
 

 

 

  

                                              Terugblik meet-up Welkom op de fiets 

Op maandag 23 april waren zo’n 50 mensen bijeen om met elkaar te bespreken hoe 

gastvrij Drenthe is ten opzichte van de fietser. Lars Borgdorff (Marketing Drenthe) 

lichtte toe wat er aan fietspromotie in Drenthe wordt gedaan. Mark Bergmans (Hotel 

Wesseling) nam de aanwezigen mee in de wijze waarop hij gastvrij is voor de 

fietsgebruiker. Daarna namen acteurs het publiek mee in situaties die zich in de praktijk 

voordoen. Op ludieke wijze werd duidelijk waar zowel de fietsliefhebber als de 

ondernemer tegenaan loopt.  De middag werd afgesloten met het vraagstuk hoe 

Drenthe de fietsgastvrijheid kan vergroten. Deze vraag werd gesteld in het perspectief 

van de mogelijke komst van het WK Wielrennen in 2020 naar deze regio. Wat is er dan 

voor nodig om de fietsliefhebbers die vanuit verschillende windstreken hier neerstrijken 

het naar de zin te maken? Een top 25 is het resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

  

TERUGBLIK 
MEET UP ‘WELKOM OP DE FIETS’ 
;   
 

                    Gereedschapsset    Fietsenrekken ‘welkom’          Kaart met routes   Diepe parkeerplaatsen 
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Hotel Wesseling en gastvrijheid voor de fietser 

 Voldoende fietsenrekken  

 Fietsen zijn welkom, ook op het terras 

 Diepe parkeerplaatsen voor auto’s met fietsenrekken 

 E-bike oplaadpunten 

 Fietsknooppunt duidelijk aangeven 

 Kaartjes met routes fietsknooppunten presenteren aan je gasten, 
met op de achterkant advertenties van bedrijven op de route 

 Zorgen voor goede koffie met vers appelgebak en verse slagroom 

 Gereedschapskit en fietspompen 

 Afspuitplek MTB 

 Ook op maandag open 
 

 

Recreatie- en toeristische 
fietsarrangementen 
Drenthe.nl 
Kop van Drenthe 
Kop van Drenthe Op Fietse 
 
Zelf een arrangement 
samenstellen? Klik hier. 
 

https://www.drenthe.nl/fietsen-wandelen
http://www.kopvandrenthe.nl/nl/p/routes-in-de-kop-van-drenthe/fiets-routes/
https://kopvandrentheopfietse.nl/recreatief/
http://www.drentheaanbod.nl/


 

1. Slotjes bij fietsenrekken aanbieden 

2. Goede menukaart specifiek voor de fietser 

3. Alle (horeca) ondernemers elke dag open. Geen fietsers voor dichte deuren. 

4. Bagagevervoer regelen voor mensen die een fietstocht maken 

5. Accommodaties waar fietsen achter slot en grendel kunnen (of zelfs op de 

kamer gestald mogen worden) 

6. Gezamenlijk marketingplan om fietsen in Drenthe te promoten 

7. Arrangement Rondje Drenthe met overnachtingen in 1x te boeken 

8. Afstemming evenementenkalender  

9. Aandacht voor fietsers met een beperking 

10. Arrangementen ontwikkelen met routes waarin ook de bezienswaardigheden 

van Drenthe worden meegenomen 

11. Routes voor drie generaties  

12. Souvenirs/merchandise  ontwikkelen passend bij het thema/evenement 

13. Aanloopevenementen organiseren richting WK Wielrennen 2020 

14. Beeld/kaartmateriaal niet alleen digitaal beschikbaar (GPS) stellen, maar juist 

ook analoog 

15. Goede en mooie rustplekken creëren die de moeite waard zijn  

16. Fietsstickers voor alle Drenten  

17. Stickers (label) voor alle ondernemers waar de fietser welkom is 

18. Ervoor zorgen dat alle troep die vooral wielrenners maken ook weer wordt 

opgeruimd (denk aan weggegooide bidons, plastic afval etc.)  

19. Internationale informatie (in meerdere talen informatie beschikbaar hebben. 

Denk aan menukaarten, routes, informatie over verblijfsaccommodaties etc.) 

20. Ontsluiting routes naar aangrenzende regio’s (Groningen, Friesland, Overijssel, 

Duitsland) 

21. Bijzondere fietsroutes creëren, bijvoorbeeld door de gevangenis in Veenhuizen 

heen, rondje om het Tweede Gesticht etc.   

22. Brede fietspaden voor alle soorten fietsgebruikers 

23. Tolerantie ten opzichte van elkaar op de weg vergroten 

24. Meerwaarde creëren door voor positieve verrassingen te zorgen, mensen 

meer geven dan waar ze om gevraagd hebben 

25. Cursus gastheerschap aan ondernemers aanbieden zodat ondernemers de 

mooie verhalen over Drenthe leren en kunnen vertellen aan hun gasten. 

 

 

TOP 25 

MEET UP ‘WELKOM OP DE FIETS’ 
;   
 

Een coproductie van programma Op Fietse, provincie Drenthe, Stichting Kop van Drenthe, Kop van Drenthe Op Fietse, Gemeente Noordenveld 

 

Wordt vervolgd 
 
Het programma Op Fietse 
en het programma Kop van 
Drenthe Op Fietse maken 
op basis van de resultaten 
van deze meet-up een 
vervolgprogramma.  T.z.t. 
volg hierover meer 
informatie.  


