een tweetal extra 
vragen meegelopen, te weten:  
 

1. Werden de fietstochten vanuit een vakantieadres ondernomen of was spra-
ke van een fietstrekvakantie?  

a. Fietstochten zijn ondernomen vanuit een vakantieadres  
b. Fietstrekvakantie (met de fiets van het ene vakantieadres naar het 

andere)  
c. Anders, namelijk:  

 
2. Heeft u tijdens deze fietsvakantie gebruik gemaakt van landelijke fietsroutes 

en\of fietsknooppuntroutes?  
a.  Ja van zowel LF-route(s) als knoopuntenroute(s)  
b.  Ja, alleen van knooppuntroute(s)  
c.  Ja, alleen van LF-route(s)  
d. Nee  
e. Weet niet meer  

 
Extra vragen recreatief fietsen CVO 2010, juli-  en oktobermeting (publicatie:  
februari 2011) 
In de juli- en oktobermeting van het CVO 2010 (informatie over de periode april-
september 2010) hebben er voor het Landelijk Fietsplatform een tweetal extra vra-
gen meegelopen, te weten: 
 

1. Werden de fietstochten vanuit een vakantieadres ondernomen of was spra-
ke van een fietstrekvakantie?  

a. Fietstochten zijn ondernomen vanuit een vakantieadres  
b. Fietstrekvakantie (met de fiets van het ene vakantieadres naar het 

andere)  
c. Anders, namelijk:  
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2. Heeft u tijdens deze fietsvakantie gebruik gemaakt van landelijke fietsroutes 

en/of fietsknooppuntroutes?  
a. Ja, van knooppuntroute(s)  
b.  Ja, van LF-route(s)  

 < 25%      
 25-50%      
 50-75%      
 > 75% 

c. Nee  
d. Weet niet meer  

 
3. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten bij een fietsvakantie? (uitge-

drukt in een rapportcijfer, waarbij 1=volstrekt onbelangrijk, 10=zeer be-
langrijk). Daarnaast per aspect de mogelijkheid van invullen 'geen mening'. 

a. aantrekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), 
uitzicht, diversiteit e.d.) 

b. kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
c. kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes  
d. kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
e. drukte op de fietsroutes  
f. aanwezigheid bezienswaardigheden 
g. aanwezigheid horecapunten  

 
4. Hoe beoordeelt u deze aspecten bij de door u gemaakte fietsvakantie? (uit-

gedrukt in een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend). Daar-
naast per aspect de mogelijkheid van invullen 'geen mening'. 

a. aantrekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), 
uitzicht, diversiteit e.d.)  

b. kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
c. kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes    
d. kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
e. drukte op de fietsroutes   
f. aanwezigheid bezienswaardigheden  
g. aanwezigheid horecapunten 
      

5. Wat is uw totaaloordeel over de fietsvakantie? (uitgedrukt in een rapportcij-
fer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend), inclusief weet niet.  

 
ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)  
Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek brengt de vrijetijdsmarkt van Nederlanders in kaart. 
Hierbij wordt de volgende definitie van vrijetijdsactiviteiten gehanteerd: alle 
(dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en 
waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd). Bezoek aan familie / 
vrienden / kennissen en activiteiten ondernomen tijdens vakanties blijven buiten 
beschouwing.  
In 52 wekelijkse metingen worden in totaal zo’n 18.000 respondenten ondervraagd 
naar dag en dagdeel waarop de activiteit is ondernomen, de duur van de activiteit, 
de locatie, afstand tot het woonadres, vervoermiddel, bestedingen, samenstelling 
van het reisgezelschap, etcetera.  
Om op jaarbasis uitspraken te kunnen doen over de deelname van de Nederlandse 
bevolking aan diverse activiteiten (hoeveel procent van de Nederlanders bezoekt 
bijvoorbeeld wel eens een museum) wordt aanvullend één keer per jaar bij 5.000 
personen de participatie en frequentie voor alle te onderscheiden activiteiten geme-
ten. Van de respondenten zijn reeds de nodige socio-economische en demografische 
kenmerken bekend, evenals het mediagebruik. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om de resultaten van het CVTO te koppelen aan het WIN-model. Het WIN-model 
brengt een segmentatie in doelgroepen aan op basis van lifestyle-kenmerken (opvat-



 KWALITEITSMONITOR FIETSREGIO’S  |  MEI 2012  |   STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM 
89 

tingen, gedragingen, waarden en normen).  
 
 
Uit het reguliere CVTO is per activiteit de volgende informatie te halen:   
 

 Combinaties van activiteiten op één dag (zonder thuiskomst)  
 

 Dag waarop vrijetijdsactiviteit is ondernomen  
 

  Vertrekplaats  
 

 Tijdstip van vertrek én terugkeer  
 

 Duur vrijetijdsactiviteit  
 

 Vervoermiddel waarmee langste afstand is afgelegd  
 

  Bestemming vrijetijdsactiviteit (op gemeenteniveau, regio en land)  
 

 Omgeving waarin vrijetijdsactiviteit heeft plaatsgevonden (indien van toepassing)  
 

 Afgelegde afstand  
 

 Aantal personen in gezelschap (incl. respondent)  
 

 Groepssamenstelling gezelschap  
 

 Bestedingen tijdens vrijetijdsactiviteit  
 

o toegangsprijzen, deelnamekosten, attracties, huurprijzen  
 

o consumpties / horeca (eten, drinken e.d.)  
 

o uitgaven in winkels  
 

o overige uitgaven  
 

 Aantal personen waarop kosten betrekking hebben  

 
 
Extra vragen recreatief fietsen CVTO 2010/2011  
Uit het CVTO kan achterhaald worden hoeveel kilometer men afgelegd heeft vanaf 
het startpunt van de fietstocht om zo tot de gemiddelde lengte ervan te komen. 
Tevens is het mogelijk te zien of er in het westen meer fietstochten buiten de eigen 
gemeente worden ondernomen dan in het oosten. In de bijlage zijn de vraagpunten 
van het CVTO opgenomen. Indien de steekproefgrootte het toelaat zijn alle koppelin-
gen tussen de vraagpunten onderling en demografische kenmerken te maken.  
Een splitsing die gemaakt kan worden is tussen fietstochten die direct vanuit huis 
gemaakt zijn en vanaf een ander startpunt. 
Vanuit het voorlaatste CVTO is geen informatie te halen omtrent gevolgde fietsroutes 
of de waardering van de fietstocht. Dit zijn onderwerpen die zich uitstekend leenden 
voor exclusieve vragen voor het meest recente CVTO, dat  van mei 2010 tot mei 
2011 heeft gelopen (publicatie september 2011).  
Het Fietsplatform heeft van mei 2010 tot en met mei 2011 drie extra vragen mee 
laten lopen voor de ondernomen fietstochten voor plezier:  
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1. Heeft u tijdens deze fietstocht gebruik gemaakt van landelijke fietsroutes 
en/of fietsknooppuntroutes?  

a. Ja, van knooppuntroute(s)  
b.  Ja, van LF-route(s)  

 < 25%      
 25-50%      
 50-75%      
 > 75% 

c. Nee  
d. Weet niet meer  

 
2. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten bij een fietstocht? (uitgedrukt 

in een rapportcijfer, waarbij 1=volstrekt onbelangrijk, 10=zeer belangrijk). 
Daarnaast per aspect de mogelijkheid van invullen 'geen mening'. 

a. aantrekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), 
uitzicht, diversiteit e.d.) 

b. kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
c. kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes  
d. kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
e. drukte op de fietsroutes  
f. aanwezigheid bezienswaardigheden 
g. aanwezigheid horecapunten  

 
3. Hoe beoordeelt u deze aspecten bij de door u gemaakte fietstocht? (uitge-

drukt in een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend). Daarnaast 
per aspect de mogelijkheid van invullen 'geen mening'  

a. aantrekkelijkheid van de omgeving (stilte/rust, natuur(gebieden), 
uitzicht, diversiteit e.d.)  

b. kwaliteit van de fietspaden en wegen (comfort, veiligheid)  
c. kwaliteit van de bewegwijzering fietsroutes    
d. kwaliteit van het routeverloop fietsroutes  
e. drukte op de fietsroutes   
f. aanwezigheid bezienswaardigheden  
g. aanwezigheid horecapunten 

 
4. Wat is uw totaaloordeel over de door u gemaakte fietstocht? (uitgedrukt in 

een rapportcijfer, waarbij 1=zeer slecht, 10=uitstekend), inclusief weet niet. 
 
Bovenstaande extra vragen zijn gesteld aan Nederlanders die een fietstocht van 1 of 
2 uur of langer hebben ondernomen. 
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Vertegenwoordigers in bestuur:

Strategische samenwerkingspartners: Europese samenwerking:

De Stichting Landelijk Fietsplaatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve 
fi etsen in Nederland. Het funggeert als landelijk kenniscentrum en geeft impulsen aan belangen-
behartiging, verdere productoontwikkeling en voorlichting/promotie (zie nederlandfi etsland.nl).
Het Fietsplatform is verantwooordelijk voor de landelijke fi etsroutestructuur (LF-net). Overheid 
en organisaties zijn in de stichhting vertegenwoordigd: de provincies, ANWB, Fietsersbond, Neder-
landse Toer Fiets Unie (NTFU) en RAI-vereniging (afd. fi etsen). Nauw samengewerkt wordt verder
met ondermeer het Nederlandds Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VVV Nederland, 
RECRON en Koninklijk Horecaa Nederland.
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