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1.  Inleiding 

 

De afgelopen jaren is voor de recreatieve fietser in Nederland in een hoog tempo een groot aantal 

regionale fietsnetwerken met knooppuntbewegwijzering ontwikkeld. De onder regie van provincies 

en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden gerealiseerde netwerken voorzien in een grote 

behoefte. Een kwart van de Nederlandse bevolking maakt er al gebruik van – met name voor 

dagtochten. Van bijna de helft van deze gebruikers speelt de aanwezigheid van een netwerk een rol 

bij de keuze voor een bestemming voor dagtocht of vakantie. 

 

Investeren in fietstoerisme loont want jaarlijks maken 8,5 miljoen Nederlanders 200 miljoen 

recreatieve fietstochten met een bedrag van € 750 miljoen aan bestedingen per jaar onderweg. Een 

aantrekkelijk goed toegankelijk landschap zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en 

stimuleert bezoek en verblijf in de regio. Routes en routenetwerken stimuleren fietsgebruik en 

bewegen is goed voor de gezondheid1. 

 

De knooppuntennetwerken nemen in belangrijke mate de rol over van de bewegwijzerde rondritten. 

Knooppuntenbewegwijzering geeft een impuls aan de fietsrecreatie in een regio. Het systeem biedt 

veel flexibiliteit en wordt mede daardoor gewaardeerd door het publiek. Verder kunnen dit soort 

regionale fietsroutestructuren  bijdragen aan de planologische structuur en bescherming van de 

recreatieve fietsmogelijkheden en daarmee de instandhouding van een goed aanbod. 
 

Inmiddels is sprake van een bijna landsdekkend aanbod van deze ‘knooppuntennetwerken’. In 

Flevoland heeft de gemeente Almere het netwerk al sinds enige jaren en in 2011 is het netwerk in de 

gemeenten Noordoostpolder en Urk 

gerealiseerd. Voor wat betreft 

knooppuntennetwerken zijn de gemeenten 

Dronten, Lelystad en Zeewolde nog de enige 

witte vlekken in Nederland.   
 

In het voorjaar van 2011 is tussen de provincie 

Flevoland en de betrokken gemeenten de 

afspraak gemaakt om een voorverkenning te 

laten uitvoeren met betrekking tot het dichten 

van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland. 

Aan de hand van de voorverkenning is door 

deze partijen de wens geuit om verdere stappen 

te zetten en mogelijke realisatie in kaart te 

brengen. 

 

Dit projectplan is een uitwerking om te komen tot 

de invoering van het netwerk in de gemeenten 

Dronten, Lelystad en Zeewolde. Het plan bevat 

tevens de uitgangspunten en gewenste inspan-

ningen voor het vermarkten van het Flevolandse 

Afbeelding: dekking fietsknooppunten Nederland      netwerk en de promotie van het recreatieve 

fietsen in heel Flevoland.  

 
Om de beleefbaarheid en attractiviteit van het Flevolandse Fietsknooppuntennetwerk te verhogen zijn 

in de gemeenten Dronten en Zeewolde twee plusontwikkelingen aan de aanleg van het netwerk 

gekoppeld, te weten a) een uitkijktoren, een vogelkijkhut en de aankleding van uitkijkpunt de 

Horsterberg in het Horsterwold en b) recreatieve ontwikkeling in het Torenbosje.   

                                                 
1
 CVTO (2011) CVO (2012) 
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2. Toegevoegde waarde 

 

In februari 2013 is de Economische Agenda Flevoland 2012-2015 vastgesteld. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat de haalbaarheid van het project Fietsknooppuntennetwerk en de twee plusontwikkelingen 

een stuk dichterbij kwam en dat gemeenten Dronten, Zeewolde en Lelystad ervoor gekozen hebben 

een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen.  

 

Dit project sluit goed aan op de doelstellingen en uitgangspunten van de Economische Agenda. 

Namelijk het versterken van de vrijetijdseconomie en daarmee tevens de concurrentiekracht door te 

investeren in een aantrekkelijke leefomgeving, voorzieningen, evenementen en een sterkere 

profilering en promotie.  Om dit te bereiken zet provincie Flevoland in op het versterken en realiseren 

van o.a. buitenrecreatie en toegankelijke natuurgebieden. Expliciet is genoemd de realisatie van het 

fietsknooppuntennetwerk in de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde (zie Economische Agenda 

pagina 32, punt 4 en uitvoeringsprogramma pagina 11, paragraaf 3.4). Ook de twee 

plusontwikkelingen in Zeewolde en Dronten dragen bij aan de doelstellingen van een verbeterde 

toegankelijkheid van natuurgebieden en een grotere beleefbaarheid van bestaande kwaliteiten.  

 

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet op welke wijze het project van toegevoegde waarde is op 

de vrijetijdseconomie van Flevoland en de afzonderlijke gemeenten en past binnen de uitgangspunten 

van de Economische Agenda. 

 

2.1. Doelstelling, value for money en voorwaarden 

 

Doelstelling en effecten 

Het dichten van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland versterkt het toeristisch recreatief product 

van Flevoland en de gemeenten met als doel een aantrekkelijke toeristisch recreatieve bestemming. 

Effecten zullen zijn een groei van de werkgelegenheid, een aantrekkelijker gebied om te leven, 

werken en recreëren alsook een toename van de omvang van vrijetijdsvoorzieningen. Belangrijke 

randvoorwaarde om dit doel te bereiken is het hebben van een vitale coalitie, welke onder andere 

gevonden is in de gemeentelijke samenwerking bij dit project. 

 

Value for money 

Het gebruik van het fietsroutenetwerk in cijfers
2
: 

 87% van de Nederlandse bevolking fietst wel eens voor het plezier en hiervan is 60% bekend met 

fietsroutenetwerken; hiervan heeft bijna 50% (kwart van NL bevolking) er een of meer keer 

gebruik van gemaakt; 

 bij 43% van de gebruikers speelt de aanwezigheid van een netwerk een rol bij keuze van de 

bestemming; 

 60%  bezoekt een horecagelegenheid, 20% een bezienswaardigheid;  

 60% geeft onderweg geld uit (gem. € 18,90 p.p.); 

 men fietst 44 km gemiddeld per tocht. 

 

Gezien het bovenstaande kunnen we concluderen dat de invoering van een fietsknooppunten- 

netwerk een directe bijdrage levert aan de lokale en provinciale economie. Het gaat hierbij om 

maatschappelijke en economische effecten, maar ook over een bijdrage aan de Flevolandse identiteit. 

 

Maatschappelijke effecten 

Door het dichten van het netwerk wordt verbinding met elkaar (gemeenten, ondernemers en inwoners) 

en het ommeland gerealiseerd en daardoor de bereikbaarheid vergroot en de samenhang in 

Flevoland versterkt. Het fietsknooppuntennetwerk trekt bezoekers die recreatief en sportief hun 

                                                 
2  

GOBT, onderzoek (fiets)routenetwerken (2010) 
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omgeving willen verkennen. Het trekt zowel recreatieve en sportieve fietsers uit eigen gemeente als 

omringende gemeenten aan. De recreatieve bedrijven zullen profiteren van deze extra bezoekers en 

bestedingen. Daarnaast kunnen toeristisch recreatieve ondernemers kansen benutten door te 

investeren in bijvoorbeeld het Fietsers Welkom keurmerk, productontwikkeling, arrangementen en de 

fietsensector (e-bikes, verhuur e.d.). Het project draagt daarom bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van 

het gebied waar het project wordt uitgevoerd. 

 

Economische effecten 

In andere delen van het land is al veel ervaring opgedaan met de uitrol van een 

fietsknooppuntennetwerk. En daar zijn ze een succes, is gebleken uit diverse onderzoeken van 

bijvoorbeeld het Landelijke Fietsplatform. Landelijk zijn de bestedingen bijna €500 miljoen uit 

recreatief fietsen, waarvan €201 miljoen aan binnenlandse fietsvakanties (2012) en €289 miljoen 

tijdens fietsdagtochten (2011)3. Het heeft dus een positief effect op de omzet van ondernemers in de 

stad en op het platteland door bijvoorbeeld verkoop van streekproducten of het bezoek aan 

horecagelegenheden (in Limburg is dit inmiddels 1,8 miljoen dagtochten met een economische spin-

off van €13 miljoen per jaar4). Met als gevolg een impuls voor de werkgelegenheid in de 

vrijetijdssector. 

 

Flevolandse identiteit 

De marketing en promotie inspanningen alsook de ontwikkeling van producten, zoals themaroutes, 

dragen bij aan een versterking van het imago en de aantrekkingskracht van de afzonderlijke 

gemeenten en Flevoland als geheel en daarmee tevens de concurrentiekracht. Deze positieve 

bijdrage levert meer (potentiële) bezoekers. Flevoland is immers goed te bereiken, heeft een 

interessant recreatief aanbod en verwelkomt haar bezoekers door een goed ontsloten en 

onderhouden recreatief routenetwerk. Daar komt bij dat de Flevolandse natuur ook steeds meer de 

identiteit bepaalt en dat een goede ontsluiting en beleving daarvan, inclusief rust- en uitzichtpunten,  

het bezoek stimuleert en het imago versterkt.   

 

 

 
Afbeelding: uitzichtpunt Horsterberg 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Landelijk Fietsplatform, Fietsroutenetwerken – welke kant op? (2011) 

4
 Marktonderzoek fietsknooppuntensysteem Limburg (2004) 
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Voorwaarden 

Om het maximale uit het project te halen is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet 

worden. Zo is het voor de uitvoering van belang om tot een uniform en goed onderhouden netwerk te 

komen. Afspraken zijn gemaakt over het netwerk en de wijze waarop de borden worden geplaatst. 

Ook hebben de partijen aangeven bij voorkeur te kiezen voor een gezamenlijk onderhouds- en 

beheersplan zodat de kwaliteit van het netwerk op hetzelfde niveau blijft en er duidelijk sprake is van 

één netwerk. Gezamenlijk inspanningen met betrekking tot marketing en promotie is tevens een 

minimale vereiste waaraan dit project voldoet. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 

Daarnaast is het wenselijk het gebruik van het netwerk goed te monitoren zodat het aantal gebruikers 

en de economische spin-off inzichtelijk wordt en er, indien nodig, tijdig ingegrepen of bijgestuurd kan 

worden.  

 

Een goede samenwerking ofwel een vitale coalitie moet ervoor zorgen dat deze voorwaarden geborgd 

blijven en er ook op termijn nog steeds sprake is van een goed kwalitatief netwerk dat een bijdrage 

levert aan de maatschappij, economie en Flevolandse identiteit.  

 

2.2  Het resultaat 

In 2015 zijn de laatste witte vlekken in het 

fietsknooppuntennetwerk in Nederland gedicht: 

Dronten, Lelystad en Zeewolde zijn aangesloten op het 

landelijke fietsknooppuntennetwerk.  

In het Horsterwold in Zeewolde is ter versterking van de 

natuurbeleving en het fietsknooppuntennetwerk een 

uitkijktoren en een vogelkijkhut gebouwd. Daarnaast is 

het bestaande uitkijkpunt Hosterberg verder ingericht en 

aangekleed.  

Het Torenbosje in Dronten vormt een aantrekkelijk 

rustpunt voor fietsers en wandelaars. Er zijn picknickbankjes geplaatst, natuurlijke speelelementen en 

aan de hand van informatieborden  worden bezoekers geïnformeerd over de olieboortoren die hier in 

het verleden heeft gestaan.  

 

Uitvoeringsorganisaties zijn in opdracht van gemeenten op basis van een gezamenlijk geformuleerd 

marketingplan Flevoland als fietsprovincie aan het promoten. Het lokale bedrijfsleven participeert hier 

in mee evenals de lokale promotieorganisaties. Daarnaast is het fysieke onderhoud van het 

fietsknooppuntennetwerk in Dronten, Lelystad en Zeewolde structureel geregeld. De continuïteit is 

gewaarborgd. 

 

In 2015 is het aantal kilometers bewegwijzerde fietsroutes in Flevoland verdubbeld ten opzichte van 

2012: steeds meer bezoekers èn onze eigen inwoners fietsen dan met veel plezier op 1150 kilometer 

Flevolandse fietsroutes. Zowel voor jong als oud zijn er producten ontwikkeld zodat er een brede 

doelgroep gebruik kan maken van het netwerk. Kaartmateriaal, een app en andere mogelijkheden zijn 

er om de bezoekers te informeren en ze langs de mooiste plekjes te leiden.  

 

Met als gevolg een impuls in de economie van Flevoland, zo blijkt uit de evaluatie. Naast meer 

bezoekers, ook meer overnachtingen (doordat er meer fietsvakanties plaatsvinden in Flevoland) en 

zijn, net zoals de landelijke cijfers laten zien, de bestedingen toegenomen. Ondernemers bedenken 

acties en ontwikkelen zelf themaroutes, maar investeren ook in het Fietsers Welkom keurmerk. Door 

de gezamenlijke inspanningen zijn de gemeentelijke en is het Flevolandse toeristisch product verder 

uitgebreid.  
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3. Het fietsknooppuntennetwerk in de gemeenten Dronten, Lelystad en 
Zeewolde 
 

3.1 Ontwerp knooppuntennetwerk   

Er is vanaf het voorjaar van 2011, de start van de voorverkenning, een projectgroep actief om het 

project vorm te geven, keuzes te maken, besluitvorming voor te bereiden en de benodigde stappen uit 

te voeren. In deze projectgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Dronten, Lelystad en 

Zeewolde, de provincie Flevoland en NORT Flevoland. Aan de projectgroepvergaderingen nemen 

soms ook Toerisme Flevoland en gemeente Noordoostpolder deel, de laatste om kennis en ervaring 

uit te wisselen over het reeds aangelegde netwerk. De projectcoördinatie is in de voorverkenningsfase 

uitgevoerd door NORT Flevoland. Zij hebben de overleggen ingepland, voorbereid en uitgewerkt, 

informatie verzameld, werkzaamheden afgestemd en in gang gezet en de voortgang bewaakt.  

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in de totstandkoming van het ontwerp: 

 synchronisatie LF-routes en ANWB-routes/-rondritten Flevoland; 

 gebruik hoofdroutenetwerk recreatieve fietspaden Flevoland; 

 dichter netwerk in stedelijk gebied en minder dicht netwerk in buitengebied; 

 aantrekkelijkheid gebied (toeristisch recreatieve waarde); 

 veiligheid en toegankelijkheid; 

 goede mix fysieke en digitale bewegwijzering, waardoor minder borden nodig zijn. 

 
Afbeelding: fietsknooppuntennetwerk 

Flevoland
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Het  ontwerp geeft voldoende informatie om een begroting op te stellen. Daarbij is onder meer 

rekening gehouden met de volgende keuzes: 

 materialen bij voorkeur gericht op aluminium borden op bestaand straatmeubilair 

(lantaarnpalen, flespalen, ANWB-palen); 

 geen plaatsing van route bevestigingsborden en minimale plaatsing van U nadert borden; 

 plaatsing grote informatiepanelen op 25% van totaal aantal locaties knooppunten; 

 goed maar betaalbaar onderhoud; 

 de duurzaamheid van de investering. 

 

Het ontwerp wordt omgezet in een aannemersbestek. Daarvoor worden alle trajecten op gebruik en 

veiligheid gecontroleerd, waarbij tevens per locatie wordt bepaald welke werkzaamheden dienen te 

worden verricht. Het EasyGis systeem is hiervoor een goed middel aangezien alle borden en palen 

direct digitaal worden ingemeten. Het aannemersbestek vormt de basis voor de aanbesteding. Dit zal 

per gemeente worden gedaan omdat er sprake is van een fasering in aanleg. Uiteindelijk resulteert dit 

een aangelegd netwerk.  

 

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor de investeringsbegroting in hoofdstuk 5. 

 

3.2 Plusontwikkelingen in Zeewolde en Dronten  

Nadat het ontwerp voor het Flevolandse netwerk gereed kwam, is nagedacht over  mogelijkheden om 

de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van natuurgebieden waar het fietsknooppuntennetwerk 

langs en  doorheen leidt, te vergroten. Zodoende zijn de plannen voor een rustpunt in het Torenbosje 

en uitzichtpunten en vogelkijkhut in het Horsterwold aan dit projectplan toegevoegd. 

 

3.2.1 Versterking recreatieve natuurbeleving Horsterwold 

De versterking van de recreatieve natuurbeleving in het Horsterwold behelst de aanleg van een 

uitkijktoren op een strategische locatie met wat natuurlijke speelelementen en de realisatie van een 

vogelkijkhut, verscholen dieper in het bos. Ook wordt het bestaande uitkijkpunt ‘Horsterberg’ 

aangekleed met een overkapping, enkele rust/picknickbankjes, informatiepanelen en een aarden wal 

dat beschutting biedt tegen de wind. Tot slot meer natuurlijk groen als aankleding en beschutting. De 

exacte inrichting wordt in samenspraak met Staatsbosbeheer vorm gegeven.  

 

Fase 2 van het project ‘Versterking recreatieve natuurbeleving Horsterwold’ betreft het opknappen en 

inrichting van een oud werkschip tot rondvaartboot en de aanschaf en exploitatie van een elektrisch 

aangedreven safariwagen. Deze wagen wordt met plaatselijke zon- en windenergie opgeladen.  

Met de boot en safariwagen worden excursies door het Horsterwold en omgeving georganiseerd. De 

uitvoering van fase 2 is geen onderdeel van het projectvoorstel ‘ aanleggen en versterken fietsknoop-

puntennetwerk’ of de gezamenlijke subsidieaanvraag hiervoor. 

 

3.2.2 Rustpunt het Torenbosje 

Het ‘Torenbosje” aan de Elburgerweg in Dronten is een initiatief van de Agrarische Natuurvereniging 

‘Rondom het Greppelveld’, in samenwerking met Staatsbosbeheer (eigenaar) en de gemeente 

Dronten. Het doel is om het bosje een recreatieve en historische betekenis te geven. Het bosje ligt 

centraal ten opzichte van fietsroutes. Met de komst van het fietspad langs de Hanzelijn komen er veel 

fietsers langs het bosje en wordt er veel gestopt. Voorzieningen als een zitbankje zijn er niet. Het 

bosje heeft wel een historische betekenis. Op deze plek heeft vroeger een olieboortoren van de NAM 

gestaan. Vandaar de naam Torenbosje. Ook heeft er een vliegtuigwrak gelegen. De plannen van de 

Agrarische Natuurvereniging houden in dat het bosje toegankelijk wordt gemaakt, dat een rustpunt 

voor fietsers en automobilisten wordt gecreëerd en dat – op termijn – een boortoren wordt geplaatst 

dat refereert naar het verleden. 
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Het plan wordt in 3 fases uitgevoerd. In fase 1 wordt de ruimtelijke basis van het plan gerealiseerd. Dit 

betekent dat de groenwerkzaamheden worden gedaan, picknickvoorzieningen met parkeerplaatsen 

worden aangelegd en een paardenweide. In fase 2 worden de communicatieve en educatieve 

elementen in het plan toegevoegd; informatiepanelen en natuurlijke speelelementen. Fase 3 is “de 

kers op de taart”, want dan is het de bedoeling om op “de oude”  plek weer een boortoren neer te 

zetten. Dit projectvoorstel betreft de uitvoering tot en met fase 2. Hier is ook in bijgevoegde begroting 

van uitgegaan.  

 

3.3 Betrokkenen 

De volgende partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het projectplan: 

 Gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde voor wat betreft de aanleg  

 Gemeente Noordoostpolder voor de kennis en ervaring 

 Provincie Flevoland 

 NORT Flevoland 

 Toerisme Flevoland 

 Lokale VVV’s/Tourist Info’s, Almere City Marketing en City Marketing Lelystad 

 Terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en 

Waterschap Zuiderzeeland) 

 Natuurverenigingen (Rondom het Greppenveld) 

 Fietsersbond 

 Grontmij (voorverkenning) 

 Turnhout Advies (voorverkenning en uitwerking vervolgontwerp en kostenbegroting aanleg) 

 Landelijk fietsplatform 

 Tuin- en landschapsarchitecten 

 

3.4 Organisatie 

Gezien het gezamenlijk initiatief van drie gemeenten, de betrokkenheid van diverse instanties en 

organisaties is ook bij de vervolgstappen van de aanleg, promotie en productontwikkeling, inclusief de 

plusontwikkelingen, een vorm van coördinatie en afstemming nodig. Deze activiteiten kunnen zowel 

een lokaal als provinciebreed karakter hebben. In de begroting is hiervoor een bedrag gecalculeerd. 

Naast de aanleg zal ook de marketing, promotie en productontwikkeling van en rondom het 

fietsknooppuntennetwerk in een gezamenlijk verband worden opgezet en/of uitgevoerd. Er wordt naar 

gestreefd de activiteiten zoveel mogelijk door de bestaande uitvoeringsorganisaties uit te laten voeren 

(bijvoorbeeld een Toerisme Flevoland). In hoofdstuk 4 wordt op dit laatste onderdeel dieper ingegaan. 

 

3.5 Continuïteit  

Om de continuïteit van het fietsknooppuntennetwerk te waarborgen is een goede organisatie een 

must. Afspraken over o.a. gezamenlijk beheer en onderhoud alsmede promotie en 

productontwikkeling worden nader uitgewerkt en vastgelegd. Het is onwenselijk dat verschillende 

instanties worden ingeschakeld en dat verschillende kwaliteitsnormen worden aangehouden en 

servicecontracten worden aangegaan. Bij de nadere uitwerking kan gedacht worden aan het inzetten 

van vrijwilligersorganisaties, of dat dit meerjarig wordt aanbesteed in de markt. Bij grenssituaties 

worden er afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit om onduidelijkheden te 

voorkomen en de instandhouding te garanderen. 

 

Ook wat betreft beheer en instandhouding van de plusvoorzieningen zullen afspraken worden 

gemaakt tussen de (grond)eigenaar en initiatiefnemers of beheerders. Bijvoorbeeld in de vorm van 

een gebruiksovereenkomst. 
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4. Productontwikkeling en promotie  

 
De routenetwerken vormen in Flevoland een prachtige basis voor de verdere productontwikkeling en 

promotie van het recreatieve fietsen in Flevoland. Hierbij is niet alleen de insteek van de drie 

betrokken gemeenten in Flevoland gekozen, maar de ontwikkeling en promotie van het recreatieve 

fietsen in heel Flevoland en de randen met de naastgelegen gemeenten en provincies. Hetzelfde geldt 

voor productontwikkeling op basis van het provinciedekkend fietsknooppuntennetwerk, waaronder 

nieuwe themaroutes en fietsarrangementen. Er wordt voor gekozen om de uitvoering weg te zetten bij 

marketing en promotie organisaties, zowel op lokaal als op provinciaal niveau. De drie gemeenten 

fungeren hierbij als opdrachtgever. Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten van de opdracht op basis 

waarvan de uitvoeringsorganisatie haar plan dient uit te werken. Pas na goedkeuring door de 

opdrachtgever wordt de opdracht gegund en kan er overgegaan worden tot de daadwerkelijke 

promotie- en marketingactiviteiten.  

 

Met de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk alleen zal het gewenste effect zoals genoemd in 

hoofdstuk 2 niet worden bereikt. Productontwikkeling en promotie zorgen er daadwerkelijk voor dat de 

bekendheid en  het gebruik zo veel mogelijk wordt gestimuleerd. Met als resultaat een toename van 

de bezoekersaantallen en daarmee een versterking van het toeristisch recreatief product en het 

vergroten van de aantrekkelijkheid van Flevoland en de afzonderlijke gemeenten. 

 

4.1 Uitgangspunten marketingplan 

Om een goede en efficiënte invulling te geven aan productontwikkeling, marketing en promotie zal bij 

voorkeur een bestaande uitvoeringsorganisatie opdracht krijgen om een marketingplan te ontwikkelen 

en uit te voeren. Deze paragraaf bevat de uitgangspunten op basis waarvan het marketingplan zal 

worden beoordeeld. 

 

Doelstelling 

Het stimuleren van de bekendheid en het gebruik van het fietsknooppuntennetwerk in Flevoland, 

inclusief de plusontwikkelingen, met ruimte voor de verschillende gemeentelijke organisaties. Waarbij 

gestreefd wordt naar samenwerking met diverse partners met de focus op productontwikkeling en 

promotie.  

 

Doelgroepen 

Het marketingplan dient inzichtelijk te maken welke doelgroepen worden betrokken en/of benaderd. 

Ten minste moet er aandacht zijn voor de volgende interne en externe doelgroepen. Intern in de zin 

van binnen deze regio (gemeenten, lokale marketingorganisaties, ondernemers). Externe doelgroepen 

zijn de recreatieve (fiets)bezoekers aan de gemeenten en de regio. 

 

Intern:  

 De gemeenten en de provincie willen resultaat zien van de investering in dit project. Er moet dus 

helder zijn op welke wijze gemeenten worden betrokken en op welke wijze de opdrachtgevers 

(Dronten, Lelystad en Zeewolde) worden geïnformeerd over de voortgang. 

 Lokale marketingorganisaties en VVV’s zijn belangrijke partners. Zij zorgen onder andere voor 

lokale productontwikkeling en informatievoorziening, verspreiden de informatie en hebben 

eerstelijnscontacten met bezoekers aan de regio. Inspanningen dienen op elkaar te worden 

afgestemd en er dient waar mogelijk gezamenlijk opgetreden te worden. 

 In het plan moet inzichtelijk gemaakt worden op welke onderdelen en op welke wijze 

ondernemers betrokken worden in de uitvoering. Ook gezien de wens tot waarborgen van de 

continuïteit is het van belang om de informatievoorziening richting ondernemers over nut en 

noodzaak goed op orde te hebben. Op deze manier kunnen zij een grotere (financiële) rol 

gaan spelen in de toekomst. 
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 De terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Flevolandschap, Staatsbosbeheer en 

Waterschap vormen een laatste interne doelgroep die naast hun water- en natuurgerichte 

insteek tevens kansen zien voor recreatief medegebruik met de komst van het netwerk.   

 

Extern: 

 Gelet op recente onderzoeken5 is het profiel van de recreatieve fietser als volgt: 55-plussers 

ondernemen 49% van de fietstochten en 72% van alle fietsvakanties, hoe hoger het inkomen 

des te meer fietstochten en Nederlanders uit landelijke gebieden maken meer fietstochten. 

Inzichtelijk dient te zijn welke doelgroepen worden benaderd. Op basis van deze keuze kan 

ingevuld worden welke inspanningen passend zijn.  

 

Minimale activiteiten 

Binnen dit project is er ruimte voor inspanningen op gemeentelijk niveau. Afgesproken is dat deze 

inspanningen wel een bijdrage moeten leveren aan de Flevoland brede doelstelling van promotie en 

productontwikkeling zoals hierboven staat omschreven en dat de uitgangspunten benoemd in dit 

project in acht worden genomen. Dit, om de beoogde uniformiteit in vormgeving, kwaliteit en uitstraling 

te krijgen maar ook omwille van de onderlinge versterking. 

 

Het marketingplan moet ten minste de volgende onderdelen bevatten: 

 Fysieke promotiemiddelen. Gelet op de doelgroep is het beschikbaar hebben van fysieke 

middelen noodzakelijk. Denk hierbij aan kaartmateriaal, diverse prints (zoals folders), 

stuurhangers en dergelijke. Binnen dit onderdeel valt ook een eventuele deelname aan 

wandel- en fietsbeurzen. 

 Digitale promotiemiddelen. Omdat er in het ontwerp gekozen is voor een minimale variant qua 

bewegwijzering en infoborden is het wenselijk om ook in te zetten op digitale 

promotiemiddelen. De ontwikkeling van een app, maar ook digitale informatievoorziening 

zoals websites en de digitale fietsplanner vallen hieronder.    

 Digitale campagne en publiciteit. De inzet van sociale media  is hier van belang. Duidelijk moet 

worden op welke wijze sociale media ingezet gaat worden en hoe er aandacht kan worden 

gegeven aan het netwerk (bijvoorbeeld een formele opening). 

 Productontwikkeling. Themaroutes, arrangementen, Fietsers Welkom keurmerk en dergelijke zijn 

allemaal producten die bij kunnen dragen aan het doel.  

 Evaluatie. Met behulp van onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, moet worden aangetoond  

wat de effecten zijn van de realisatie van het netwerk en de marketing en promotie-

uitspanningen. Hierdoor is bijsturing mogelijk en er ontstaat meer inzicht in de doelgroep. Er 

wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Fietsrecreatiemonitor van het Fietsplatform. 

Specifieke vragen hierover worden nu meegenomen in het Continu Vakantie Onderzoek 

(CVO) en het Continu Vrije Tijd Onderzoek (CVTO), beide van NBTC-NIPO. Tevens zou 

gekeken kunnen worden naar de reeds bestaande Monitor Toerisme en recreatie welke ieder 

jaar wordt uitgevoerd door de provincie. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan er voor gekozen 

worden om een eigen monitoringsprogramma te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan 

de inzet van onderwijsinstellingen binnen de provincie. 

  

Deze onderdelen vormen de basis waarbinnen de gekozen activiteiten moeten passen. Een 

zogenaamd uitvoeringsprogramma geeft weer waarom deze activiteiten zijn gekozen, wie dit gaat 

uitvoeren (bijvoorbeeld lokale 

marketingorganisaties, ondernemers e.d.), 

welke partners worden betrokken, welke 

communicatiekanalen worden ingezet, wat de 

kosten zijn en volgens welke tijdsplanning.  

                                                 
5
 CVTO 2010/2011 en CVO 2011/2012 
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Looptijd en fasering 

Er wordt een marketingplan opgesteld voor de looptijd van dit project (tot 2016). Hierbij zal rekening 

gehouden moeten worden met de gefaseerde realisatie van het project. Dit betekent overigens niet 

dat er nog geen inspanningen op het gebied van promotie en productontwikkeling verricht kunnen 

worden vooruitlopend op de volledige dichting van het netwerk. Er zal dus per onderdeel aangeven 

moeten worden wat nu al kan en wat moet wachten totdat het complete netwerk er ligt.  

 

Hoewel de looptijd enkele jaren is, zal er tevens aandacht besteed moeten worden aan het vervolg. Er 

moet antwoord komen op de vraag hoe productontwikkeling en promotie gewaarborgd wordt, zodat er 

ook vanaf 2016 sprake is van stimulering van gebruik. De beoogde evaluatie is een goed moment om 

te bepalen hoe het vervolg eruit komt te zien. 

 

Budget  

Om te komen tot een marketingplan is er een budget opgenomen alsmede het bedrag dat nodig is 

voor de daadwerkelijk inspanningen. Dit bedrag is opgebouwd uit bovenstaande uitgangspunten. In 

hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. Een aandachtspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk 

gestreefd moet worden naar een bijdrage van de andere drie gemeenten (Almere, Noordoostpolder en 

Urk). Tevens zal er gekeken worden op welke wijze ondernemers financieel kunnen bijdragen. De 

afspraak met de provincie is gemaakt dat de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde 

verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het plan en de financiële verantwoording maar dat de 

bijdragen van derden (ondernemers en andere gemeenten) subsidiabel en onderdeel van de 

financiering zijn. 

 

Verantwoording  

Als opdrachtgever worden de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde geïnformeerd over de 

voortgang van de productontwikkeling en promotie. Hierover zal met de uitvoeringsorganisatie nadere 

afspraken worden gemaakt.  
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5.   Begroting en financiering  
 

5.1 Aanlegkosten 

Fysieke aanlegkosten per partner. Zie bijlage 1 voor een specificatie van het fietsknooppuntennetwerk 

en de plusontwikkelingen.   

 

Fietsknooppuntennetwerk 

Gemeente Lelystad                                                                               €    59.880 

Gemeente Dronten                                                                                €   66.310 

Gemeente Zeewolde                                                                             €    63.902 

                                                                                        Totaal           € 190.092 

Plusontwikkelingen Zeewolde 

Uitkijktoren                                                                                           € 100.000 

Vogelkijkhut                                                                                          €    20.000 

Aankleding Horsterberg                                                                        €   20.000 

Totaal        € 140.000 

Plusontwikkeling Dronten 

Torenbosje fase 1                                                                                 € 44.550 

Torenbosje fase 2                                                                                 € 41.000 

Totaal          €   85.550 

 

In dit overzicht zijn alleen de subsidiabele projectkosten gegeven. De aanlegkosten voor de 

plusontwikkeling in Dronten en Zeewolde liggen in werkelijkheid hoger vanwege de inzet van 

vrijwilligers. Zo is de inzet van vrijwilligers in Dronten gekapitaliseerd op € 69.000 voor fase 1 en 2.  

 

 

5.2 Initiële promotie & productontwikkeling  

Bij de ontwikkeling van het Flevoland brede marketingplan zullen ook de overige gemeenten en 

andere belanghebbenden uit Flevoland worden betrokken. Inspanningen worden geleverd om de 

partijen hier bij te betrekken.  

 

Onderstaande kosten  worden in de begrotingsfase naar gelijke verhouding (1/3, 1/3, 1/3) verdeeld 

onder de partners. In de uitvoering kan het zijn dat de ene gemeente meer inspanningen levert dan de 

andere. De verschillende activiteiten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

 

a  Ontwikkeling marketingplan en strategie, incl. projecturen                   €  10.000 

b  Fysieke promotiemiddelen (kaarten ed.)                                              €  12.000 

c  Digitale promotiemiddelen (app, dig. planner, website)                       €  24.000 

d  Digitale campagne, publiciteit                                                             €  24.000 

e Productontwikkeling / arrangementen                                                  €  15.000 

f Evaluatie                                                                                             €    9.000 

                                                                            Totaal           €  94.000 

 

Voor de plusontwikkelingen in Dronten en Zeewolde zijn geen specifieke promotie-activiteiten of 

kosten opgenomen in dit plan. Ze worden in algemene zin meegenomen in de promotie van het 

fietsknooppunten netwerk. Aanvullende individuele initiatieven zijn ook mogelijk, maar vallen buiten de 

scope van dit gezamenlijke plan.  
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5.3 Uitvoeringskosten 

De drie gemeenten dienen capaciteit beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de bovenstaande 

activiteiten. De uitvoeringskosten bestaan uit: 

- eigen personeel (uren x intern uurtarief) (gemiddeld uurtarief van 90 euro) 

- inhuur personeel (verantwoording op factuurniveau) 

Ter bepaling van de hoogte van de uitvoeringskosten per partner is conform begrotingssystematiek 

uitgegaan van 20% van de uitvoeringskosten (zie bijlage voor uitvoeringskosten per partner). 

Afhankelijk van de keuze inhuur of inzet eigen personeel (of een combinatie hiervan) zal dit bedrag 

worden verantwoord op basis van een tijdsbesteding met intern uurtarief en/of op basis van betaalde 

facturen. 

Gemeente Lelystad                                                                                € 10.346 

Gemeente Dronten                                                                                 € 11.682 

Gemeente Zeewolde                                                                              € 11.310 

                                                                                         Totaal           € 33.338    

5.4 Controlekosten 

Conform de algemene subsidieverordening van de provincie Flevoland dient bij een subsidie van  

€ 125.000 of meer een controleverklaring door een onafhankelijke accountant bij de 

eindverantwoording gevoegd te worden. De kosten worden gelijk verdeeld onder de partners.  

Begrote controlekosten : €  9.000 

 

 

5.5  Financiering  

Iedere gemeente zal afzonderlijk zorg dragen voor de financiering van haar deel/delen. Uitgangspunt 

hierbij is dat voor de in dit projectplan benoemde subsidiabele investeringskosten 50% eigen 

financiering wordt ingezet en de overige 50% dekking vindt plaats vanuit het investeringsprogramma 

Voorzieningen en Economie. De totale (subsidiabele) investeringskosten voor de uitrol van het 

netwerk, inclusief de plusontwikkelingen, de initiële promotie, de productontwikkeling en de evaluatie, 

bedragen € 551.980. Het totaalverzoek om subsidie bedraagt € 275.990. 

 

Fietsknooppunten 

Investeringskosten Gemeente Lelystad                            €   52.280 

Investeringskosten Gemeente Dronten                             €   56.162 

Investeringskosten Gemeente Zeewolde                          €   54.773 

Subsidiebijdrage provincie Flevoland                               €  163.215 

Subtotaal                                                                          € 326.430    €   326.430 

 

Plusontwikkeling Zeewolde  

Eden Award (SBB)                                                            €  25.000 

Investeringskosten Staatsbosbeheer                                 €  20.000 

Investeringskosten Gemeente Zeewolde                           €  25.000 

Subsidiebijdrage Provincie Flevoland                                €  70.000 

Subtotaal                                                                          € 140.000     €   140.000 

 

Plusontwikkelingen Dronten fase 1 +2 

Investeringskosten Staatsbosbeheer                                 €  10.000 

Investeringskosten Gemeente Dronten (Oostkantvisie)     €  32.775 

Inzet Agrarische Natuurvereniging € 69.000 (niet subs.)    €          0  

Subsidiebijdrage Provincie Flevoland                                €  42.775 

Subtotaal                                                                           € 85.550        €  85.550 

 

Som van de totale subsidiabele projectkosten                                 €  551.980 
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5.6  Planning en fasering 

De planning inzake de uitvoering van het fietsknooppuntennetwerk van de 3 gemeenten loopt niet 

synchroon. De gemeente Zeewolde is inmiddels gestart met de aanleg van het netwerk vanaf 

indieningdatum subsidieverzoek (25 april 2013). 

De gemeente Dronten zal in het najaar 2013 starten met de uitvoering van de werkzaamheden en 

Lelystad zal 2014 gebruiken voor de voorbereiding en heeft de intentie uiterlijk in 2015 het netwerk af 

te ronden. Ter ondersteuning hiervan heeft de gemeente Lelystad een intentieverklaring bijgevoegd, 

zie bijlage 2. 

 

De aanleg van de plusontwikkelingen wordt gelijktijdig met de aanleg van het fietsknooppunten-

netwerk ter hand genomen. Gestreefd wordt naar eenzelfde realisatietermijn; uiterlijk 2016 afronding 

van de fase 1 ontwikkelingen in Zeewolde en de fase 2 ontwikkelingen in Dronten. 

 

Gedurende en tijdens de aanleg van het netwerk en de plusontwikkelingen wordt gestart met de 

marketing en promotie-inspanningen. Omdat de aanleg niet helemaal synchroon loopt, kan mogelijk 

iets faseverschil ontstaan op onderdelen bij de uitvoering van de gezamenlijke promotie-activiteiten.  

Afronding van het gehele project is gepland op eind 2016 (inclusief evaluatie). 
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Bijlage 1. Specificatie aanlegkosten fietsknooppuntennetwerk, inclusief 

plusontwikkelingen Zeewolde en Dronten  

Fietsknooppunten 

in Lelystad      

 1. Voorbereidingskosten     

Opstellen definitief ontwerp en digitaal bestek          8.150  

       

2. Uitvoeringskosten     

Levering van de borden en bevestigingsmaterialen                                26.430  

Ontwerp/levering overzichtspanelen                                                      5.050  

Plaatsing van alle borden, panelen en materialen                                   18.300  

Ontwikkeling kaartbeeld (basis EasyGIS)           1.500  

Leges en vergunningen, gebruiksovereenkomsten             450  

       

Totaal              59.880  

Toelichting begroting: In Lelystad is sprake van circa 52 knooppunten en die hebben daarmee circa 690 borden 
nodig. Tevens zijn wij uitgegaan van 15 informatiepanelen. 

 

Fietsknooppunten 

in Dronten      

       

1. Voorbereidingskosten     

Opstellen definitief ontwerp en digitaal bestek          7.900  

       

2. Uitvoeringskosten     

Levering van de borden en bevestigingsmaterialen                                30.310  

Ontwerp/levering overzichtspanelen                                                      5.050  

Plaatsing van alle borden, panelen en materialen                                   21.100  

Ontwikkeling kaartbeeld (basis EasyGIS)           1.500  

Leges en vergunningen, gebruiksovereenkomsten             450  

       

Totaal              66.310  

Toelichting begroting: In Dronten is sprake van circa 54 knooppunten en die hebben daarmee circa 720  borden 
nodig. Tevens zijn wij uitgegaan van 15 informatiepanelen. 

 

Fietsknooppunten 

in Zeewolde      

       

1. Voorbereidingskosten     

Opstellen definitief ontwerp en digitaal bestek          7.350  

       

2. Uitvoeringskosten     

Levering van de borden en bevestigingsmaterialen                                33.900  

Ontwerp/levering overzichtspanelen                                                      4.500  

Plaatsing van alle borden, panelen en materialen                                   16.202  

Ontwikkeling kaartbeeld (basis EasyGIS)           1.500  

Leges en vergunningen, gebruiksovereenkomsten             450  

       

Totaal              63.902  
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Toelichting begroting: In Zeewolde is sprake van circa 66 knooppunten en die hebben daarmee circa 600 borden 
nodig (niet alle knooppunten worden van borden voorzien). Tevens zijn wij uitgegaan van 23 informatiepanelen. 
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1b. Kosten plusontwikkelingen Zeewolde (fase 1) 

 
1.  Uitkijktoren  € 100.000 

1.1  Planologische procedures/vergunningen 

1.2  Aanbesteding/gunningsprocedures 

1.3 Bouwrijp maken 

1.4   Fundatie   

1.5  Realisatie toren  

1.6  Verdichten benedenverdieping 

1.7  Informatiepanelen 

1.8  Verrekijkers en overige attributen 

1.9  Speelelementen 

1.10  Inzet/projectleiding SBB 

 

2.  Vogelkijkhut  € 20.000 

2.1  Blessen / vellen  

2.2  Ontwerp/constructietekeningen 

2.3 Bouwmateriaal 

2.3  Aanlegwerkzaamheden vogelkijkhut 

2.3  Toegangspad  

2.5  Inzet/projectleiding SBB 

 

3.  Aankleding Horsterberg  € 20.000 

3.1  Overkapping 

3.2  Informatiepanelen 

3.3  Zitjes/banken 

3.4   Aarden wal 

3.5  Groenaanplant 

3.6  Inzet/projectleiding SBB 

 

Subtotaal verbetering recreatieve natuurbeleving Horsterwold   € 140.000 
 

 
1c: Kosten plusontwikkeling Dronten (fase 1)  
 
1.  Groenwerkzaamheden:   € 10.000 
1.1 Bleswerk 
1.2  Monitoren 
1.3  Vellen 
1.4  Frezen onderstammen populieren 
1.5  Aanplant walnoten 30 st. 14/16 
1.6  Verplaatsen genenbank 
 
2.  Ontsluiting:   € 10.000 
2.1  Afsluiten inrit Abbertweg 
2.2  Nieuwe inrit Oudeboswegzijde, duiker 
2.3  Parkeerplaatsen 2x 3 st en fietsvoorziening 
2.4  Grondwerkzaamheden 
 
3.  Verblijfsplek:  € 13.000 
3.1  Kunstwerk (materiaal) 
3.2  Voet boortoren (lokatie aanduiding) 
3.3  Grond- en plaatswerkzaamheden 
 



18 
 

 
4.  Kleinschalige bouwkundige werken  € 6.550 
4.1  Hekwerk t.b.v. paardeweide 
4.2  Logo op kunstwerk 
4.3  Picknickgelegenheid 
4.4  Infopanelen (3 st) 
 
5.  Projectleiding uitvoering  € 5.000 
5.1  Projectleiding uitvoering 
 
6.  Inzet vrijwilligers  €                                             28.000 (niet subsidiabel) 
6.1  Voorbereiding uitvoering 
6.2  Uitvoering (regelen) 
6.3  Fysieke werkzaamheden tbv uitvoering 
6.4  Onderhoud: dood hout/blessen/maaien 
6.5 Communicatie: rondleidingen, activiteiten 
 
Subtotaal fase 1 ex. inzet vrijwilligers  € 44.550 
 
 

Kosten plusontwikkeling Dronten (fase 2) 
1.  Informatiepanelen 
2.  Research terugplaatsen olieboortoren 
3.  Ontwikkeling en invoering website 
4.  Extra elementen speelweide  
5. Opzetten educatieprogramma’s  
 
Subtotaal fase 2 ex. inzet vrijwilligers   € 41.000 
 
Subtotaal Torenbosje fase 1 en 2   € 85.550
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Bijlage 2: Intentieverklaring gemeente Lelystad 
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