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Naar een optimaal fietsklimaat volgens wielersportbond NTFU

Inleiding

Met bijna 35.000 kilometer aan fietspaden en meer fietsen dan inwoners is Nederland het fietsland bij uitstek. De fiets is allang niet
alleen een vervoersmiddel meer. Steeds meer mensen vinden fietsen
een leuk tijdverdrijf of hebben er hun sport van gemaakt.
Wielersportbond NTFU wil dat iedere sportieve fietser veilig en
met plezier gebruik kan maken van de openbare ruimte, zowel in
het bos als op de weg. Daarvoor zijn fietsers afhankelijk van een
aantal factoren: medeweggebruikers en recreanten in het bos, infrastructuur en toegankelijkheid van natuurgebieden en voldoende
aanbod in evenementen. Deze factoren liggen grotendeels buiten
de invloedsfeer van de fietser. Het is daarom aan de NTFU om in
deze randvoorwaarden te voorzien. In dit position paper spreken
we graag uit wat we voor de fietser doen en wat we vinden van de
volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•

Toertochten (Race / MTB)
Veiligheid & Gedrag
Vergunningen & Vignetten
Toegankelijkheid groene ruimte
MTB routes & routenetwerken
E-bikes & Speedpedelecs
Nightriding
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Naar een optimaal fietsklimaat volgens wielersportbond NTFU

Wie zijn wij?

Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. Wij zetten ons in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. Samen met onze verenigingen en partners bieden we sportieve
fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis
over de wielersport én aantrekkelijke producten en diensten.
Sportief fietsen moet vooral leuk zijn. De NTFU werkt vanuit een
vraaggerichte aanpak waarbij de wensen en behoeften van de sporter
centraal staan. De NTFU zorgt er voor dat de wielersporters hun sport
optimaal en met plezier kunnen beleven.
Dat doen we onder andere door de wielersport vrij toegankelijk te
houden, randvoorwaarden te scheppen voor een groot aantal fietsevenementen en het verenigingskader te versterken. Daar profiteren
onze 70.000 leden van. Maar zij niet alleen. De hele Nederlandse wielersport wordt daar beter van.

Missie: waar staat de NTFU voor?
De NTFU zet zich in voor de belangen van iedere wielersporter met
oog voor de totale wielersport. De NTFU verbindt en creëert de juiste
randvoorwaarden zodat iedere Nederlander de wielersport optimaal
kan beleven.

Visie: waar gaat de NTFU voor?
De NTFU stelt de beleving van de sporter centraal, creëert ruimte voor
nieuwe vormen van binding en verbreedt haar blik op de wielersport.
De visie resulteert in vijf accenten die centraal staan in het beleid van
de NTFU:
• De NTFU faciliteert passie
• De NTFU verbindt wielersporters met elkaar door drempels weg te
nemen
• De NTFU bedient de totale wielersport
• De NTFU verbreedt haar blik en werkt samen met andere sporten
• De NTFU blijft een zelfstandige en autonome organisatie

De NTFU in cijfers
Ledenverloop en aantal aangesloten clubs en stichtingen afgelopen
5 jaar:

2012
2013
2014
2015
2016

clubleden
48.039
49.046
50.208
50.816
51.595

individueel
6.643
9.311
12.952
15.814
18.184

totaal
54.682
58.357
63.160
66.630
69.779

clubs
492
519
528
528
536

stichtingen
83
77
86
89
89
5
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Wat doen we?
Belangenbehartiging
De NTFU maakt zich sterk voor vrije beoefening van de wielersport
door als belangenbehartiger van 849.000 wielersporters proactief het
gesprek aan te gaan met overheden, landeigenaren en andere belanghebbenden.

Landelijke toertochtkalender
De NTFU coördineert de landelijke kalender met wielersportevenementen. Zo’n 2.500 toertochten vinden op jaarbasis plaats onder auspiciën en reglementen van de NTFU. De NTFU ziet toe op zowel kwaliteit, veiligheid als spreiding van deze evenementen.
De routes van toertochten zijn vooraf bij de NTFU bekend en worden
op elkaar afgestemd waardoor evt. knelpunten of overlap tussen tochten vooraf gesignaleerd worden. In geval er (te) veel evenementen in
hetzelfde gebied plaatsvinden, faciliteert de NTFU de afstemming tussen organisatoren, overheden en wegbeheerders.

Verenigingsondersteuning
Een belangrijke beleidsprioriteit is het leveren van diensten die gericht
zijn op ondersteuning van verenigingsactiviteiten en verenigingsbeleid.
De NTFU biedt een uitgebreid dienstenpakket aan voor verenigingen
en organisaties die dat willen.

Sportstimulering
Start2Bike is het kennismakingsprogramma voor startende wielersporters ontwikkeld door de NTFU. In vier weken tijd leren wielersporters de basisvaardigheden en technieken van het mountainbiken of
racefietsen. Het programma is door verenigingen en andere partijen
aan te bieden waarbij de NTFU een coördinerende rol vervult.

Campagnes
De NTFU ontwikkelt en voert, samen met andere belanghebbenden,
campagnes met betrekking tot bewustwording en gedrag. Denk aan
het dragen van een helm (Gebruik je kop, helm op), gedrag van fietsers
in het verkeer (gedragscode wielrenners, De Echte Wielrenner laat van
zich horen) en het gedrag van mountainbikers (gedragscode mountainbike en Buitencode).
Deze campagnes worden door de NTFU gevoerd, kunnen worden ingezet bij en door verenigingen en kunnen ook door gemeenten of provincies worden gebruikt om in een gemeente of regio aandacht te vragen
voor veiligheidskwesties.

Kaderopleidingen
Het fietsen in een goed georganiseerde omgeving verhoogt het fietsplezier en verbetert de prestatie. Wie beter begeleid en getraind wordt,
kan meer. Samen met de KNWU organiseert de NTFU vanuit de Wieleracademie kaderopleidingen met als doel het gericht, maar toegankelijk, opleiden van sportkader in de wielersport.
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Fietssport.nl
Fietssport.nl is het online platform van de NTFU gericht op de fietser.
Hier vind je als fanatieke mountainbiker of wielrenner allerlei tips over
de sport, staan honderden routes online én vind je alle NTFU-tochten.

Ondersteuning bij het opstellen van beleid
De NTFU biedt op basis van haar kennis en kunde ondersteuning aan
bij het opstellen van beleid omtrent de wielersport. Zo heeft de NTFU
o.a. meegewerkt aan de mountainbikevisie en de uitvoeringsagenda
van de provincie Drenthe en aan het Kernsportplan Wielersport van de
provincie Gelderland.

Onderzoek
De NTFU heeft veel data van en kennis over de Nederlandse wielersport. De NTFU kent de wensen, behoeftes en beleving van haar achterban en communiceert met ruim 500.000 wielersporters. De NTFU
deelt deze kennis graag met partijen die daar behoefte aan hebben en
is daarnaast bereid om te participeren in onderzoeken die betrekking
hebben op de wielersport.
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Wat weten we?

De Nederlandse wielersport in cijfers

6,3%

6,3% NEDERLANDSE BEVOLKING
18+ = 849.000 WIELERSPORTERS

79% MAN - 21% VROUW

46

GEMIDDELDE
LEEFTIJD IS
46 JAAR

90

GEMIDDELD 90
RITTEN PER JAAR

3157

GEMIDDELD 3.157
KILOMETERS PER JAAR

53%

VOOR 53 % VAN DE
WIELERSPORTERS IS DE
WIELERSPORT DE
HOOFDSPORT

41%

41 % KAN ZICH EEN LEVEN
ZONDER SPORTIEF FIETSEN
NIET VOORSTELLEN 1

€490.000.000

OMVANG WIELERSPORTECONOMIE: € 490 MILJOEN

€208.000.000

VOOR € 208 MILJOEN AAN BESTEDINGEN FIETS
GERELATEERDE PRODUCTEN PER JAAR (EXCLUSIEF FIETS)

€1.724

GEMIDDELD AANKOOPBEDRAG NIEUWE FIETS € 1.724

€400

GEMIDDELDE BESTEDING WIELERSPORTER AAN NIEUWE
FIETSEN & FIETSGERELATEERDE PRODUCTEN P/J € 400
(EXCL. UITGAVEN AAN UITSTAPJES, VOEDING, DEELNAME
AAN TOERTOCHTEN ETC.). 2
1
2

Wielersportmonitor 2016
Economische betekenis van de wielersport
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1.800.000

35.000

1,8 MILJOEN STARTS BIJ TOERTOCHTEN PER JAAR

331.000

35.000 KILOMETER
AAN FIETSPAD 5

180
180 VASTE
MOUNTAINBIKEROUTES

331.000 WIELERSPORTERS RIJDEN TOERTOCHTEN

>2.500

98,5%

MEER DAN 2.500 TOERTOCHTEN PER JAAR

6.000.000

99,4%

GEBRUIK HELM ONDER SPORTIEVE FIETSERS
ALGEMEEN EN NTFU-LEDEN: 98,5% EN 99,4%

JAARLIJKS +/- 6 MILJOEN VIEWS ONLINE NTFU KALENDER

94%

94% (+/- 800.000 WIELERSPORTERS) BEOEFENT
WIELERSPORT VOOR BETERE GEZONDHEID.

92%

92% VAN DIE WIELERSPORTERS BEOEFENT DE SPORT OM
IN DE BUITENLUCHT TE KUNNEN SPORTEN. 3

6500

82,8%

GEBRUIK VAN DE FIETSBEL ONDER RACEFIETSERS
ALGEMEEN EN NTFU-LEDEN: 82,8% EN 90,4%

61,9%
3
4

+1⁄2

FIETSERS LEVEN GEMIDDELD EEN HALF JAAR LANGER. 4

5
6
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79,4%

GEBRUIK VAN DE FIETSBEL ONDER MOUNTAINBIKERS
ALGEMEEN EN NTFU-LEDEN: 61,9% EN 74,9% 6

REGELMATIG FIETSEN VOORKOMT 6.500 VROEGTIJDIGE
STERFGEVALLEN IN NEDERLAND.
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90,4%

Wielersportmonitor 2014
Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic
Benefits.
Bijna 35.000 km aan fietspad in Nederland
Wielersportmonitor 2017

Wat vinden we:

zoek 7 wijst uit dat dit niet zo is. Er is een lichte stijging te zien in het
aantal fietsongevallen, maar deze vinden vooral plaats binnen de eigen
snelheidsgroep.

Veiligheid op het fietspad

De NTFU is er (nog) geen voorstander van om wielrenners naar de openbare weg te verwijzen. Nader onderzoek is nodig om de veiligheidsrisico’s
in te schatten, met name omdat de impact van fietsongevallen met autoverkeer vaak groter is dan bijv. tweezijdige ongevallen tussen fietsers.

Wielrennen

Nederland kent een grote diversiteit aan fietsers en fietsvormen die elkaar allemaal tegenkomen op het fietspad. Snel, langzaam, met of zonder trapondersteuning. De NTFU vindt gedragsbeïnvloeding en de kwaliteit van fietsinfrastructuur leidend om de veiligheid van zo veel mogelijk
fietsers te waarborgen.

Aanpassen infrastructuur

De NTFU vindt dat verenigingen en individuele fietsers verantwoordelijk
zijn voor hun eigen veiligheid en gedrag. Ten eerste moeten zij zich houden aan de geldende verkeersregels. De NTFU stimuleert en adviseert
daarnaast over het juiste gedrag via gedragscampagnes en opleidingen.

De NTFU vindt dat lokaal het gebruik van fietspaden beter gemonitord
moet worden en op punten waar de fietsdruk erg hoog is of veel ongelukken gebeuren de fietsinfrastructuur aangepast moet worden. Maatregelen kunnen bestaan uit het verbreden van het fietspad, het verminderen
van het aantal paaltjes op het fietspad en implementatie van de richtlijnen van kennisplatform CROW 8.

Ons advies

Veiligheid en kwaliteit toertochten

• Een groepsgrootte van maximaal 14 renners.
• Het gebruik van wegkapiteins (begeleiders van groepen).
• Het gebruik van een fietsbel en fietshelm.

Alle toertochten die onder auspiciën van de NTFU georganiseerd worden, dienen aan de minimale eisen uit het NTFU-kwaliteitssysteem te
voldoen. Het systeem gaat in op onderwerpen als toestemming/vergunning, organisatie, veiligheid, route, natuur & milieu en is bij de NTFU opvraagbaar. Voldoet een tocht hier niet aan, dan kan het evenement niet
onder auspiciën van de NTFU plaatsvinden. De NTFU ziet toe op de kwaliteit van evenementen door steekproefsgewijs toertochten te bezoeken.

Gedrag

Wielrenners op de rijbaan?
Om de veiligheid op het fietspad te vergroten, speelt op landelijk niveau
de discussie om groepen wielrenners van het fietspad naar de rijbaan
(tussen het gemotoriseerd verkeer) te verwijzen. Achterliggende gedachte hierbij is dat in toenemende mate ongevallen plaatsvinden tussen snel
fietsverkeer (wielrenners en e-bikes) en langzaam fietsverkeer. Onder-

7 Race-

en toerfietsen op de openbare weg
fietsverkeer

8 Ontwerpwijzer
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Organisatoren dienen volgens de kwaliteitseisen altijd hun evenement
te melden bij de betreffende wegbeheerder(s) dan wel terreineigenaren of terreinbeheerders en indien nodig een vergunning aan te vragen.
Wij adviseren alle organisatoren om het dragen van een helm verplicht
te stellen aan de deelnemers.

Indien er binnen een gemeente of provincie nog geen formele werkwijze is vastgelegd, stelt de NTFU het volgende voor:
• Minder dan 500 deelnemers: meldingsplicht voor toertochtorganisatoren, geen vergunningsplicht, wel voldoen aan kwaliteitseisen NTFU
• Meer dan 500 deelnemers: vergunningsplicht voor toertochtorganisatoren en voldoen aan kwaliteitseisen NTFU

Beleid omtrent vergunningverlening
Regels omtrent de aanvraag en verlening van vergunningen voor toertochten verschillen per provincie en vaak zelfs gemeente. Aan de andere kant varieert ook de omvang van toertochten. Van minder dan
100 deelnemers tot grote klassiekers met meer dan 5.000 deelnemers. Bij kleine evenementen zal het overige wegverkeer nauwelijks
merken dat er een toertocht plaatsvindt. Deelnemers gaan dan op in
het reguliere fietsverkeer. Bij grote evenementen is de impact groter
en meer zichtbaar.
De NTFU vindt dat er een eenduidig beleid moet komen ten aanzien
van de vergunningverlening door gemeenten en overige wegbeheerders. Omdat routes van toertochten verschillende gemeentegrenzen
en soms zelfs provinciegrenzen passeren, pleit de NTFU voor instelling
van een landelijkloket dat de verschillende aanvragen in behandeling
neemt en coördineert.
Wanneer een landelijke loket niet direct tot de mogelijkheden behoort,
is het advies van de NTFU om over te gaan tot een provinciaal loket.
De Provincie Limburg heeft deze werkwijze reeds geïmplementeerd
om de kwaliteit en veiligheid rondom evenementen te waarborgen.

E-bikes en speedpedelecs
E-bikes hebben het fietslandschap in de afgelopen jaren veranderd.
Mensen kunnen tot op latere leeftijd blijven fietsen, leggen grotere afstanden af en de drempel om met de fiets naar het werk te gaan wordt
verlaagd. De NTFU vindt dit positieve ontwikkelingen.
De opkomst van e-bikes brengt ook nieuwe vraagstukken met zich
mee. Nieuwe wet- en regelgeving voor speedpedelecs is in juli 2017
geïntroduceerd. Voor hen gelden dezelfde regels als voor een bromfiets: bij ontbreken van een fiets/bromfietspad moeten zij op de weg
rijden. De NTFU volgt deze ontwikkelingen met extra interesse in het
kader van de discussie of wielrenners ook op de rijbaan moeten fietsen.
Het gebruik van e-performance racefietsen binnen een club of groep
moet volgens de NTFU geen problemen opleveren als de gebruiker ervan zich houdt aan de afspraken binnen de club/groep over snelheid
en gedrag.
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Wat vinden we:
Mountainbiken

Toegankelijkheid groene ruimte
Sporten en bewegen in de natuur is populair in Nederland. De buitensporter en meer specifiek, de mountainbiker, is gebaat bij een ruim
openstellingbeleid, dat wil zeggen, toegang tot en gedeeld gebruik
van paden en wegen om evt. recreatieve druk te kunnen spreiden. De
NTFU vindt dat het openstellingsbeleid progressiever moet worden.
Daar waar er aantoonbare problemen zijn door mountainbikerecreatie stelt de NTFU voor de volgende maatregelen te treffen, in genoemde volgorde:
1. Intensiveren voorlichting en educatie ten aanzien van het gebruik
van het terrein en omgang met andere recreanten
2. Stimuleren van zelfregulatie door mountainbikers
3. Lokale beheermaatregelen treffen in plaats van een heel gebied af
te sluiten
4. Aanleg van een mountainbikeroute of routenetwerk
5. Zoneren in tijd

Ecologische impact van mountainbiken
Uit internationaal onderzoek 9 blijkt dat er weinig verschil is tussen de fysieke invloed op de bodem door mountainbikers of wan-

delaars. Ook blijkt mountainbiken geen significante verstorende
invloed te hebben op dieren en vogels, zolang mountainbikers op
de paden blijven en mountainbikepaden duurzaam zijn aangelegd
en onderhouden 10.
Desondanks merkt de NTFU dat veel discussies over eventuele schade en overlast door mountainbikers, plaats vinden op basis van emoties en vooroordelen en niet op feiten. De NTFU streeft naar handhaving van mountainbiken in Natura2000 11 gebieden en openstelling
van gebieden waar dit ecologisch verantwoord is.

Mountainbiken in relatie tot andere recreatievormen
Nederland groeit, qua inwonersaantallen in ieder geval. Het gebied
waarin we recreëren wordt niet groter. Dat betekent dat de recreatiedruk toeneemt en verschillende gebruikersgroepen – zoals wandelaars, ruiters en mountainbikers – vaker met elkaar in aanraking
komen. Het niet op tijd of op een acceptabele manier waarschuwen en het snelheidsverschil bij het passeren kan bij andere recreanten tot een schrikreactie leiden en een gevoel van onveiligheid
opleveren.

9
10
11

A comparative study of impacts to mountain bike trails in five common
ecological regions of the Southwestern U.S.
Wildlife Responses to Recreation and Associated Visitor Perceptions
Europees netwerk van natuurgebieden met als doel flora en fauna duurzaam te beschermen. In Nederland zijn de Natura 2000 richtlijnen vertaald in de Natuurbeschermingswet.
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Met de Buitencode – die samen met landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KNHS en Atletiekunie is ontwikkeld – worden
verschillende gebruikers opgeroepen om elkaar en de natuur te respecteren en het pad te delen. De NTFU gelooft dat een brede campagne
onder verschillende recreantengroepen tot meer bewustwording en
onderlinge acceptatie leidt met minder conflicten tot gevolg.
 Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
 Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en
haar gebruikers
 Durf een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag
 Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
 Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

Veiligheid
Mountainbiken is een risicosport en een belangrijke oorzaak van valpartijen is zelfoverschatting. De NTFU wijst haar leden daarom op de
risico’s van de mountainbikesport en biedt verspreid over het land beginnerscursussen (Start2Bike) aan om de rijvaardigheid te verbeteren.

NTFU is geen voorstander van verplichte betaling voor toegang tot
gebieden. Het werkt drempelverhogend, precedentwerking is aannemelijk en de kosten van een dergelijk systeem (overhead, handhaving) zijn aanzienlijk waardoor er weinig financiële middelen overblijven voor het beheer en onderhoud van routes.
De NTFU stuurt aan op grotere betrokkenheid van clubs en groepen
in de vorm van vrijwilligerswerk (onderhoud aan paden en bebording) en eventueel lokale fondsenwerving.

MTB-toertochten
In Nederland worden vele mountainbiketoertochten georganiseerd.
Organisatoren hebben toestemming nodig van alle terreineigenaren
alvorens het evenement te kunnen organiseren en moeten aan de minimale kwaliteitseisen van de NTFU voldoen.

Vergunningen / Vignetten

Om afspraken tussen organisatoren en vergunningverleners helder
vast te leggen adviseert de NTFU het gebruik van S(up)port for Nature (SfN) een vrijwillig natuurzorgsysteem voor terreinbeheerders en
organisatoren. SfN heeft als doel een bijdrage te leveren aan duurzame instandhouding van natuurterreinen.

Door decentralisatie van het natuurbeleid en bezuinigingen op het beheerbudget zijn terreinbeherende organisaties op zoek naar alternatieve financieringsmodellen, bijvoorbeeld gebruiker-betaalt-systemen
waarbij een dagkaart, vergunning of vignet gekocht moet worden om
toegang te verkrijgen tot gebieden dan wel routes. Deze vergunningen
zijn vooral van toepassing op recreatief gebruik door ruiters en mountainbikers.

De NTFU maakt zich hard voor de openstelling van normaal niet-toegankelijke terreinen voor deze tochten. Dat voorkomt drukte op
reeds bestaande routes en biedt meerwaarde voor deelnemers. Als
er wel gebruik gemaakt wordt van vaste routes, stelt de NTFU dat
deze niet tegen de vaste rijrichting in worden gebruikt in verband met
de veiligheid.

17

MTB- routes en routenetwerken
De aanleg van nieuwe mountainbikeroutes is de laatste jaren in een
stroomversnelling gekomen. Vooral het bouwen van nieuwe smalle
paden (singletracks), specifiek voor mountainbikers is populair. Routes en routenetwerken zijn voor de NTFU geen doel op zich maar een
middel om de sport attractiever te maken, om sportief toerisme te stimuleren en om (indien nodig) mountainbikerecreatie te reguleren. De
NTFU vindt dat de aanleg van routes of routenetwerken geen negatieve werking op bestaande openstellingregels moet hebben.
De NTFU heeft een bemiddelende rol en brengt gebruikersgroepen
(clubs), de toerismesector en terreineigenaren bij elkaar om tot nieuwe
samenwerkingsverbanden te komen.

Nightriding
Nightriding is het kort gezegd ‘s nachts mountainbiken in het bos over
onverharde paden. Regels omtrent nightriding zijn meestal vastgelegd
in lokaal geldende toegangsregels. In de meeste gebieden in Nederland
is nightriding niet toegestaan. Mocht de vraag naar nightriding-activiteiten toenemen, dan is regulering in de vorm van een georganiseerd
evenement een optie. Op de landelijke toertochtkalender van de NTFU
staan een aantal nightride-evenementen.

E-MTB’s
18

Na de e-bike heeft ook de e-MTB zijn intrede gedaan in Nederland.
E-MTB’s zijn volgens EU normen gelijkgesteld aan fietsen zonder
trapondersteuning. Dit betekent dat voor e-MTB’s dezelfde toegangsregels gelden als voor reguliere mountainbikes. Uit een studie 12 van

de internationale mountainbike belangenorganisatie IMBA blijkt dat
de impact van e-MTB’s op de ondergrond niet significant anders is dan
van een normale mountainbike. Een e-MTB verlaagt de drempel voor
mensen om te gaan mountainbiken en maakt het mogelijk langer actief te blijven. De NTFU vindt dit positieve ontwikkelingen.

12

IMBA’s eMTB field study
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