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Onderwerp 

Realisatie Fietsknooppuntennetwerk Flevoland  en gepubliceerd kaartmateriaal 
 
Doel van deze mededeling: 

U  te informeren over: Het gerealiseerde knooppuntennetwerk “Dronten, Lely-
stad en Zeewolde” waarmee een volledig gedicht fietsknooppuntennetwerk voor 
Flevoland is gerealiseerd en een landelijk dekkend knooppuntennetwerk is vol-
tooid. En de mogelijke relatie tussen het aanleggen van het fietsknooppunten-
netwerk in Zeewolde, Dronten en Lelystad en de aangepaste toegestane snelheid 
op de Fledite- en de Winkelweg in Zeewolde.   
 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging u te informeren over voortgang realisatie fietsknooppuntennetwerk, 
de relatie met andere routestructuren en de  snelheid beperkende maatregelen 
in Zeewolde. 
 

Inleiding: 

De gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde waren tot maart jl. de enige drie 
gemeenten in Nederland waar nog geen fietsknooppuntennetwerk aanwezig was. 
Het fietsknooppuntennetwerk zorgt ervoor dat een recreatieve fietser in Neder-
land op een overzichtelijke en gemakkelijke manier zijn eigen fietsroutes, inclu-
sief afstand kan samenstellen.  
Vanuit provincie Flevoland is er aangestuurd op een gezamenlijke provinciale 
realisatie en financiële participatie vanuit de Economische Agenda. Door de 
realisatie van dit project is gezorgd dat Flevoland volledig aansluit op het aan-
wezige fietsknooppuntennetwerk van de aangrenzende gemeenten en dat het 
netwerk in Nederland gedicht is.  
       
 
Mededeling: 

De Economische Agenda is ingezet op het uitbreiden en verbeteren van de condi-
ties voor bestaande- en nieuwe vrijetijdsvoorzieningen ten behoeve van de 
economische groei. Het dichten van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland 
draagt bij aan het stimuleren en verbeteren van de fietsmogelijkheden in Flevo-
land draagt hieraan bij. Hierbij een aantal gegevens over de activiteit recreatief 
fietsen in Nederland: 
   

• Een fietstocht voor plezier staat in de top 3 van populairste vrijetijdsac-
tiviteit in de buitenlucht.  

• Jaarlijks onderneemt de Nederlandse bevolking  bijna 200 miljoen recre-
atieve fietsdagtochten en wordt er ongeveer 250 miljoen uitgegeven tij-
dens deze fietsdagtochten.  

• Bij 26% van deze recreatieve fietsdagtochten wordt gebruik gemaakt van 
knooppuntennetwerk.  

 
Vanuit de Economische Agenda hebben de staten ontwikkeling door middel van 
vitale coalitievorming als belangrijke voorwaarde gesteld. De provincie heeft 
daarom de gemeenten geadviseerd om een totaalproject in te dienen zodat in 
een keer het knooppuntennetwerk van Flevoland gedicht kon worden. Met de 
nodige overtuigingskracht vanuit de provincie heeft dit uiteindelijk geleid tot een 
samenwerking waarbij onder leiding van de Provincie toegewerkt is naar één 
businesscase met gezamenlijke doelen, investeringen en uitvoering. Over onder-
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houd is binnen de samenwerking vastgesteld dat iedere gemeente dit zelf organiseert en realiseert. 
Voor de lange termijn blijft, door deze gezamenlijke inzet, een bovenlokaal belang gewaarborgd: 
het beter op de kaart zetten en positioneren van Flevoland als fietsbestemming. 
 
Wat is een fietsknooppuntennetwerk  
Een fietsknooppuntennetwerk bestaat uit een groot aantal genummerde knooppunten.  
Tussen die knooppunten lopen twee verbindingsroutes van een bepaalde afstand. Bij een aantal  
knooppunten bevindt zich een informatiepaneel met knooppuntnummer en een overzichtskaart van 
het fietsroutenetwerk van de directe omgeving.  
 
Bij de totstandkoming van het knooppuntennetwerk in Dronten, Lelystad en Zeewolde is rekening 
gehouden met het gebruik van het hoofdroutenetwerk recreatieve fietspaden Flevoland en de 
koppeling aan de al bestaande fietsroutenetwerken in Almere, Noordoostpolder en Urk. Flevoland is 
door de aanleg  ook aangesloten op de netwerken van de overige aangrenzende gemeenten buiten 
Flevoland. De aangrenzende provincies Gelderland en Overijssel zijn erg populaire fietsbestemmin-
gen en koppeling en bereikbaarheid van Flevoland via het fietsknooppuntennetwerk is essentieel; 
een fietser stopt immers niet bij de gemeente en/of provinciegrens. Bovendien zijn de overige 
routestructuren die in Nederland gebruikt worden, zoals de ANWB uitgezette fietsroutes en de 
landelijke lange afstandsroutes (LF-routes), volledig in het Flevolandse netwerk geïntegreerd. 
 
Tijdens de oordeelvorming in de commissie Economie & Bereikbaarheid is gevraagd of de snelheids-
verlaging op Fledite- en de Winkelweg in Zeewolde een direct gevolg is van de aanleg van dit fiets-
knooppunten-netwerk. Gemeente Zeewolde heeft aangegeven dat beide snelheidsaanpassingen/-
verlagingen niet het gevolg zijn van het fietsknooppuntennetwerk. De Flediteweg is aangepast als 
gevolg van de, door de provincie uitgevoerde, kwaliteitsverbeteringen in het Horsterwold. Met de 
kwaliteitsverbeteringen worden er meer fietsers verwacht en zodoende is zowel de weg als de 
snelheid aangepast. De snelheidsverlaging op de Winkelweg is een tijdelijke maatregel en heeft te 
maken met de kwaliteit van het wegdek. Zodra het wegdek weer goed is zal daar weer een maxi-
mum snelheid van 80km/uur gaan gelden. Zowel de Feliteweg, van knooppunt 71 naar 73, als de 
Winkelweg, van knooppunt 71 naar 39, in Zeewolde zijn opgenomen in het knooppuntennetwerk 
van Zeewolde (zie ook bijlage: recreatie- en fietsknooppuntenkaart Zeewolde). 
 
Op 14 maart jl. heeft een feestelijke opening plaatsgevonden waarbij de voltooiing van het lande-
lijk dekkend knooppuntennetwerk een feit is geworden. In Nederland ligt er nu een dekkend net-
werk (bestaande uit ruim 50 losse netwerken) met uniforme uitstraling en gebruikswijze. Elke 
gemeente heeft voor de opening haar eigen kaartmateriaal gepresenteerd.  
Het kaartmateriaal is daarnaast ook digitaal beschikbaar op onder meer www.ookflevoland.nl en 
wordt toegevoegd aan de verschillende beschikbare landelijke routeplanners. 
 
Het vervolg 

Naast het individuele kaartmateriaal, wordt er gezamenlijk ingezet op het stimuleren van de be-
kendheid en het gebruik van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland. In een nader uit te werken 
marketingplan (planning zomer/najaar 2014) wordt beschreven welke doelgroepen, welke attrac-
tieve voorbeeldroutes en welke promotiemiddelen komende jaren ingezet gaan worden om het 
Flevolandse netwerk bekender te maken en het gebruik ervan te stimuleren.   
 
Ter inzage in de leeskamer 

 
 
Verdere informatie 

Recreatie- en fietsroutekaart Dronterland 
Recreatie- en fietsknooppuntenkaart Lelystad 
Recreatie- en fietsknooppuntenkaart Zeewolde 
     

 

http://www.ookflevoland.nl/

