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Limburg is dé fietsprovincie van 
Nederland; de wielersport leeft hier! 
Dat bleek niet alleen uit de inspirerende 
gesprekken die wij hebben mogen 
voeren om dit plan vorm te geven, 
maar ook uit de resultaten die in de 
afgelopen jaren in Limburg zijn geboekt. 
Er is onder andere geïnvesteerd 
in veilige wieleromgevingen en 
dameswielrennen, talloze mooie 
wielerevenementen  hebben plaats-  
gevonden en er zijn diverse 
samenwerkingsverbanden opgericht 
om gezamenlijk resultaten te boeken. 
Denk hierbij aan de Limburg Cycling 
Classics, de Jeugd Cup, etc. Daarnaast 
weten jaarlijks tienduizenden 
wielertoeristen Limburg te vinden 
en zorgen zo voor een belangrijke 
economische impuls. Hier mogen wij 
met z’n allen trots op zijn!

Maar resultaten uit het verleden bieden 
geen garantie voor de toekomst: de 
wereld verandert en wij dienen hier 
gezamenlijk op in te spelen. Niet omdat 
deze veranderingen bedreigingen zijn, 
maar juist omdat deze veranderingen 
kansen met zich mee brengen. Samen 
met jullie kijken we hoe we deze kansen 
kunnen benutten en in kunnen spelen 

op nieuwe trends. Hierdoor wordt 
Limburg sportief, maatschappelijk en 
economisch sterker.

Op basis van de input van 
vertegenwoordigers uit de brede 
wielerwereld (o.a. verenigingen, media, 
organisatoren, bonden, overheden en 
bedrijven) is het Limburgs Wielerplan 
2020-2025 tot stand gekomen. Het is 
een ambitieus doch realistisch plan, 
waarbij we succesvolle projecten 
continueren én inzetten op nieuwe 
kansen. Focus ligt hierbij op: nog 
meer mensen sportief laten fietsen, 
iedereen de mogelijkheid te bieden 
om het maximale uit zichzelf te halen 
en de provincie Limburg nationaal 
en internationaal te branden als 
wielerprovincie.

Wij danken iedereen die de afgelopen 
jaren een bijdrage geleverd heeft aan 
de uitvoering van het Wielerplan 2015 - 
2020 en aan de totstandkoming van dit 
nieuwe plan. Wij kijken er naar uit om 
dit samen tot succesvolle uitvoering te 
brengen!

Mattie Kaelen
voorzitter Limburg Cycling

VOORAF...
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VOORWOORD



 

PROCES 
wat, waarom en hoe?

CO-CREATIEF PROCES
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HOOFDVRAAG
Welke grote kansen en opgaven kent de Limburgse  
wielersport voor een duurzame toekomst?

SUBVRAAG
Hoe levert Limburg Cycling daar een optimale bijdrage aan?

CO-CREATIEF PROCES

3. REFLECTIE

1. INPUT

4. LANCERING

2. CONCEPT

- reactiemogelijkheid o.b.v. concept 
- verwerking feedback

- voorbereiding
- desk research 

- interviews (opiniemakers)
- groepsgesprekken (stakeholders)

- vormgeving
- lancering

- samen aan de slag!

- concept hoofdlijn 
- presentatievorm

PROCES TOTSTANDKOMING LIMBURGS WIELERPLAN 2020-2025
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Anya Niewierra

Carlo van Nistelrooy

Ellis Visser

George Deswijzen

Henri Elbersen

Armand van Mulken

Chris Coolen

Fiel Lamber

Ger Wagemans

Herman Wehkamp

Bart Brentjens

Claudia Kerckhoffs

Frans Hoedemakers

Gert Veenhuizen

Hidde Bekhuis

Bennie Ceulen

Danny Stevens

Frans Maassen

Giel Polman

Jaap Litjens

Britt Jochems

Denise Delahaye

Freek Göbbels

Hanny Ras

Jack Opgenoord

DEELNEMERS
Naast de samenwerking met tientallen trouwe partners in de Limburgse wielersport, leverden onderstaande 
partners actief input om dit plan te vormen. Dank daarvoor, en wees allen uitgenodigd voor het vervolg!

RADBOUD UNIVERSITEIT - SHIMANO EXPERIENCE CENTER - KNWU - LIMBURGSE WIELERGEMEENTEN - GREEN043 BIKEPARK - HUIS VOOR DE 
SPORT LIMBURG - PROVINCIE LIMBURG - RTC WIELRENNEN LIMBURG - NTFU - L1 - TEAM SUNWEB - TEAM JUMBO-VISMA - CROSSBORDER 
CYCLING LIMBURG - VISIT ZUID-LIMBURG - AMSTEL GOLD RACE - LANDAL KASTEELDOMEIN DE CAUBERG - PEPR COMPANY - MOZL - RONDE VAN 
LIMBURG - WCL BERGKLIMMERS - WATERSLEY SPORTS & TALENT PARK - TOPSPORT LIMBURG - BRENTJENS MTB RACING TEAM - INTERNATIONAL 
CYCLING - TIROL WERBUNG - WIELERSCHOOL NOORD-LIMBURG - RD MARKETING - TWC OLYMPIA - EURODE OMLOOP - CIOS SITTARD - TRAILZ043 
- WIELERPROMOTIE STEIN - WIELERCOMITÉ BUCHTEN - LIMBURGS MOOISTE - HEL VAN VOERENDAAL - TWC MAASLANDSTER - VALKENBURGSE 
WIELERCLUB - LADIES FIRST CYCLING - WIELERPROMOTIE VENRAY - CYCLING TEAM LIMBURG - ADELANTE ON WHEELS - EN VELE ANDEREN

6 LIMBURG KOERST OP DE TOEKOMST



Janine van Hulsteijn

Joost van den Akker

Loek Vaessen

Milan van Wersch

Roy Packbier

Raymond Kerckhoffs

Tom Daemen

Jasper Vermazen

Jorn Knops

Luc Meerts

Paul Orbons

Ruben Smits

Rens Blom

Tom Dumoulin

Jesse Linssen

Kenneth Leunissen

Luca Marrollo

Peter Bouwels

Sander Kleikers

Rob Damoiseaux

Wiel Senden

John Waterreus

Leo van Vliet

Manon Zuurmond

Peter-Jan Mol

Sjef Eijmael

Rob Peperzak

Wim van Duivenbode

Joop Petit

Lion de Wit

Maurice Ambaum

Pierre Raeven

Thorwald Veneberg

Robin Driehuijs

en vele anderen!
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ANALYSE  
WIELERSPORT & LIMBURG

WAT IS STERK?

WIELERSPORT BEVORDERT ALGEMENE SKILLS

LANDSCHAP (HEUVELS EN DIVERSITEIT)

GEOGRAFISCHE LIGGING

TALENT BEHOUDEN

OUDERWETSE CLUBCULTUUR BLOKKEERT VERNIEUWING

INZICHT/STURING EFFECT VAN SUBSIDIES

DOORSTROOM NIEUW TALENT IS ZWAK

GROTE AFSTAND WIELERAANBOD

TE WEINIG JEUGDWEDSTRIJDEN

BEPERKT AANBOD ACTIVITEITEN DAMES/MEIDEN

BEPERKTE AANDACHT WIELERSPORTVARIANTEN

BEPERKTE SAMENWERKING

VEILIGE WIELEROMGEVINGEN VOELEN NIET ‘OPEN’

WEINIG DOUCHES/STARTPLEKKEN

CONSERVATIEVE HOUDING

UCI BIKE REGION LABEL

STIMULERENDE ROL PROVINCIE

RIJKE WIELERHISTORIE

WIELERMINDED MEDIA

WIELERSPORT IN LIMBURGS DNA

FIETSEN IN NEDERLANDS DNA

OUDE & NIEUWE HELDEN

WAT KAN BETER?
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‘FESTIVALISERING’ VAN DE SAMENLEVING

TECHNOLOGIE (BIJV. VIRTUEEL FIETSEN)

DOORONTWIKKELING REGIONAAL TRAININGS CENTRUM

BIJDRAGEN AAN GROTE THEMA’S (GEZONDHEID/MOBILITEIT/INNOVATIE)

INVESTEREN IN VARIANTEN WIELERSPORT

WIELERTOERISME VERDUURZAMEN & SPREIDEN

BEDRIJFSLEVEN PROGRAMMATISCH BETREKKEN

FIETSEN ALS LIFESTYLE (VERBREDING DOELGROEP)

MODERNISEN/UITBREIDEN (MTB-)ROUTES

MEDIA CONCEPTEN & PARTNERSHIPS

LIMBURG IS TE BESCHEIDEN!

VRIJWILLIGERS WERVEN/BEHOUDEN BLIJFT LASTIG

VEILIGHEID IMAGO

BEPERKTE KRUISBESTUIVINGEN/BEGRIP

AFLEIDING (GAMING/SOCIAL MEDIA)

BESTUURSKRACHT VERENIGINGEN/ORGANISATOREN

BEREIKEN NIET-TRADITIONELE FIETSERS

ONTGROENING & VERGRIJZING PROVINCIE

IMAGO/DRAAGVLAK WIELERTOERISME ZUID-LIMBURG

REGELDRUK EVENTS

WAT ZIJN KANSEN?
WAT ZIJN BEDREIGINGEN?

(*bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de brede input)

Limburgs Wielerplan 2020-2025 9

PROCES - ANALYSE



Zoals fietsen in het Nederlands DNA zit, 
zo zit de wielersport in het Limburgs DNA. 
Diverse maatschappelijke, sportieve en 
economische successen werden hier 
geboekt, veelal door samenwerking 
tussen organisatoren, verenigingen, 
bedrijfsleven en overheden. Via de 
wielersport beleven velen het prachtige 
en gevarieerde landschap door de gehele 
provincie en ervaren ze hoe heerlijk het 
in Limburg vertoeven is. 

Naast wielrennen 
nemen ook andere 
disciplines en 
varianten zoals 
m o u n t a i n b i k e , 
BMX, paracycling, 
virtueel fietsen 
en gravelen een 
steeds grotere 
plek in. Naast de 
georgan iseerde 
sport wordt de wielersport steeds 
vaker individueel en ongeorganiseerd 
beoefend. 

Limburg is in trek bij de wieler-  
en  fietstoerist. Na wandelen en 
horecabezoek staat fietsen/wielrennen 
op de derde plek van activiteiten die door 
toeristen in Limburg gedaan worden.

Ook de Provincie Limburg zet stevig 
in op de wielersport als zogenaamde 
‘speerpuntsport’ met als gevolg dat 
Limburg én Limburg Cycling regelmatig 
door het hele land genoemd worden als 
voorbeeld van ‘hoe het zou moeten’. 

Maar… tegelijkertijd is Limburg ook (te) 
bescheiden. 
 
Topsport en breedtesport versterken 
elkaar; meer mensen (waaronder 
jeugd) sportief op de fiets krijgen is het 
belangrijkste aandachtspunt, maar net 
daar wringt ook de schoen. Door de  
volgens velen vrij conservatieve 
wielerwereld en te beperkte 
samenwerking wordt onvoldoende 

ingespeeld op 
de veranderende 
s a m e n l e v i n g 
en behoeften. 
Limburg dreigt 
daardoor nieuwe 
aanwas en 
talent voor de 
toekomst mis te 
lopen. Door meer 
verbinding met 
andere partners 

en opgaven kunnen nieuwe doelgroepen 
aangeboord worden en stijgt de potentie 
en het draagvlak voor de sport. Juist 
die nieuwe verbindingen bieden de 
kans om niet alleen de wielersport te 
verstevigen, maar ook een nog grotere 
bijdrage te leveren aan grote thema’s 
zoals gezondheid, sociale binding en 
economische ontwikkeling.

Kortom: een duidelijk gezamenlijk motto 
en een strategisch programma is nodig, 
want de wielersport heeft alles in zich 
om van (nog) groter belang te worden 
voor Limburg.

SAMENGEVAT: 
HIER STAAT LIMBURG

LIMBURG KAN ÉN DIENT ZICH 
OP TOONAANGEVENDE WIJZE 

TE ONTWIKKELEN TOT DÉ  
DUURZAME, INNOVATIEVE,  
GASTVRIJE EN INCLUSIEVE  

WIELERPROVINCIE.
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LIMBURG  
KOERST OP  

DE TOEKOMST
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PROGRAMMA 
strategische opgaven en kansen
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PROGRAMMA 
strategische opgaven en kansen
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PROGRAMMALIJNEN  
OM TE KOERSEN OP DE TOEKOMST

LIMBURG CYCLING ACADEMY 
Ontdek, faciliteer en ontwikkel talent

HEEL LIMBURG FIETST SPORTIEF
Vergroot de vitaliteit van mensen dankzij de wielersport

EVENEMENTEN VAN WAARDE 
Bevorder een bruisend en divers  
evenementenaanbod met impact

1
2
3



DUURZAME WIELERECONOMIE 
Versterk de toekomstbestendige wielereconomie

CYCLING LIVING LAB 
Vind de wielersport van de toekomst uit

STRATEGISCHE BRANDING & MARKETING 
Positioneer en profileer Limburg en Limburg Cycling

4
5
6

PROGRAMMA - OVERVIEW



1 HEEL LIMBURG FIETST SPORTIEF
Vergroot de vitaliteit van mensen dankzij de wielersport



INTRODUCTIE

Beleving en plezier zijn cruciaal om mensen in beweging 
te brengen. Onder andere de gedreven Limburgse 
wielerverenigingen, de diverse evenementen, de 
verschillende wieleromgevingen, de Limburgse 
wielervedetten en (social) media spelen bij het stimuleren 
om sportief te gaan fietsen een belangrijke rol.  
 
Zowel de behoefte als het aanbod ontwikkelt zich in deze snel 
veranderende maatschappij. Technologische ontwikkelingen 
van deze tijd brengen nieuwe fietsbelevingen voort die ook 
nieuwe doelgroepen aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan 
de elektrische (sport)fiets die het voor mensen op leeftijd 
mogelijk maakt om sportief op de fiets te blijven, maar ook 
de opkomst van virtueel fietsen die de mogelijkheid biedt 
om nieuwe doelgroepen (en potentiële wielersporters) te 

enthousiasmeren. Limburg Cycling wil de komende jaren 
dan ook, in samenwerking met het onderwijs, duizenden 
kinderen laten kennismaken met vormen van virtueel 
fietsen. 

Sportief fietsen, in al haar vormen, kan uitstekend bijdragen 
aan een gezonder en vitaler Limburg: een leven lang 
bewegen ongeacht ambitieniveau, eventuele beperking 
en leeftijd. Limburg Cycling wil proactief de verbinding 
leggen met kansrijke gezondheidsinitiatieven in de hele 
provincie (denk bijvoorbeeld aan Noord-Limburg Samen 
voor de Gezondste Regio 2025 en het Sporttakplatform 
Gehandicaptensport) die zich richten op zowel de mentale, 
fysieke als sociale kant van vitaliteit.

Door in te spelen op kansen en creatief om te gaan met 
bedreigingen kunnen verenigingen zich toekomstbestendig 
maken en transformeren tot een ‘Vereniging van de 
Toekomst’. Limburg Cycling wil ze bij deze ontwikkeling 
ondersteunen.

De vrijetijdsbeleving verandert. Zo willen steeds meer 
sporters wél regelmatig en met anderen fietsen, maar 
niet vastzitten aan te veel verplichtingen. Ook zetten tal 
van particulieren en medewerkers van bedrijven zich door 
middel van sportief fietsen in voor goede doelen door het 
beklimmen van bepaalde cols of deelname aan toertochten.  

Er ontstaan steeds meer initiatieven in de ongebonden sport. 
Verenigingen kunnen hierop inspelen door een flexibeler en 
meer vraaggericht sportaanbod aan te bieden en nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld 
samenwerking met het bedrijfsleven meer vorm krijgen 
door het aanbieden van inspirerende vitaliteitsprogramma’s 
of het klaarstomen van medewerkers voor een sportieve 
uitdaging voor het goede doel.

Via trainingen/cursussen en kennisdeling voor kader- en 
bestuursleden vergroot Limburg Cycling de vitaliteit van 
verenigingen. 

EEN SPORTIEF EN VITAAL LIMBURG

VERENIGINGEN VAN DE TOEKOMST

Samen met verschillende partijen in Limburg en aangrenzende  
regio’s wil Limburg Cycling meer mensen sportief op de fiets krijgen.

Van jong tot oud, met en zonder beperking, iedereen moet in Limburg kunnen fietsen. Laagdrempelige kennis-
making voor allerlei doelgroepen is daarbij een belangrijk startpunt, waarbij plezier en beleving centraal staan.  

 
Samen met de diverse partners wil Limburg Cycling, naast succesvolle bestaande projecten, nog meer 

laagdrempelige initiatieven realiseren en versterken die de wielersport letterlijk en figuurlijk dichterbij brengen.

A

B
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BMX’EN IN LANDGRAAF

WIELEROMGEVING HERUNGERBERG, VENLO

Veilige en aantrekkelijke locaties waar jong en oud op een 
veilige manier sportief kunnen fietsen zijn cruciaal. Limburg 
Cycling zet in op een provincie-dekkend netwerk van open 
en laagdrempelige wieleromgevingen. 

Naast het bevorderen van toegankelijkheid van de 
grotere wieleromgevingen wil Limburg Cycling inzetten 
op kleinschalige wieleromgevingen. Iedere Limburger 

dient binnen een straal van 25 kilometer een veilige en 
aantrekkelijke wieleromgeving te vinden; of het nou gaat 
om pumptracks, multifunctionele BMX- of wielerbanen of 
bikeparks.

Limburg Cycling ondersteunt en verbindt initiatiefnemers, 
overheden en bedrijven om tot een optimale spreiding, 
diversiteit en promotie van het aanbod te komen. 

Het ambitieuze doel om meer mensen sportief op de fiets 
te krijgen kan alleen gerealiseerd worden door slim samen 
te werken. Hierbij wil Limburg Cycling naast de rol van 
betrouwbare partner ook de rol van verbinder spelen.

Die verbindingen versterken de sport en provincie op 
verschillende niveaus en op belangrijke thema’s zoals vitaliteit, 
mobiliteit en vestigingsklimaat. Naast meer programmatische 
samenwerking tussen en met regionale partners zoals  

wielerverenigingen, wielergemeenten en bedrijfsleven ligt 
er ook veel potentie in samenwerkingen tussen Duitse, 
Belgische en Nederlandse regio’s en wielerbonden.

Limburg Cycling zet de komende jaren in op het vergroten 
van het netwerk en het leggen van nieuwe duurzame 
verbindingen tussen partijen die een bijdrage leveren aan 
de realisatie van het wielerplan.

VEILIGE EN OPEN WIELERSPORT OMGEVINGEN

REGIONALE EN (INTER)NATIONALE  
PROGRAMMATISCHE SAMENWERKING

C

D
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Plezier hebben in fietsen is gewoon het allerbelangrijkste, ook 
om onze jeugd in beweging te krijgen. Veilige en open trainingen, 
wielersportomgevingen, meer samenwerking en goede begeleiding 
zijn daarvoor essentieel. Zonder de groepstraining van Ad Wijnands 
was ik bijvoorbeeld misschien wel nooit blijven fietsen. Samen 
fietsen is het allerleukst.

Tom Dumoulin 
profwielrenner
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LIMBURG CYCLING ACADEMY 
Ontdek, faciliteer en ontwikkel talent2



INTRODUCTIE

Limburg Cycling wil dat Limburg dé ontwikkelprovincie wordt  
waar talenten uitgroeien tot helden voor de volgende generatie.

De talenten binnen de vijver van fietsende jeugd moeten in Limburg de kans hebben 
om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij wordt ingezet op intensivering  

op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling in samenwerking met de verenigingen. 
Ook krijgt jeugd met potentieel talent de kans om te proeven aan een hoger niveau.

Limburg is dé regio voor nationale en internationale talenten om zich te vestigen, faciliteiten te benutten 
 en verder te vormen. Ook positionering en profilering daarvan is van groot belang.

Om bovenstaande ambitie te realiseren wil Limburg Cycling inzetten op de doorontwikkeling van  
Limburg Cycling Academy, met partijen binnen en buiten Limburg. Limburg Cycling wil hierin  

naast de rol van betrouwbare partner ook de rol van verbinder vervullen.

Samen met Limburgse wedstrijdverenigingen en andere 
partners, wil Limburg Cycling het aantal talenten  
laten groeien.

Om het aantal talenten te laten groeien is in eerste instantie 
nodig om mensen überhaupt sportief op de fiets te krijgen 
en zo de vijver van potentieel talent te vergroten. Vervolgens 
is het van belang om binnen deze vijver het talent te 
herkennen en door te laten ontwikkelen zodat de sporter 
het maximale uit zijn of haar talent kan halen. 

De verenigingen hebben de belangrijkste rol binnen 
talentherkenning en -ontwikkeling. Samen met hen wil 
Limburg Cycling verkennen op welke manier en op welke 

thema’s zij hierbij ondersteund kunnen en willen worden. 
Thema’s waarop samengewerkt en ondersteuning geboden 
kan worden zijn bijvoorbeeld: kennisdeling via train-de-
trainer activiteiten, (betere) koppeling met het onderwijs, 
gezamenlijk aanvullende specifieke trainingen met diverse 
verenigingen, (prof)ploegen of andere partners. 

Het technisch kader is voor talentontwikkeling van essentieel 
belang. Daarom creëert Limburg Cycling een community 
voor trainers waarbij kennisdeling, interessante netwerken 
en inspirerende bijeenkomsten centraal staan.

TALENTRIJK LIMBURGA
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Om de Limburgse talenten zich optimaal te laten ontwikkelen 
worden, aanvullend op de inzet van de wielerverenigingen, 
programma’s aangeboden door Limburg Cycling.

Sommige trainingen of wedstrijden kunnen niet door 
de individuele verenigingen aan hun leden aangeboden 
worden. Limburg Cycling zal daarom naast het ondersteunen 
van de vereniging, het talenten trainingsprogramma 
(Regionaal Training Centrum Wielrennen Limburg) en een 
wedstrijdprogramma voor de districtselectie (Limburg 
Cycling Selectie) blijven aanbieden. Hierdoor wordt Limburg 
nog aantrekkelijker voor jeugdig wielertalent.

AANVULLENDE INZET  
TALENTONTWIKKELING

OOK DISCIPLINES ZOALS MTB

TRAINING TEAM SUNWEB

B
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Samen met partners wil Limburg Cycling nog meer talenten 
van buiten de provincie verleiden om zich in Limburg 
(tijdelijk) te vestigen en ontwikkelen. Limburg Cycling zet in 
op het leggen van nieuwe verbindingen tussen partijen die 
een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van talent, en wil 
Limburg bij de top trainingsregio’s van West-Europa laten 
behoren.

Limburg is niet alleen dé regio waar provinciaal en regionaal 
talent zich kan ontwikkelen, maar is ook interessant als 
permanente trainingsregio en voor trainingskampen voor 
nationaal en internationaal talent. Diverse teams en bonden 
profiteren al van de Limburgse faciliteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn de KNWU met de Limburgse Testdagen en de 
diverse development teams die zich in Limburg gevestigd 

hebben. Limburg en de omliggende regio’s beschikken over 
diverse interessante karakteristieken die het een optimale 
trainingsregio maken. Denk aan (tijdelijke) huisvesting die 
afgestemd is op de wensen en eisen van wielerploegen, de 
verschillende kennisinstituten en partners op o.a. het gebied 
van gezondheid, test- en trainingsinfrastructuur, veilige 
wieleromgevingen, het landschap etcetera. De optelsom 
van deze elementen maakt Limburg tot een unieke plek 
voor training en talentontwikkeling.

Limburg Cycling wil gezamenlijk met ondernemers en 
andere partners het aanbod voor talenten en ploegen blijven 
doorontwikkelen om ze te verleiden naar Limburg te komen. 
Daarnaast zal Limburg Cycling inzetten op de branding van 
Limburg als trainingsregio.

TRAINING REGION LIMBURG

Als we samen met wielersportverenigingen en andere 
partners de krachten bundelen en keuzes maken, dan 
kunnen we samen een prachtig aanbod voor jeugdig 
talent neerzetten.

Britt Jochems & Danny Stevens 
talentcoaches Limburg Cycling

C
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EVENEMENTEN VAN WAARDE 
Bevorder een bruisend en divers  
evenementenaanbod met impact3



INTRODUCTIE
In Limburg dienen er voldoende passende evenementen voor alle doelgroepen te zijn.

Wedstrijden, netwerkbijeenkomsten en andere wielerevenementen verrijken de Limburgse wielercultuur en 
leveren een maatschappelijke, sportieve en/of economische bijdrage. Voor velen zijn evenementen bovendien 

dé inspiratiebron om te fietsen, dus is het van belang dat er volop (geschikte) evenementen in de regio zijn voor 
iedereen die sportief wil fietsen. Limburg Cycling zal als coördinatiepunt voor de diverse wielerevenementen 

fungeren om zo tot een optimaal afgestemde evenementenkalender te komen.  

Het is voor organisatoren een steeds grotere uitdaging om wielerevenementen te organiseren. Limburg Cycling wil 
organisatoren helpen bij het realiseren van duurzame evenementen. Om een nóg grotere impact op de Limburgse 

wielersport te creëren zullen organisatoren geprikkeld worden om bij hun evenementen verbindingen te leggen 
met andere doelstellingen uit het Limburgs Wielerplan. Majeure events zijn cruciaal bij het (inter)nationaal 

positioneren van Limburg als wielerregio. Daarom zal Limburg Cycling het initiatief nemen om te komen tot een 
gezamenlijk ambitiedocument voor majeure events.

LOOPFIETS RACE WEERT

Limburg Cycling wil samen met de diverse stakeholders 
ervoor zorgen dat er in Limburg voor alle doelgroepen 
passende evenementen zijn.

In Limburg worden tal van wielergerelateerde evenementen 
georganiseerd: voor de breedte (jeugd en volwassenen), 
talenten en (semi)profs, voor dames en heren, voor actieve 
deelnemers en toeschouwers/passieve wielerliefhebbers. 
Toch liggen er kansen om nieuwe en groeiende doelgroepen 
beter te bedienen en op opkomende trends in te spelen, 
denk bijvoorbeeld aan de potentie van dameswielrennen.

Limburg Cycling zal in samenwerking met de bonden, 
Wielergemeenten, verenigingen en organisatoren een 
zo optimaal mogelijk aanbod van wielerevenementen 
bevorderen. Majeure events zorgen ervoor dat Limburg 
nationaal en internationaal op de kaart wordt gezet.

Limburg Cycling adviseert de Provincie Limburg en 
de Wielergemeenten bij het aantrekken van majeure 
evenementen (zoals wereldkampioenschappen of de grote 
wielerrondes) en zal het initiatief nemen voor een gezamenlijk 
ambitiedocument “Majeure wielerevenementen” voor de 
komende vijf jaar.

DE JUISTE BELEVING EN UITDAGING 
VOOR IEDERE DOELGROEPA
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Door coördinatie wil Limburg Cycling zorgen voor een 
optimale evenementenkalender.

Het goed coördineren van de evenementen is en blijft 
van groot belang. Zonder centrale coördinatie kunnen 
organisatoren elkaars concurrent worden of een te groot 
(of juist te beperkt) aanbod voor specifieke doelgroepen of 
regio’s opleveren. 

Limburg Cycling zal het bestaande coördinatiepunt voor 
de (inter)nationale (voor Limburg relevante) en regionale 
wielerevenementen daarom behouden en samenwerking 
regisseren met relevante (nieuwe) stakeholders zoals 
gemeenten, organisatoren, bonden en politie.

Bij de evenementen die in Limburg plaatsvinden wordt 
proactief de verbinding gestimuleerd met andere doelen 
van het Limburgs Wielerplan.

Evenementen zijn bij uitstek geschikt om bij te dragen 
aan de realisatie van de in dit Limburgs Wielerplan 
opgenomen doelen. Door verbindingen te leggen met de 
andere onderdelen van dit plan ontstaan nieuwe kansen. 
Denk hierbij aan side-events voor alle doelgroepen, diverse 

vormen van samenwerking met wielerverenigingen en lokaal 
bedrijfsleven en branding van Limburg als wielerregio. 

Limburg Cycling wil organisatoren stimuleren om proactief 
activiteiten te ontplooien die een bijdrage leveren aan de 
Limburgse maatschappelijke, sportieve en economische 
doelen. 

COÖRDINATIE 
EVENEMENTEN

RELEVANTIE EVENEMENTEN  
VOOR DOELEN WIELERPLAN

Door in te spelen op kansen en creatief om te gaan met 
bedreigingen kunnen organisatoren zorgen voor continuïteit 
van hun wielerevenementen. Limburg Cycling wil ze bij deze 
ontwikkeling ondersteunen.

Veel organisatoren ondervinden steeds meer uitdaging 
om evenementen succesvol te organiseren. Naast een 
toenemende praktische organisatiedruk (bijvoorbeeld qua 
veiligheid en vrijwilligers) speelt ook hier het veranderende 
verwachtingspatroon van deelnemers, toeschouwers en 
sponsoren een belangrijke rol. Inspelen op die ‘festivalisering 

van de samenleving’ is voor veel organisatoren een ‘must’ 
om waardevolle evenementen ook in de toekomst mogelijk 
te maken. 

Limburg Cycling ondersteunt organisatoren daarom met 
gezamenlijke lobbyactiviteiten, kennisdeling (zoals scholing 
over nieuwe verdienmodellen en kaderwerving), verlaging 
van de regeldruk, ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken, 
het bevorderen van samenwerking, een open kalender en 
meer generiek beschikbare informatie en materialen.

ORGANISATOREN 
ONDERSTEUNEN

AMSTEL GOLD RACE

B
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De wielersport zit de Limburger in het DNA. De sport is 
enorm toegankelijk en een uitstekend middel om mensen 
in beweging te brengen en houden. Evenementen zijn 
vaak een extra motivator en boosten Limburg als de 
innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste regio!

Joost van den Akker 
gedeputeerde Provincie Limburg

Limburgs Wielerplan 2020-2025 27

PROGRAMMA - LIJN 3



DUURZAME WIELERECONOMIE 
Versterk de toekomstbestendige wielereconomie4



Limburg Cycling wil de bijdrage van de wielersport aan de Limburgse economie vergroten. 

Naast de maatschappelijke en sportieve impact van de wielersport, is de sport ook economisch  
van groot belang voor Limburg. Die bijdrage van de wielersport kan vergroot worden  

door nog beter in te spelen op de (veranderende) behoeften van de binnen- en buitenlandse  
wielertoerist (bijvoorbeeld door doelgroepensegmentatie), het branden van Limburg  

als dé wielerregio en de potentie van de gehele provincie te benutten.

Bij de groei van het wielertoerisme wordt rekening gehouden met mogelijke negatieve effecten  
en wordt gezamenlijk bekeken hoe deze effecten verder geminimaliseerd kunnen worden.

Niet alleen op toeristisch vlak kan de wielersport een bijdrage leveren, meerwaarde kan  
ook gecreëerd worden door verbinding te leggen met andere sporten en sectoren die Limburg rijk is.

EROICA: PLEZIER OP EN NAAST DE FIETS

Limburg Cycling wil er samen met ondernemers en 
andere stakeholders voor zorgen dat de bijdrage van het 
wielertoerisme aan de Limburgse economie groeit. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de veiligheid en leefbaarheid 
van de regio.

Limburg is vanwege haar landschap en gastvrijheid zeer 
geliefd bij de wielertoerist. Door in te spelen op veranderende 
behoeften van de wielertoerist en door Limburg nog 
duidelijker in binnen- en buitenland als wielergebied te 
promoten kan het wielertoerisme groeien op de juiste 
plekken. Hiervoor is het onder andere van belang om meer 
inzicht te hebben in de beleving van de diverse toeristische 
doelgroepen.

Door het verbeteren van de infrastructuur (bijvoorbeeld 
fietstunnels op gevaarlijke knooppunten) en toevoegen van 
voorzieningen (bijvoorbeeld startlocaties met afspuitplaats 
en/of douches) wordt de behoefte beter bediend. Nieuwe 
voorzieningen zoals een wielermuseum en experience 
centers bieden (ook bij slecht weer) een unieke toevoeging 
in de beleving. Bij het aantrekken van nieuwe voorzieningen 

en investeerders kan Limburg Cycling de overheden 
ondersteunen bij acquisitie.

Limburg Cycling wil door middel van ‘branding’ Limburg 
nog meer positioneren als interessant wielergebied voor 
wielertoeristen. Tevens wil zij de komende jaren het netwerk 
met de toeristische ondernemingen versterken en de 
overheden ondersteunen bij acquisitieactiviteiten gericht op 
de wielersport. 

DE JUISTE BELEVING EN  
GASTVRIJHEID VOOR DE WIELERTOERIST

INTRODUCTIE

A
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POTENTIE RIVIERENLANDSCHAP

De negatieve effecten van het wielertoerisme dienen 
geminimaliseerd te worden. 

De beleving rondom wielertoerisme is niet louter positief. Via 
meer inzicht en aandacht rondom overlastbeleving, gedrag 
(verkeer/afval) en wederzijds begrip wordt bekeken wat 
er leeft en op welke wijzen negatieve effecten verminderd 
kunnen worden. Verbeterd inzicht vergemakkelijkt de 
samenwerking om tot oplossingen te komen.

Limburg Cycling zal met de VVV’s en overheden verder 
onderzoeken of en welke negatieve effecten ervaren worden 
en gezamenlijk oplossingen bedenken en realiseren om 
deze te verminderen. 

ONDERZOEKEN EN MINIMALISEREN  
NEGATIEVE EFFECTEN

De wielerpotentie van de gehele provincie Limburg dient de komende jaren 
benut te worden. 

Het heuvellandschap van Zuid-Limburg is en blijft de onbetwiste regio voor 
de wielersporter. Echter bieden ook het vlakkere (rivieren-)landschap en de 
groengebieden in Noord- en Midden-Limburg meer dan voldoende beleving 
voor de wielerliefhebber. Ook zijn er tal van andere mogelijkheden door de 
gehele provincie om te gravelen of mountainbiken die de komende jaren 
meer aandacht bij het brede publiek verdienen. 

Door het grensgebied erbij te betrekken wordt de beleving voor de fietser 
vergroot. Tevens is dit een oplossing om de druk in Zuid-Limburg te 
spreiden. Door het promoten van (nieuwe) wielerroutes die verschillende 
belevingen bieden wordt niet alleen de druk op de bestaande routes 
verminderd, maar worden bezoekers ook verleid om meermaals terug te 
komen. Ook samenwerkingen in de Euregio (Bike Valley, Circuit Zolder), met 
VVV’s en natuurorganisaties helpen om deze potentie op duurzame wijze te 
verzilveren. 

Limburg Cycling wil samen met stakeholders bouwen aan een provincie 
dekkend netwerk van routes voor de diverse doelgroepen. Tevens zal in 
de branding van Limburg als wielerregio ook de diversiteit en potentie van 
Noord- en Midden-Limburg worden meegenomen.
 

POTENTIE VAN DE GEHELE  
PROVINCIE BENUTTENB

C
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Naast de groei van het wielertoerisme wil Limburg Cycling 
ervoor zorgen dat de bijdrage van de wielersport aan de 
Limburgse economie in brede zin groeit. Naast bestaande 
traditionele sponsorships kunnen thematische partnerships 
met het Limburgse bedrijfsleven langdurige meerwaarde 
opleveren voor alle deelnemende partijen, in en via de 
wielersport. Denk bijvoorbeeld aan vitaliteitsprogramma’s 
voor medewerkers, of het bieden van exposure en 
testomgevingen voor nieuwe innovaties in ruil voor (financiële 
of organisatorische) ondersteuning voor sportorganisaties 
en -evenementen.
 
Limburg Cycling wil kennismaking en programma’s 
tussen bijvoorbeeld wielergerelateerde (MKB) bedrijven, 

(prof)ploegen, sportaanbieders, Brightlands Campussen 
en kennisinstellingen bevorderen voor meer duurzame 
samenwerkingen in en via de wielersport en ziet daarin 
ook een belangrijke rol voor de Provincie Limburg en de 
Limburgse Wielergemeenten.

Daarnaast wil Limburg Cycling de Provincie Limburg  
gevraagd en ongevraagd adviseren bij het investeren 
in verbindingen tussen sport, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen.  

ONDERZOEKEN EN MINIMALISEREN  
NEGATIEVE EFFECTEN THEMATISCHE PARTNERSHIPS MET BEDRIJVEN

De wielersport is voor de provincie Limburg van groot economisch belang. 
Omdat niet alle gebieden méér drukte aan kunnen is het met het oog op de 
toekomst zaak om juist samen de nadruk te leggen op dát wielertoerisme dat 
in het belang is van de volgende generaties. Nieuwe lange afstandsroutes 
zoals de LeisureLane, de Beekdaelenroute en de Maasfietsroute bieden 
bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor de sportieve fietser.

Anya Niewierra & Herman Wehkamp 
Visit Zuid-Limburg

D
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CYCLING LIVING LAB 
Vind de wielersport van de toekomst uit5



INTRODUCTIE

De Limburgse wielersport wordt versterkt door de ontwikkeling van innovatieve wielerconcepten. 

Limburg Cycling juicht innovatie en experimenten van harte toe! Limburg Cycling wil 
bedrijven, verenigingen en organisatoren ondersteunen bij het verbeteren van 

bestaande concepten en het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Limburg Cycling zal haar netwerk met het (innovatieve) bedrijfsleven versterken en fungeren 
als intermediair tussen bedrijven, organisatoren, verenigingen, bonden en andere sporttakken.

Door te experimenteren en in te spelen op kansrijke opkomende trends jaagt Limburg Cycling 
actief de innovatie aan. Daardoor kan Limburg in 2025 met trots zeggen; 

Limburg is een groot ‘Cycling Living Lab’ én ‘the place to be’ voor de wielersport.

Limburg Cycling wil als intermediair fungeren om (niet voor 
de hand liggende) waardevolle verbindingen tussen partijen 
te laten ontstaan.

Vanuit haar onafhankelijke positie wil Limburg Cycling 
matches faciliteren tussen diverse partners die een 
innovatiebehoefte hebben, of juist over innovatiekracht 
beschikken. Het is namelijk niet voor iedereen even 
makkelijk om dat overzicht te houden en benutten. 
Maar juist die nieuwe verbindingen kunnen leiden tot 
extra conceptverbeteringen en nieuwe concepten die 
bijdragen aan de doelen uit het Limburgs Wielerplan. Denk 
bijvoorbeeld aan het koppelen van een innovatief bedrijf 
aan een evenementenorganisator die zo’n innovatie kan 
benutten om de beleving van zijn evenementen te vergroten. 

Of het koppelen van een kennisinstelling aan een vereniging 
voor gezamenlijk onderzoek rondom sportende jeugd en de 
‘Vereniging van de Toekomst’. In feite ligt het aanbod én de 
vraag bij de deelnemers, want of het nou gaat om specifieke 
materialen, diensten, (co)financiering of kennis; in Limburg 
heeft men elkaar veel te bieden als men de juiste partner 
maar weet te vinden.

Naast innovatiegerichte verbindingen binnen de wielersport 
wordt ook de samenwerking met andere sectoren, sporten 
en sporttakplatforms opgezocht. Hierdoor ontstaan 
verrassende nieuwe crossovers die fietsvaardigheden 
kunnen versterken, beleving kunnen vergroten of op 
andere wijze een impuls kunnen geven aan de Limburgse 
wielerwereld.

INNOVATIENETWERKA
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STEVEN KRUIJSWIJK IN WINDTUNNEL TU/E

VIRTUELE AMSTEL GOLD RACE

VIRTUEEL FIETSEN - CYCLEDOME

Limburg Cycling wil ruimte creëren voor 
vernieuwing. 

Door de veranderende samenleving zal de 
wielersport er in de toekomst ook anders uit zien. 
Limburg Cycling daagt de maatschappij en markt 
uit om buiten gebaande paden te denken om zo tot 
nieuwe wielerconcepten te komen die bijdragen 
aan een goede toekomst van de sport. Bestaande 
kaders mogen hier geen belemmeringen voor zijn.  
 

PILOTS VOOR INNOVATIE EN 
NIEUWE WIELERCONCEPTEN

Limburg Cycling zet zich ervoor in om 
experimenteerruimte te creëren bij haarzelf 
en bij partners, door (eenmalig) van 
bestaande kaders af te wijken, aanvullende 
financiële ondersteuning te bieden en/of 
kennis en kunde ter beschikking te stellen. 

Pilots worden na afloop geëvalueerd en, indien 
innovaties zich bewezen hebben, stimuleert 
Limburg Cycling het aanpassen van kaders en 
opschaling van kansrijke initiatieven.

B
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Veel creativiteit en slimme coalities; dat is nodig om de Limburgse 
wielersport bruisend te houden. Het bekende los durven laten en 
samenwerken aan het onbekende dat de toekomst brengt.

Frans Maassen
oud-profwielrenner en ploegleider
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STRATEGISCHE BRANDING & MARKETING 
Positioneer en profileer Limburg en Limburg Cycling6



INTRODUCTIE

Limburg is voor velen al dé wielerregio. 

Toch is Limburg nog te bescheiden. Dat lijkt nobel, maar helpt niet altijd om de strategische kansen 
en opgaven te realiseren. Door nieuwe doelgroepen met het Limburgs wieleraanbod 

bekend te maken stijgt de erkenning en het gevoel van trots. Ook zullen 
meer interessante doelgroepen, bedrijven en instellingen hun weg naar Limburg weten te vinden. 
De komende jaren wordt daarom actief ingezet in op de ‘branding’ van Limburg als dé wielerregio.

Daarnaast dient ook Limburg Cycling de komende jaren helder gepositioneerd en  
geprofileerd te worden. Hierdoor weten partijen waarvoor ze bij de stichting kunnen aankloppen 

en kan de stichting optimaal haar verbindende rol vervullen. 

Het benodigde strategisch communicatie- en marketingplan zal in samenwerking met 
deskundige mediapartners ontwikkeld en uitgevoerd worden, waarbij logischerwijs de verhalen 

en successen van alle Limburgse partijen een belangrijke inhoudelijke rol vervullen.

DAMES WIELRENNEN

FILM UCI BIKE REGION
LIMBURG - VALKENBURG

Limburg Cycling wil de provincie Limburg in binnen- en 
buitenland positioneren als dé wielerregio.

Naast het (voor Nederland) unieke landschap heeft 
Limburg nog veel meer te bieden. De optelsom van goede 
voorzieningen, goede infrastructuur, het mooie landschap, 
de gastvrijheid, diversiteit aan wielerevenementen, de 
bourgondische levensstijl en de aanwezige wielergerelateerde 
partijen maken van Limburg een unieke wielerregio.  
 

Limburg Cycling wil het aanbod van Limburg op het gebied 
van de wielersport in binnen- en buitenland beter onder 
de aandacht brengen. Samen met (media)partners zal er 
een krachtige en doelgerichte marketing/branding strategie 
worden opgesteld die het imago van Limburg als dé 
wielerprovincie versterkt. 

BRANDING  
LIMBURG WIELERREGIOA
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MERKBEKENDHEID EN -ASSOCIATIE

BRANDING VAN LIMBURG

Limburg Cycling dient binnen de wielerwereld een begrip 
te worden. Voor de buitenwereld moet duidelijk zijn welke 
rol Limburg Cycling en zij zelf spelen bij de uitvoering van 
het Limburgs Wielerplan. Limburg Cycling heeft als platform 
de afgelopen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de 
Limburgse wielersport. Een sterk merk is essentieel voor 
optimale resultaten; daarom wordt de positionering en 
profilering (identiteit) van Limburg Cycling verder versterkt.

POSITIONERING  
EN IDENTITEIT  
LIMBURG CYCLING

De rol van Limburg Cycling als ‘ploegleider’ van dit  
Wielerplan en ‘gids’ voor kennis en duurzame 
samenwerking zal terug te zien zijn in de identiteit. Om dit 
te bewerkstelligen wordt een strategisch communicatieplan 
opgesteld  dat de leidraad vormt voor de uitvoering van dit 
Limburgs Wielerplan. Hierin wordt onder andere ingezet op 
duidelijke doelgroepsegmentatie, een krachtige identiteit en 
merkstrategie.

B
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Limburg heeft een geweldige historie op wielergebied. Maar op historie 
alleen kan je niet bouwen. Wielrennen zit in ons DNA, maar moet 
voortdurend worden gestimuleerd door breedtesportactiviteiten, topsport-
evenementen, overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. We mogen 
best wel meer uitstralen dat Limburg dé wielerprovincie is!

Raymond Kerckhoffs & Sander Kleikers
wielerjournalisten
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LIMBURG 
CYCLING 
rol en organisatie
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DE PLOEGLEIDER VAN 
HET LIMBURGS WIELERPLAN... 

POSITIONING STATEMENT

(proactief: strategisch en tactisch programmeren) 

LIMBURG CYCLING = 



Limburg beschikt over diepgeworteld wieler-DNA en kernkwaliteiten die 
voor de wielersport van belang zijn. Door te investeren in de wielersport 

wordt de impact op sportief, maatschappelijk en economisch vlak vergroot. 

Limburg Cycling houdt daarbij oog voor de grote kansen en opgaven 
én initieert en faciliteert strategische verbindingen en (innovatieve) 

beweegvormen/initiatieven die bijdragen aan eerdergenoemde impact. 

Daarmee verduurzaamt Limburg Cycling de positie van de wielersport 
én positioneert Limburg daarmee als dé provincie 

waar de wielersport van de toekomst wordt uitgevonden.

(reactief: verbinden, loketfunctie) 

...EN DE GIDS VOOR KENNIS & 
DUURZAME SAMENWERKINGLIMBURG CYCLING = 

LIMBURG CYCLING - POSITIONING STATEMENT



Ambitie nieuw wielerplan vraagt om  
een nieuwe rol voor Limburg Cycling

Bekend maar diffuus  
Wielersport = doel

(Vooral) coördinerend
Projectmatig samenwerken

Sterk merk (heldere rol/identiteit)
Wielersport = middel
(Meer) regisserend

Programmatisch samenwerken

MERK

VAN NAAR
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ORGANOGRAM

SOCIAL MEDIA
@limburgcycling

BESTUUR

MANAGER

WERKGROEPEN
(PER PROGRAMMALIJN)

RAAD VAN 
TOEZICHT

ADVISEURS &  
ONDERSTEUNING

BEGROTING

AMBASSADEURS PARTNERSHIPS

Om de doelstellingen van het Wielerplan 2020-2025 te 
kunnen realiseren zijn naast de inzet van vele gemotiveerde 
mensen ook financiële middelen nodig.
  
De begroting van Limburg Cycling ten behoeve van de 
uitvoering van het wielerplan bedraagt voor 2021 € 685.000 
en loopt op naar € 725.000 in 2025. 

De inkomsten komen voor een groot deel van de Provincie 
Limburg, op basis van het vastgestelde provinciale beleid tot 
en met 2023. Naast de bijdrage vanuit de Provincie Limburg 
leveren ook de Limburgse wielergemeenten, het Limburg 
wielerfonds, sportbonden en bedrijfsleven een financiële 
bijdrage in de uitvoering van het Wielerplan 2020-2025.
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LIMBURG CYCLING - ORGANISATIE

https://twitter.com/limburgcycling
https://www.linkedin.com/company/limburgcycling/
https://www.facebook.com/limburgcycling/
https://vimeo.com/limburgcycling
https://www.instagram.com/limburgcycling/
https://www.youtube.com/channel/UCD6pQ6uuad1nun4T_zTI9Vg
https://www.youtube.com/channel/UCD6pQ6uuad1nun4T_zTI9Vg
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visuele strategie & concepten
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