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Van pionieren tot Europafietsers 

 

Als student cartografie en gedreven fietsreiziger, was Marijn Bosma vrijwilliger bij 

de ENWB (Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond). Nu kennen we die 

organisatie als Fietsersbond ENFB. Marijn was bij de ENWB actief met een 

“vergelijkend warenonderzoek” van wegenkaarten en met plannen voor 

bewegwijzering. De ENWB richtte zich vooral op woon-werkverkeer, fietspaden, 

stoplichten en “de fiets mee in de trein”. Het toeristisch fietsen had destijds geen 

prioriteit. Overtuigd van het belang van toeristisch fietsen én van goede 

wegenkaarten is Marijn “voor zichzelf begonnen”. Een combinatie van professie en 

hobby. In 1981 heeft hij het initiatief genomen om de Fietskaart informatie Stichting (FIS) op te richten. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om bestaande landkaartenuitgevers te overtuigen van het belang van 

speciale informatie voor fietsers. Op de wegenkaarten zou meer specifieke informatie moeten komen voor 

fietsers (zoals fietspaden en kleine veerpontjes) en minder voor automobilisten (zoals afritnamen). Het 

lukte echter niet om directe invloed te krijgen door het schrijven van recensies.  

 

Twee jaar later kwam Bas van de Post de Fietskaart Informatie Stichting versterken en is er een 

inventarisatie gemaakt van alle clubs en clubjes die fietsroutes uitgaven. Een landelijk fietsplatform 

bestond nog niet en iedereen fietste vrolijk langs elkaar heen. Tijdens een bij Marijn thuis georganiseerde 

bijeenkomst bleek dat er meer dan tien personen bezig waren om lange doorgaande fietsroutes in 

Nederland te maken. Ieder voor zich en volgens eigen criteria. Deze inventarisatie van routes en criteria is 

gepubliceerd in Fietsplan 1983-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werkten in totaal 22 vrijwilligers van de Fietskaart Informatie Stichting mee aan het boek “Alle 

toeristische fietsroutes van Nederland”. Dat was een compleet overzicht plus een bloemlezing van 

routeteksten met kaartjes. Dit boek is door Uitgeverij De Horstink gepubliceerd. Het werd een bestseller 

maar door het faillissement van de uitgever bleef er weinig over voor de stichting.  

Een stukje inhoud van Fietsplan 1983-1 

Fietsplan 1983-1 
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Tijdens de Fietsvakantiebeurs van 1984 presenteerde de FIS de “Lange afstand fietsroute Maastricht-

Langres” van Herman Coster. De tekst was leuk aangevuld met cartoons en routeschetsen maar het 

routegidsje was in feite niet meer dan een bundel A4-tjes. (Op kringlooppapier, ook dat nog).  

Door de amateuristische vormgeving lukte het niet om deze routebeschrijving via gewone boekhandels te 

verkopen. De gespecialiseerde kaartenwinkel Pied à Terre (met name Fokko Bos) heeft de FIS “gered” 

door dit eerste gidsje toch te verspreiden. 

 

 

 

Een stukje inhoud van het routeboek - Fietsen van 

Maastricht naar de Méditerranée 

Omslag van het routeboek - Fietsen van Maastricht naar 

de Méditerranée 
 

 

Herman Coster heeft in de periode 1984-1986 zijn routebeschrijving verder bewerkt en aangevuld tot de 

meer dan tweemaal zo lange route Maastricht – Le Lavandou.  

Vrijwilligers van de FIS hebben de route nagefietst en kwamen enthousiast terug. Daarna is er tijdens 

redactieweekends in het huis van Marijn en Marga hard aan gewerkt door Herman Coster en tientallen 

vrijwilligers. Zij hebben alle teksten geordend, uitgetypt in een personal computer (nieuw!), op pagina’s 

gezet (met een computergestuurde typemachine) en met toestemming van Michelin ingetekend op zwart-

wit kopieën van wegenkaarten. Een kwartier voor de opening van de Fietsvakantiebeurs van 1986 

verscheen het boek “Fietsen van Maastricht tot de Méditerranée”, uitgegeven door de Academische 

Uitgeverij Amersfoort (de nieuwe Horstink). De oplage van 1.500 was vrij snel uitverkocht evenals de 

tweede druk. De derde druk is er niet van gekomen door een patstelling tussen de auteurs (Herman Coster 

en de FIS).  
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Deze minder leuke situatie heeft geleid tot het opstellen van een aantal vuistregels voor het maken van 

nieuwe fietsroutes en gidsen. Samengevat: 

• Na het maken van een routetekst wordt er eerst een seizoen proefgereden. Daarna wordt besloten in 

hoeverre de investering zinvol is om uit te geven. 

• Het schriftelijk vastleggen van alle auteursrecht aspecten. Ook vastleggen hoe de verdeling van het 

auteursrecht eventueel verandert als de route en de beschrijving na verloop van jaren gewijzigd is. 

• De afmetingen en indeling van de boeken moet handzaam zijn voor gebruik op de fiets onderweg. 

 

Deze vuistregels (en enkele meer) zijn in 1990 door de FIS opgeschreven als “Handleiding voor het maken 

van fietsroutes en boekjes”. De handleiding, waar jarenlange ervaring aan ten grondslag ligt, wordt nog 

steeds gebruikt. 

 

Vanuit het streven om het bestaande kaartmateriaal voor fietsers te verbeteren en het feit dat de ENWB 

destijds te weinig oog had voor fietstoerisme, heeft Marijn Bosma in 1981 uit puur hobbyisme en 

gedrevenheid de Fietskaart Informatie Stichting opgericht. Samen met Marga te Woerd heeft hij de eerste 

tien jaren het FIS-karretje getrokken en zijn cartografische vakkennis ingezet voor de stichting en de 

fietsers. Dit vormde het fundament van Europafietsers.nl 

 

2018, door Ruud Ackers, in samenspraak met Marijn Bosma 

 

 

 

  

FIS vrijwilligers aan het werk 

  

Omslag van de GR5 Route van Hoek van Holland naar Genève Een stukje inhoud van de GR5 Route van Hoek van Holland naar  

Genève. 

GR staat voor Grande Randonee en is gebaseerd op de wandelroutes met 

de rood/witte streepjes. Het eerste boekje op het formaat van een 

fietsstuurtas, met de tekst in telegramstijl. 
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De GR5 in herdruk werd aangevuld met kaarten, de tekst-in-telegramstijl 

kwam in een kadertje terecht, en het gidsje werd  

voorzien van een ijzeren ringband 

Jutland fietsroute met een professionele vormgeving, en voorzien van een 

handige Wire-O-Bind ringband 

 

 

 

 
Verschillende uitgaven van de routes naar Santiago de Compostella 
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Excursie met de vrijwilligers, geheel in stijl per waterfiets door de Utrechtse singels 

 

 

 

Herman Coster  

(foto door Marga te Woerd) 
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Lunchpauze tijdens een puzzelweekend  

(foto door Marga te Woerd) 

 

 

 

Tijdens de Fietsvakantiebeurs, jaren 80 

(foto door Marga te Woerd) 


