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Stichting Landelijk Fietsplatform is het coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Onze missie is om Nederland het beste recreatieve fietsland in 

de wereld te laten zijn, nu en in de toekomst. We doen dit door fysieke en bestuurlijke barrières weg te nemen, door kennis te delen met professionals en door 

inspiratie en informatie te bieden aan fietsers uit binnen- en buitenland. Als netwerkorganisatie zorgen we voor verbinding tussen regionale, provinciale, 

landelijke én internationale partijen. We maken ons sterk om van fietsen in Nederland een grenzeloze ervaring te maken: veilig, makkelijk en leuk. 

 Aan de griffie van Provinciale Staten Noord-Brabant 
 
 

 betreft: Top 10 recreatief fietsen - aanbevelingen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen 
 datum: juli 2022 
 ons kenmerk: 22.014-EN 
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Geachte heer, mevrouw, 
  
Fietsen voor het plezier is in ons land - en in uw provincie - immens populair. Samen met wandelen is 
het dé manier om actief te genieten van stad en land. Van een ommetje vanuit huis tot een meerdaagse 
trektocht. De grootste, mooiste en laagdrempeligste sportschool is buiten! 
 
Verkeersveiligheid punt van zorg 
Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Deze trend is door corona nog verder versterkt. We fietsen 
niet alleen méér, maar dankzij de e-bike ook harder en tot op steeds hogere leeftijd. De huidige 
infrastructuur is echter niet berekend op het toegenomen en veranderde gebruik. De verkeersveiligheid 
is in het geding, ook in uw provincie. ANWB-onderzoek wijst uit dat recreatieve fietsers veel 
verbeterpunten zien qua veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Ook ondervinden ze vaak 
hinder van de drukte. Er is werk aan de winkel om het leuk en veilig te houden!  
 
Investeren loont 
De Statenverkiezingen van maart volgend jaar bieden de mogelijkheden nieuwe prioriteiten te stellen. 
Als landelijke organisaties die opkomen voor de belangen van het recreatieve fietsen geven we concrete 
handvatten met bijgaande top 10 aanbevelingen. Ons verzoek: geef ze een plek in de verkiezings-
programma’s en daarna in het komende collegeakkoord. Geef de fietser de ruimte. Immers: goede, 
aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgaven waar we voor staan qua gezondheid, 
klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. En het is van grote waarde voor de vrijetijdseconomie. Het 
kost relatief weinig, maar levert maatschappelijk een veelvoud van de investeringen op.   
 
Specifieke aandachtspunten voor uw provincie 
Noord-Brabant heeft veel groene ruimte; ruimte om actief op pad te gaan. Maar ook veel ‘dikke infra-
structuur’: hoofdwegen, waterwegen en spoorlijnen die barrières kunnen vormen in de toegankelijkheid 
van het groen voor fietsers. Onze oproep: geef hoge prioriteit aan de barrièrewerking. En aan 
fietsvriendelijke infrastructuur. Met name gemengd gebruikte wegen vragen aandacht wat betreft 
verkeersveiligheid.  
 
Bij vragen of verder advies staan we u graag te woord.   
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de ANWB, Fietsersbond en NTFU, 
 
 
 
Eric Nijland,  
Directeur Fietsplatform 
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