Aanvulling op notitie
Recreatieve fietsroutenetwerken - Welke kant op?

Thematische fietsroutes
Adviesnotitie - december 2013

Inleiding

Het Fietsplatform heeft vanaf de
introductie van het eerste regionale
fietsroutenetwerk (Midden-Limburg)
meegedacht over de ontwikkeling van
deze netwerken. In 2003 en 2006 bracht
het Fietsplatform de eerste
adviesnotities uit. Belangrijkste
onderwerpen waren: afwegingen bij het
maken van een keuze voor
knooppuntnetwerken, aanbevelingen
voor uitvoering en een stappenplan.
In 2011, nadat in hoog tempo vele
netwerken waren gerealiseerd, werd de
derde adviesnotitie uitgebracht:
‘Recreatieve Fietsroutenetwerken Welke kant op?’ Daarin kwamen aan bod: advies
voor beheer, productontwikkeling en promotie LFnetwerk en knooppuntnetwerken. Het Fietsplatform
geeft hierin tevens aan dat het wenselijk is het
aantal bewegwijzerde rondritten te saneren en de
thematische routes via de knooppunten te laten
volgen en via publicaties aan het publiek bekend te
maken. Daarbij speelt dat knooppuntroutes en
thematische routes veelal hetzelfde tracé volgen.
Belangrijkste redenen voor de wens om thematische
routes te saneren zijn: duidelijkheid en
overzichtelijkheid voor de consument (geen
totempalen en zoekplaatjes) en kostenbesparing in
onderhoud.
Het Fietsplatform adviseerde in de notitie van 2011
om kritisch naar het aanbod te kijken en alleen zeer

populaire rondritten met eigen bewegwijzering te
behouden. In Nederland zouden maximaal 50
thematische routes met eigen bewegwijzering
behouden moeten blijven. De overige thematische
routes kunnen via de knooppuntbewegwijzering
worden gevolgd. Aan de afname van het aantal
bewegwijzerde rondritten is te zien dat de meeste
regio’s dit advies overnemen en het aantal
bewegwijzerde fietsrondritten terugbrengen.
Het Fietsplatform merkt anno 2013 dat er in diverse
regio’s behoefte bestaat om thematische routes te
blijven aanbieden, enerzijds via routefolders en –
gidsen, anderzijds toch ook via bewegwijzering in
het veld. Daarbij worden zeer verschillende vormen
van bewegwijzering gebruikt.
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De stichting Landelijk Fietsplatform is het kenniscoördinatiepunt voor het
recreatieve fietsen in Nederland. Vanuit die hoedanigheid brengt zij haar kennis
en ervaring ook in bij de ontwikkeling van regionale routenetwerken op basis
van knooppuntbewegwijzering. Deze notitie is een advies over de inpassing van
thematische routes in een regionaal routenetwerk.

De ontwikkeling van routenetwerken is mede
ontstaan vanuit de gedachte dat daarmee een
uniforme bewegwijzering ontstaat en de wildgroei
aan markeringen afneemt. Immers, markeringen
van bestaande routes worden door de komst van
een netwerkbewegwijzering (op termijn) gesaneerd.
Het Fietsplatform ondersteunt dit uitgangspunt van
harte. Nu binnen de netwerkbewegwijzering
behoefte bestaat aan het toevoegen van
thematische routes, is het de kunst om rekening te
houden met dit uitgangspunt. Om tot dit advies te
komen is een werkgroep enkele malen bijeen
geweest om ervaringen uit te wisselen en visies te
delen. Op deze wijze was het mogelijk om tot een
advies te komen voor en door regio’s. We danken
Regio Twente en het Routebureau Brabant voor hun
inbreng hierin.

1.

Netwerken van andere vormen van recreatie
Naast Fietsenroutenetwerken zijn in vele regio’s ook
wandelroutenetwerken, ruiternetwerken en
mountainbikenetwerken aangelegd. De
vergelijkbaarheid met de wandelnetwerken is het
grootst. De voorbereiding van deze adviesnotitie is
uitgebreid afgestemd met zusterorganisatie
Stichting Wandelnet. Onderzocht is of in deze notitie
ook een advies voor de bewegwijzering van
thematische routes via wandelnetwerken gegeven
kon worden. Voor wandelnetwerken is het op dit
moment echter nog te vroeg om een concreet
advies te geven over de bewegwijzering van
thematische routes binnen een netwerk. Dit hangt
mede samen met het feit dat er twee systemen
gebruikt worden voor de bewegwijzering van de
wandelnetwerken. Het ligt echter in de lijn der
verwachting dat in de toekomst een gelijksoortig
advies voor andere vormen van recreatie wordt
uitgebracht.

Thematische routes binnen routenetwerken

Routenetwerken - zowel de landelijke als de regionale - zijn ontworpen vanuit het idee de gebruiker
oneindig veel keuzemogelijkheid te bieden. Daarmee ontstaan oneindig veel mogelijkheden om
thematische routes via de bestaande netwerken samen te stellen. Het Fietsplatform constateert dat
dit ook veel wordt gedaan. Helaas gebeurt dit op zoveel verschillende manieren dat er een wildgroei
is ontstaan aan folders, kaarten, apps en routes op internet. De consumenten zien door de bomen het
bos niet meer. Het is voor de fietser lastig om de kwalitatief goede producten te onderscheiden.
1.1.

ROL FIETSPLATFORM

Informatie- en promotieactiviteiten liggen in elkaars verlengde. Vastgesteld kan worden dat veel organisaties
bijdragen aan de promotie van het recreatieve fietsen, maar dat deze promotie versnipperd is. Toeristische
promotie is een mix van heel veel regiopromotie, met daarnaast de promotie van Nederland als vakantieland en
als fietsland. Het Fietsplatform wil de consument overzicht bieden en hen de weg wijzen naar de diverse
producten die er zijn. Daarbij wil zij ook de internationale toerist bedienen. De invulling van de regionale
informatie laat zij over aan de regionale instanties.
Ten aanzien van de fietsroutenetwerken en de
thematische routes, biedt het Fietsplatform
overzicht via de overzichtsfolder Nederland
Fietsland en de landelijke portal
www.nederlandfietsland.nl. Op deze website
wordt uitgelegd wat LF-routes en
knooppuntroutes zijn en hoe de fietser deze
kan gebruiken. Op de site is een landelijke
routeplanner weergegeven en de fietser kan
per regio enkele showcases van thematische
routes op uniforme wijze bekijken. Wil hij meer
informatie of meer routes, dan kan dat via een
link naar de website van de betreffende
regionale instantie.
Het Fietsplatform maakt zelf geen regionale
thematische routes via knooppuntnetwerken. Dat

wordt gezien als een taak voor de regionale
promotieorganisaties.
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Het Fietsplatform wil het ‘merk’ Nederland Fietsland
samen met de regionale bureaus voor toerisme
verder vorm en inhoud geven. Daarbij is het doel
dat de consument het (h)erkent en vindt als dé plek
voor overzicht en informatie over het recreatieve
fietsen in Nederland. Daarbij willen we samen met

1.2.

regionale partijen ook de kwaliteit definiëren en
bewaken. Ook voor inkomende toeristen is een
belangrijke rol weggelegd voor de website
nederlandfietsland.nl. Deze heeft in 2013 zowel een
Duitse als een Engelse versie gekregen.

ROL REGIONALE ORGANISATIES/ROUTEBUREAUS

Regionale promotie van het fietsen gebeurt op dit moment op verschillend schaalniveau en op verschillende
wijze. In enkele provincies zijn regionale of provinciale routebureaus opgericht. Deze coördineren veelal alle
zaken die met de routestructuren binnen hun werkgebied te maken hebben; van routeontwikkeling en beheer en
onderhoud tot kaartmateriaal en promotie. In provincies waar geen regionale routebureaus zijn, is de promotie
sterk versnipperd. Daarbij is veelal sprake van relatief kleine regio’s die, ieder voor zich hun eigen thematische
routes en route-uitgaven ontwikkelen en promoten. Naast routebureaus en regio’s ontwikkelen ook lokale
partijen zoals VVV’s, horecaondernemers en natuurorganisaties, hun eigen routeproducten en promoten deze via
hun eigen kanalen. Daarmee ontstaan vele verschillende vormen van uitgaven over fiets- en wandelroutes; van
een simpel kaartkopietje met een routelijn tot een mooi gedrukte folder met uitgebreide toeristische informatie.
In deze hoeveelheid en diversiteit van route-informatie, is het voor de consument lastig om de juiste informatie
over routes te vinden en het kaf van het koren te scheiden.
Het Fietsplatform adviseert de regio’s om een
duidelijke visie te ontwikkelen op routenetwerken en
de thematische routes daarbinnen. Nieuwe
initiatieven kunnen worden getoetst aan die visie en
op basis daarvan al dan niet verder worden
uitgewerkt. Een duidelijke visie maakt het de regio
gemakkelijker om keuzes te maken. Bovendien
maakt het de partners/ondernemers/VVV’s en
natuurorganisaties duidelijk binnen welke kaders zij
het best kunnen opereren.
Het zou goed zijn als de regio’s hun visie kenbaar
maken bij provincie en gemeenten. Aanvragen voor
nieuwe routes (waarvan het onderhoud in veel
gevallen niet is geborgd) zouden door de provincie
en gemeenten voorgelegd moeten worden aan de
regionale routebureaus om deze te toetsen aan de
regionale visie. De routebureaus kunnen de
initiatiefnemers, indien nodig, helpen om de nieuwe
routes binnen de visie te laten passen zodat een
sterker eenduidig product voor de regio ontstaat.
Door toetsing van nieuwe initiatieven aan de visie
kan tevens voorkomen worden dat subsidie wordt
verstrekt aan initiatieven die niet binnen de
bestaande visie passen.

Op landelijk niveau worden veel nieuwe regionale
initiatieven voorgelegd aan en afgestemd met het
Fietsplatform. Hiermee wordt voorkomen dat kennis
versnippert en dat wildgroei ontstaat in de verdere
productontwikkeling. Het zou goed zijn als regionale
routebureaus deze rol opeisen voor wat betreft de
regionale/lokale initiatieven. Samenwerking met de
landelijke routestichtingen zou daarin een
vanzelfsprekendheid moeten zijn.

De invulling van de visie zal per regio verschillend zijn. Het is aan de regio om daarin keuzes te maken. Vanuit
de landelijke stichtingen adviseren we om daarbij de volgende onderwerpen mee te nemen.
1. Maak een duidelijke keuze in het soort en de hoeveelheid routes die je binnen je regio als thematische
routes wilt promoten;
2. Maak daarbij ook een duidelijke keuze voor enkele thema’s voor routes die je van aparte bewegwijzering wilt
voorzien. De wijze van bewegwijzering van deze routes wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt;

ADVIES THEMATISCHE FIETSROUTES | DECEMBER 2013 |

STICHTING LANDELIJK FIETSPLATFORM

3

3.

Bedenk of bewegwijzering in het veld voor deze thema’s het juiste middel is of dat met andere middelen
(kaart, folder, app) hetzelfde doel bereikt kan worden.
4. Laat lokale/regionale thematische routes altijd via de routenetwerken lopen. Als het onderhoud van de
routenetwerken goed is geregeld is, is daarmee ook het onderhoud van de themaroute geregeld. Dat biedt
garantie voor de kwaliteit van de bewegwijzering in het veld en daarmee de kwaliteit van je themaroute.
Voor bovenregionale routes is het netwerk van langeafstandsroutes de beste basis (zie hieronder);
5. Ontwikkel zelf routes over thema’s die je wilt promoten, maar biedt ook anderen de gelegenheid om hun
thema’s in een route vorm te geven. Ga daarbij voor thema’s die uniek zijn voor jouw regio;
6. Zorg dat je weet welke themaroutes er zijn en welke je actief promoot. Zorg ook dat je weet via welke
netwerkroutes deze lopen. Mocht een netwerkroute wijzigen, dan moet bekend zijn welke gevolgen dat heeft
voor de themaroutes. De bijbehorende websites/kaarten dienen aangepast te worden;
7. Ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Promoot alleen thematische routes waar je de kwaliteit en de
actualiteit van kunt garanderen;
8. Houdt rekening met de wensen van horecaondernemers en andere partijen (promotieorganisaties en
terreinbeheerders) in je regio. Zij willen graag op eenvoudige en veelal goedkope wijze hun klanten een
route aanbieden. Als er geen opties geboden worden, zullen deze partijen zelf iets maken. Het is aan te
raden deze partijen een handvat te bieden. Maak bijvoorbeeld een stramien waarbinnen zij hun eigen routes
kunnen maken. Dat geeft uniformiteit in de uitingen. Het stramien kan zodanig worden opgezet dat het de
regio promoot en verwijst naar meer routes in de regio/naar de website. Routebureau Brabant gaat werken
met een toolkit voor routes en een folderstramien waarin de actuele netwerkkaart is opgenomen. Iedereen
kan deze gebruiken en daarin zijn eigen route via het netwerk aangeven. Op die manier ontstaat uniformiteit
in de routes;
9. Goed opgezette registratie van themaroutes (bijvoorbeeld in GIS) zorgt voor betere afstemming en
voorkomt onnodige overlap en discussies;
10. Zorg voor goede afstemming met www.nederlandfietsland.nl. Laat hierop die routes plaatsen die je als
showcase voor je regio wilt gebruiken.

De rol die de website www.nederlandfietsland.nl op
landelijk niveau heeft, zouden regionale
promotieorganisaties binnen hun werkgebied
kunnen vervullen: overzicht bieden van wat er in de
regio te doen is en verwijzen naar de partijen die
hiervoor specifieke thematische routes hebben
ontwikkeld.
Voor bovenregionale thematische routes en
arrangementen heeft het netwerk van Landelijke
Fietsroutes (LF-routes) een duidelijk toegevoegde
waarde. Deze langeafstandsroutes bieden
eenduidigheid, continuïteit en internationale
aansluiting. Zo biedt de Zuiderzeeroute een
uitstekende basis voor een meerdaags
fietsarrangement en wordt het de internationale
fietser gemakkelijk gemaakt doordat hij de
(internationale) Rijnroute met eenduidige
bewegwijzering van bron tot monding van de Rijn
kan volgen.
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2.

Thematische routes met eigen bewegwijzering

Eerder is voor het fietsen al geadviseerd terughoudend te zijn met het blijven bieden van bewegwijzerde
thematische routes naast regionale fietsroutenetwerken (zie inleiding). Het leidt al gauw tot onoverzichtelijke
situaties en de kosten voor beheer en onderhoud worden nodeloos hoog of erger: geen goed beheer.

2.1.

ROL LANDELIJKE ORGANISATES: FIETSPLATFORM

De recreatieve fietsroutestructuur in Nederland
bestaat uit het netwerk van LF-routes voor de
langeafstandsfietser en 50 regionale fietsroutenetwerken voor de dagtochtfietser (knooppuntnetwerken). De rol van het landelijk Fietsplatform is
die van systeemverantwoordelijke: bewaken van de
uniformiteit en continuïteit en het stimuleren van
duurzame kwaliteit van de recreatieve
fietsroutestructuur in Nederland. Deze rol heeft het
Fietsplatform gespeeld bij de ontwikkeling van
fietsroutenetwerken en deze rol neemt zij ook op
zich bij het ontwikkelen van thematische routes.
Het Fietsplatform is eigenaar van het netwerk van
LF-routes. Binnen dit netwerk wordt voor enkele
specifieke thema’s in de LF-routes gebruik gemaakt
van onderstroken op de bewegwijzering. Dit wordt
alleen gedaan bij zeer sterke (internationale)
thema’s. Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor
de bewegwijzering van de LF-routes en maakt de
keuze uit de thema’s die bewegwijzerd worden.

2.2.

ROL REGIONALE ROUTEBUREAUS/ORGANISATIES

Regio’s worden geconfronteerd met vele partijen die
eigen routes willen maken. Daarbij gaat het om
individuele gemeenten, maar ook om VVV’s, IVN,
SBB, Natuurmonumenten enz. In sommige gebieden
wordt daarbij de visie van de regio’s of routebureaus gevraagd. In andere regio’s verschijnen
borden langs een route zonder dat regio’s hiervan
weten. In het veld begint het al een wirwar aan
kleuren en vormen van borden te worden.
Het Fietsplatform pleit ervoor dat regio’s c.q.
routebureaus een duidelijk coördinerende rol
krijgen/nemen in de keuze van de routes die
bewegwijzerd worden en de wijze waarop dat
gebeurt. Zij zouden moeten bepalen welke

initiatieven voor thematische bewegwijzering
worden uitgevoerd en moeten aangeven binnen
welke kaders dat plaats moet vinden. Alleen een
bovenlokale instantie kan regionale keuzes maken
en uniformiteit bewerkstelligen. Op die manier
wordt wildgroei aan routes en routeborden
voorkomen. Als regionale instanties zich weer
conformeren aan het landelijk advies voor een
aantal landelijke uitgangspunten, dan kan in
Nederland een duidelijke en uniforme
bewegwijzering ontstaan die goed uit te leggen/te
communiceren is naar het publiek (incl.
buitenlandse toeristen).
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Mogelijkheden bewegwijzering thematische routes
via knooppuntbewegwijzering
Het Fietsplatform adviseert om alleen sterke
thema’s van eigen bewegwijzering te voorzien. De
Elfstedenroute is daar een goed voorbeeld van. Het
tracé loopt gelijk met het knooppuntnetwerk, maar
de route heeft een geheel eigen bewegwijzering. Dit
in de vorm van een zeskantig bord, wat in
Nederland gebruikelijk is/was voor het
bewegwijzeren van rondritten.
Daar waar het gaat om een koppeling met het
knooppuntnetwerk en plaatsing van borden op één
paal, vinden veel regio’s zeskantige borden niet
efficiënt. Liever zien zij een eenduidige en uniforme
bewegwijzering die ook qua vormgeving een
koppeling met het netwerk laat zien. Voorkeur gaat
uit naar rechthoekig borden die direct onder de
bewegwijzering van het netwerk geplaatst kunnen
worden. In diverse regio’s wordt reeds gewerkt aan
een dergelijk bord.
Uitvoering bewegwijzering thematische routes
Binnen de werkgroep is gezocht naar een uitvoering
van de bewegwijzering die past bij het
knooppuntnetwerk en die naast universele
elementen ook voldoende ruimte laat voor een
regio-eigen invulling. Optimale duidelijkheid bieden
voor de fietser staat echter voorop.

De volgende universele basiselementen voor de uitvoering worden geadviseerd:
1. Rechthoekig bord, direct te plaatsen onder de bewegwijzering van het knooppuntnetwerk;
2. Bies in dezelfde stijl en kleur (groen) als van het knooppuntnetwerk;
3. Richtingpijl in zelfde stijl en kleur (groen) als bewegwijzering knooppuntnetwerk (plaatsing rechts);
4. Zeskantig symbool, om te duiden dat het om een ronde gaat (plaatsing links). Als het een doorgaande
regionale themaroute betreft van A naar B weergave van een lijnelement. Geadviseerd wordt om hierbij een
afbeelding van een fiets te plaatsen;
5. Naam route, eventueel met beeldmerk (plaatsing midden).

Onderbouwing:
Een rechthoekig bord past beter bij de bewegwijzering van knooppuntnetwerk;
Een rechthoekig bord kan netter en strakker onder borden knooppuntnetwerk geplaatst worden;
Tot nu toe worden zeskantige borden gebruikt voor rondritten. Door de zeskant weer te geven op het
rechthoekige bord, wordt het de recreant duidelijk dat het om een ronde gaat. In geval het gaat om een
doorgaande themaroute, van A naar B, kan dit worden weergegeven met een lijnelement;
De groene bies sluit aan op de fietsbewegwijzering (LF/knooppunt), hetzelfde geldt voor de pijl;
De pijl is een must, in combinatie met de naam feitelijk het belangrijkste onderdeel van de bewegwijzering;
Het thema moet duidelijk zijn, vandaar dat er voldoende ruimte moet zijn om het thema (naam), al dan niet
met een beeldmerk, te plaatsen;
Weergave afbeelding fiets is om duidelijk te maken dat het om een fietsroute gaat (gebeurt ook bij LF- en
knooppuntbewegwijzering).
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Hierna worden de basiselementen van de uitvoering verder uitgewerkt. De illustraties hieronder tonen
voorbeelden van Routebureau Brabant en Regio Twente.

Formaat bord
Voor de bewegwijzering van fietsroutenetwerken
worden twee formaten gebruikt. Grote borden aan
flespalen en kleine borden op bermplanken. Het
exacte formaat van borden van fietsroutenetwerken
verschilt in de diverse regio’s. Voor al deze situaties
adviseert het Fietsplatform om dezelfde breedte aan

te houden als het netwerkbord. Voor de hoogte
wordt geadviseerd 1/3 van de hoogte van een
netwerkbord te nemen. Het materiaal moet
aansluiten bij het materiaal dat gebruikt wordt voor
de netwerkborden.
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Kleur
Wit bord met groene opdruk (bies en pijl);
Kleur groen gelijk aan kleur groen
routenetwerk;
Voor de extra elementen (symbool
rondrit/lineaire route en naam route) kan de
regio ervoor kiezen om een kleur aan te
brengen zodat dit van een afstand onderscheid
biedt. Wanneer op één tracé meerdere
themaroutes zijn, adviseert het Fietsplatform
kleuronderscheid aan te brengen.
Aantal borden en routes
Om het overzichtelijk te houden, dient voorkomen
te worden dat totempalen met borden van
themaroutes ontstaan. In iedere regio moeten
daarom duidelijke keuzes worden gemaakt. Dat is
ook de reden dat regionale partijen hier een rol in
moeten nemen/krijgen. Uitgangspunt zou moeten
zijn dat verschillende themaroutes niet hetzelfde
knooppunttraject volgen. Wanneer dat in
uitzonderlijke gevallen toch noodzakelijk blijkt, zou
het samenvallen van twee bewegwijzerde
themaroutes over één tracé het absolute maximum
moeten zijn.
Om duidelijkheid te scheppen voor de recreatieve fietser, dient op ieder beslispunt een themaroutebord geplaatst
te worden. Het volstaat in onze visie niet om alleen op de knooppunten een bord te plaatsen. Dit vergt teveel
uitleg of voorbereiding door de recreant vooraf.

Plaatsing borden
Kijkend naar de bestaande situaties van borden in het veld, is het
niet altijd direct mogelijk om het bord onder het netwerkbord te
plaatsen. Hieronder enkele voorbeeldsituaties die zich in het veld
kunnen voordoen en de wijze waarop in die situaties om gegaan
zou moeten worden met de bewegwijzering. Als algemeen
uitgangspunt streven we naar de volgorde: LF bord knooppuntbord - themabord (van boven naar beneden gezien).
Plaatsing op bermplanken/palen
Soms zijn borden van netwerk op bermpalen dicht bij de grond
geplaatst. Het is dan niet wenselijk om hieronder nog een bordje
van een themaroute te plaatsen. Door begroeiing zal dit snel niet
meer zichtbaar zijn. Het zal dan nodig zijn om borden te
verhangen naar een nieuwe (hogere) of andere paal.
In het kader van synchroniseren van LF-routes en
knooppuntroutes is veel geïnvesteerd in het boven elkaar plaatsen
van beide borden op één paal. Het is niet de bedoeling dat de
netwerkborden bij de LF-borden worden weggehaald om samen
met een themaroutebord op een nieuwe paal geplaatst te worden.
Als een bermpaal zodanig vol is dat er geen ruimte meer is voor
een themaroutebord, zal een hogere paal gekozen moeten
worden. Is dat niet mogelijk, dan is er altijd nog de keuze voor
een flespaal.
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Plaatsing aan flespalen
Bij flespalen komt het regelmatig voor dat andere borden het onmogelijk
maken om een bord direct onder het netwerkbord te plaatsen. In de
situatie hiernaast zou het een goede oplossing zijn om het LF-routebord
en het netwerkbord van locatie op de paal te verwisselen en het gele
bord iets te laten zakken. Op die manier ontstaat er ruimte om het
themaroutebord direct onder het netwerkbord te plaatsen.

In de situatie op de foto aan de linkerzijde
wordt het lastig om er een bord van een
themaroute bij te plaatsen. Dit zou dan
onder het straatnaambord moeten
gebeuren. Daar zijn echter ook
markeringen van wandelroutes geplakt.
Als in deze situatie een themaroutebord
bijgeplaatst moet worden, zal een extra
paal geplaatst moeten worden waar alle
fietsroutebewegwijzering (LF-routebord,
netwerkbord en themaroutebord) aan
wordt geplaatst.

Ook kan het zijn dat er sprake is van een
onderbord dat bij het netwerk hoort,
zoals het ’U nadert het knooppuntbord’
hiernaast. Plaatsing van het
themaroutebord gebeurt dan onder dit
‘U nadert het knooppunt bord’. Om het
aantal borden te verminderen kan ervoor
gekozen worden om de tekst ‘U nadert
het knooppunt’ op het netwerkbord zelf
op te nemen. In diverse regio’s wordt dat
reeds gedaan.
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Onderhoud bewegwijzering themaroutes
Het onderhouden van de thematische
bewegwijzering is een must. Voorafgaand aan de
plaatsing van de borden dient geregeld te zijn wie
het onderhoud uitvoert en wie daarvan de kosten
draagt. Als dit niet voor ieder bord duidelijk is,
ontstaan problemen. Het Fietsplatform adviseert
om het onderhoud van de thematische
bewegwijzering uit te laten voeren door de
instantie die het onderhoud van het
fietsroutenetwerk uitvoert. Dit uit oogpunt van
continuïteit en efficiency.
Onderhoud dient minimaal te bestaan uit een
voorjaarscontrole en het binnen vier weken
oplossen van tussentijdse meldingen. Hoe sneller
meldingen worden opgelost, hoe beter. Bij het
sluiten van onderhoudscontracten met aannemers is
de oplossingstermijn altijd een kwestie van
kosten/baten afwegen. In de praktijk wordt in veel
regio’s een kortere oplossingstermijn aangehouden
(één of twee weken).
Kosten bewegwijzering themaroutes
De productiekosten voor de rechthoekige borden
voor themaroutes liggen een fractie lager dan voor
zeskantige borden. Zeskantige borden nemen meer
ruimte in op de paal dan rechthoekige onderborden.
Daardoor zal bij rechthoekige borden minder snel
een nieuwe paal nodig zijn. Dat de borden in de
praktijk soms nog door verschillende instanties
worden onderhouden heeft veelal organisatorische
redenen. Het streven moet erop gericht zijn het
onderhoud van de borden van de recreatieve
fietsroutes bij één onderhoudsinstantie onder te
brengen.
Landelijke routedatabank
Thematische routes die conform het advies zijn
bewegwijzerd, kunnen worden opgenomen in de
landelijke routedatabank van Fietsplatform (en
Wandelnet). Het Fietsplatform zal deze routes
meenemen bij belangenbehartiging. Daarnaast zal
het Fietsplatform onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om deze thematische routes met eigen
bewegwijzering op te nemen in het landelijk
meldsysteem (www.bordjeweg.nl).

Bestaande bewegwijzerde themaroutes
In de notitie Recreatieve fietsroutenetwerken Welke kant op? pleitte het Fietsplatform voor een
kritische blik op het aantal bewegwijzerde
thematische rondritten in de regio. In veel regio’s is
dit reeds opgepakt en is het aantal bewegwijzerde
themaroutes sterk teruggebracht. We adviseren om
de zeskantige bewegwijzering van themaroutes die
na de sanering zijn overgebleven, niet direct te
vervangen door rechthoekige borden. Als de
vervangingstermijn verstreken is, kan de route
eventueel worden opgenomen in de nieuwe
systematiek.
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