Instandhouding synchronisatie

Wat te doen bij routewijzigingen
in het knooppuntnetwerk
In heel Nederland zijn de LF-routes gesynchroniseerd met de knooppuntroutes. De tracering van de routes is
gelijk gelegd en de borden zijn aan één paal bevestigd. Deze synchronisatie dient natuurlijk in stand te blijven,
ook als een knooppunttracé wijzigt. Dit informatieblad geeft netwerkbeheerders en onderhoudsinstanties
informatie over welke stappen zij kunnen zetten bij wijzigingen in het knooppuntnetwerk.

Als er sprake is van een LF-route:
• Stem dan samen met het Fietsplatform het
meest gewenste nieuwe tracé af. Voor
wijzigingen hanteren we het principe: ‘wie
betaalt bepaalt’. Met andere woorden: We gaan
graag met u in overleg over het beste tracé
voor beide fietsdoelgroepen, u bepaalt
uiteindelijk welk tracé gekozen wordt. We gaan
ervan uit dat u het aanpassen van het LFnetwerk meeneemt met het aanpassen van het
knooppuntnetwerk en daarvan de kosten
draagt.
• Houd contact met het Fietsplatform over de
planning van de werkzaamheden. Het
Fietsplatform kan de vrijwilligers op de hoogte
stellen en indien nodig een melding op de
website plaatsen.
• Zorg dat de bewegwijzering van
knooppuntnetwerk en LF-route gelijktijdig wordt
aangepast en dat de bordlocatie digitaal wordt
ingemeten en de bijbehorende gegevens worden
verstrekt.
• Verstrek de informatie over het nieuwe tracé en
(eventuele) knooppuntnummers inclusief de
nieuwe digitale bewegwijzeringgegevens van de
LF-route(s) aan het Fietsplatform.
• Het Fietsplatform zal ervoor zorgen dat de
gegevens worden verwerkt in de routedatabank
en bij de eerstvolgende update worden geleverd
aan overheden. Zo zorgen we ervoor dat
beleidsmakers op de hoogte zijn van de actuele
routes.

STAP 2
Bekijk of de wijzigingswens gevolgen heeft voor
de netwerken in aangrenzende regio’s.
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STAP 1
Bekijk of er ook een LF-route loopt op de plaats
van de wijziging. Indien onbekend of bij twijfel,
kunt u contact opnemen met het Fietsplatform,
Ad Snelderwaard.

Als uw wijziging in de buurt van de grens van uw
regio ligt:
• Dan is het raadzaam contact op te nemen met
uw buurregio. Ook bij twijfel is het raadzaam uw
buurregio te informeren over de aankomende
wijziging. Indien gewenst kunt u de
contactgegevens opvragen bij het Fietsplatform,
Myron ter Haar.
Als de wijziging alleen betrekking heeft op uw eigen
netwerk:
• Laat de wijziging uitvoeren.
• Geef z.s.m. de wijziging door aan het
Fietsplatform, Jon Rietman. Het Fietsplatform
zal ervoor zorgen dat de gegevens worden
verwerkt in de routedatabank en bij de
eerstvolgende update worden geleverd aan
overheden.

Contactpersonen bij Fietsplatform en hun taken
Myron ter Haar (mterhaar@fietsplatform.nl)

projectleider LF-routes
Jantien van de Brug (jvdbrug@fietsplatform.nl)

projectmedewerker; tracé, beheer en onderhoud
Jon Rietman (jrietman@fietsplatform.nl)

GIS-medewerker
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