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  Routebureau Nederland- Fietsenwandelweb.nl is gespecialiseerd in het 

  ontwikkelen, promoten en presenteren van fiets- en wandelroutes op maat 

  via digitale media, gps-navigatie en drukwerk. Wij ondersteunen organisaties 

  bij het aantrekken en faciliteren van de groeiende doelgroep fiets- en 

  wandelliefhebbers in Nederland. 

 

 

Wij werken samen met natuur- en route-organisaties zoals Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen en VVV's. 

Onze doelgroep bestaat uit het grote aantal recreanten dat vanuit hun vakantieadres één of meer fiets- of 

wandeltochten maakt. 

 

1. Ontwikkeling routes 

Routebureau Nederland ontwikkelt fiets- en wandelroutes op maat, startend en eindigend bij uw accommodatie(s). De 

ontwikkelde routes verschijnen online op Fietsenwandelweb.nl waardoor ze door een groot publiek zijn te printen en te 

downloaden voor fiets-/wandelnavigatie. Daarnaast levert Routebureau Nederland professioneel drukwerk zoals 

routebrochures en fiets-/wandelkaarten. Dit drukwerk heeft uiteraard de look&feel van uw organisatie. Zie voor meer 

informatie de toelichting onderaan dit document. 

Voorbeeld 1: Bungalowpark Simpelveld 

Voorbeeld 2: Landgoed Het Timmerholt  

Voorbeeld 3: Hotel Kasteel Geulzicht 

 

2. Marketing met eigen routes 

Uw eigen routes gaan voor u werken als een interessant marketinginstrument. Zij verschijnen namelijk niet alleen op uw 

eigen website, maar ook op Fietsenwandelweb.nl, Weerplaza.nl (bij fietsweer en wandelweer), Fietspad.nl, 

Wandelpad.nl en over enige tijd op Natuurkaart.nl, de overkoepelende website van alle natuurorganisaties in Nederland. 

Ook verschijnen uw routes in andere regionale RouteZoekers. Wij gaan steeds meer samenwerkingsverbanden aan zodat 

uw routes, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen, op steeds meer websites te vinden zijn. Daarnaast plaatsen wij uw 

routes in de publiciteit d.m.v. ons blog, twitter en onze nieuwsbrief. Zodra uw routes digitaal zijn gepubliceerd, kunt u 

uiteraard ook uw eigen kanalen inzetten om ze te linken en via internet te verspreiden. Zo bereikt u d.m.v. uw eigen 

fiets- en wandelroutes direct de grote doelgroep fiets- en wandelliefhebbers. 

 

3. RouteZoeker en drukwerk 

De RouteZoeker is een zoekvenster waarin fiets- en wandelroutes rondom uw accommodaties worden getoond. Alle 

routes zijn afkomstig van professionele natuur- en route-organisaties. De RouteZoeker draait binnen uw eigen website. 

Met de RouteZoeker onderscheidt u zich als dé bestemming voor fiets- en wandelliefhebbers in uw regio. Dat is 

belangrijk omdat 60% van de recreanten hun vakantiebestemming mede bepaalt op basis van de aanwezige fiets- en 

wandelmogelijkheden. Het zoomniveau en de afmetingen zijn flexibel instelbaar en zijn er keuzemogelijkheden op het 

gebied van de inhoud (b.v. het wel of niet tonen van Interessante Stopplaatsen). 

Voorbeeld 1 RouteZoeker Hof van Saksen 

Voorbeeld 2 RouteZoeker Salland Verzekeringen 

Voorbeeld 3 RouteZoeker Hotel Karsten 

 

Naast online-presentatie in de RouteZoeker kunnen routes in de vorm van professioneel drukwerk worden 

gepresenteerd. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/user/view/2899/Bungalowpark-Simpelveld.nl
http://www.fietsenwandelweb.nl/user/view/2858/Landgoed-Het-Timmerholt.nl
http://www.fietsenwandelweb.nl/user/view/2702/Hotel-Kasteel-Geulzicht-HampshireClassic.nl
http://www.hofvansaksen.nl/nl/fietsroutes
http://www.salland.nl/Consumenten/Salland-Fit/Online-fietsroutes-door-Salland.htm
http://www.hotelkarsten.nl/omgeving/

