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Monitoring Fietsroutenetwerken
Myron ter Haar, Fietsplatform



Fietsroutestructuur in Nederland

• 50 netwerken
• 30.000 km 
• 8.000 knooppunten

• 4500 km LF-route



Monitoring fietsnetwerken

• Monitoring Kwaliteit

• Monitoring Gebruik



Monitoring fietsnetwerken

Monitoring kwaliteit
– kwaliteit bewegwijzering
– kwaliteitsmonitor fietsregio’s



Monitoring kwaliteit bewegwijzering

• Op basis van meldingen van fietsers
• Meldsysteem bordjeweg.nl



Monitoring kwaliteit bewegwijzering

Bordjeweg.nl
• Stroomlijnen meldingen
• Signalen als het niet goed gaat
• Oplossingspercentages 
• Wens regio’s: ook andere meldingen



Monitoring kwaliteit bewegwijzering

Nodig :
• Medewerking alle regio’s
• Goed digitaal bestand van routes
• Overzicht contactpersonen
• Tijd om te monitoren
• Budget voor verbeteringen/aanpassingen 



Kwaliteitsmonitor fietsregio’s



Doel: 

Regio’s  prikkelen om kwaliteit recreatief fietsen op 
hoog niveau te brengen of te houden. 

Middel:
• Onafhankelijk landelijk vergelijkend onderzoek 

• Kwaliteitscertificering: sterren

Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 



Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 
Werkwijze
• Wat is kwalitatief goed (veld en beleid)?
• Welke aspecten zijn bepalend?
• Hoe kan het objectief gemeten worden?

• Lijst met indicatoren en meetwijze
• Vragenlijst voor de provincies



Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 
Nieuwe opzet 2015

Twee onderdelen

1. Kwaliteit van het netwerk
2. Kwaliteit van de randvoorwaarden



Monitoring gebruik

Focus op recreatief fietsen:
1. Fietsdagtochten
2. Fietsvakanties (min. helft van dagen fietsen)
3. Fietsen tijdens een vakantie



Monitoring gebruik

• CVTO, eens in 2 jaar over dagtochten
• CVO, jaarlijks, vakanties
• LF-onderzoek, eens in 4 jaar, fietstrekvakanties



Monitoring gebruik

Extra vragen in landelijke onderzoeken

• Waardering diverse aspecten
- onderdeel van kwaliteitsmonitor

• Gebruik van routes
- knooppuntroutes 
- LF-routes



Monitoring gebruik

Voordeel landelijke onderzoeken 
• Landelijk vergelijkbaar 
• Vergelijking met andere recreatievormen
• Achtergrondinformatie reeds bekend
• Veel kruisingen mogelijk
• Bestedingen



Fietsrecreatiemonitor 
Fietsplatform.nl



Infographics



Wat kan waterrecreatie leren

Monitoring kwaliteit
• Investeren in relatie met regio’s loont
• Betrek partijen bij de monitoring van kwaliteit
• Maak duidelijke keuzes
Voor meldsysteem: 
• Probeer aan te haken bij bestaande systemen.
• Houd het voor gebruiker simpel



Wat kan waterrecreatie leren

Monitoring gebruik
• Haak aan bij landelijke onderzoeken
• Maak de informatie makkelijk toegankelijk
• Inventariseer kennisbehoefte
• Begroot tijd voor analyse en presentatie





Monitoring

Kwantitatieve gegevens

Kwalitatieve gegevens

Inzichten verblijf en bestedingen



Kwantitatieve gegevens

- Aantal bewegingen
- Type vaartuig
- Atcieradius
- Tijdstippen
- Technieken



Kwalitatieve gegevens

- Kwaliteit routes
- Voorzieningen
- Bezienswaardigheden



Inzichten verblijf en bestedingen

- Gedrag en keuzeoverwegingen
- Bestedingspatronen



Afsluiting

Aandachtspunten meegeven
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