
Rijden op het 
Knooppuntennetwerk 
was nog nooit 
zo eenvoudig en aangenaam



Fietsnetwerk
kwalitatieve routetrajecten voor recreatieve fietsers

40.000 trajecten
verbinden

15.000 knooppunten

Wat is het Knooppuntennetwerk?



Wat wenst een 
‘Knooppunten’-fietser?

• De mooiste routes en bezienswaardigheden
• Snel en eenvoudig
• Genieten en beleven
• Veiligheid en betrouwbare info
• Verder: horizon verbreden met e-bike

Het Knooppuntennetwerk 



Wat is ons doel?

Een uniek trefpunt bieden

Inspireren – Genieten – Informeren -
Faciliteren



Wie is onze doelgroep?

• Recreatieve fietser die zich focust op fun, comfort, 
reizen, familie en gezondheid 

• Actief en trouw
• 65% mannen / 35% vrouwen
• Core doelgroep - 40+
• Heeft vaak kinderen en soms ook kleinkinderen 



Producten (gids)

Catalogus 850 routes
Zelf een route maken via 
een routeplanner

Community
Nieuwsartikelen
Nieuwsbrieven
Agenda

Navigatiesystemen 
+
Updates routes

360°



DE KERN
…een kaartje

Universeel annotatiesysteem voor het 
knooppuntennetwerk



Universeel annotatiesysteem voor het knooppuntennetwerk



Universeel annotatiesysteem voor het knooppuntennetwerk

ROADBOOK



Universeel annotatiesysteem voor het knooppuntennetwerk
COMPACT, EENVOUDIG EN COMPLEET



Meer dan 220.000 fietsers
gebruiken ons navigatiesysteem

“Het enige systeem 
waar je batterijen eerder leeglopen 

dan deze van het toestel”



Waar kan je deze kaartjes vinden?



1. In de gidsen     

Online registreren van de gids

Toegang tot de roadbooks
Gratis updates gedurende 2 jaar



2. Met de blanco kaartjes   



3. Via de online routeplanner   





De producten





63K sessies per maand
67K visitors per maand



156K UGC-routes 
(via routeplanner)





Vlaanderen:
B2C          66.000 leden

70.500 abonnees nieuwsbrief
8.000 Facebook volgers

B2B         Gemeenten (40)

Bedrijven (Roularta, CERA,…)

Nederland:
Via ANWB

ONZE COMMUNITY









De 3 KNOOPPUNTER 
NAVIGATIEMOGELIJKHEDEN
1. HOUDER + KAARTJES
2. WEBAPP
3. DOWNLOAD GPX (GPS)



Meten
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>1,000< 50

Campagnebeheer
Waar komen fietsers vandaan?
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Waar rijden fietsers?
Traffic-meter per knooppunt



B2B diensten



Onze partners



Bannering:
• Brand content
• Display Adverstising CPM
• Integratie in gidsen

Formules (Jaarpartnerships)

Advertorial:
- Nieuwsbrief
- Facebook posts

Wedstrijden

ADVERTEREN EN PARTNERSHIPS



Integratie routes & POI’s
Zoekengine
Routeplanner

White label-platform



Dienst “Routekaart op bestelling”


