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Je eigen belevingsroute stap voor stap 

Aanleverinstructies kaartendienst op maat 

 

Beste ondernemer, 

Wat leuk dat je aan de slag wilt met het creëren van een eigen belevingsroute. Hiermee laat je jouw 

gasten op een ontspannen manier kennismaken met de omgeving.  

In dit document lees je stap voor stap hoe je een fiets- of wandelroute bij ons aanlevert. Wij maken 

er vervolgens een mooie routeflyer van, die je in een oplage van 500 stuks ontvangt. 

 

Veel plezier met het maken van je belevingsroute! 

Team VisitBrabant Routebureau 

 

 

 
Voorbeeld kaartendienst op maat: flyer met belevingsroute van Recreatiepark Duinhoeve. 
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Flyer van jouw route 
  

De kaartendienst op maat werkt als volgt. Jij levert ons een fiets- of wandelroute aan, inclusief foto’s, 

je logo en een korte tekst over je onderneming. Wij verwerken deze informatie tot een professionele 

routeflyer.  

De routeflyer wordt dubbelgevouwen op A5-formaat. Ideaal voor je gasten om mee te nemen! 

Hieronder en rechts zie je een voorbeeld van de voor- en achterkant en de binnenkant van de flyer. 

In de blauwe kaders staan de zaken die je zelf mag aanleveren. 

   

Voor- en achterkant flyer: 
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Binnenkant flyer, de kaart met je route professioneel ingetekend: 

 

 

 

Bewegwijzerde, veilige route  

De kaartendienst op maat is gebaseerd op het Brabantse knooppuntroutenetwerk. Hierdoor ben je 

er zeker van dat jouw belevingsroute over mooie, veilige wegen en paden loopt. Je gasten kunnen 

zich onderweg gemakkelijk oriënteren dankzij de informatiepanelen die bij elk knooppunt staan.  

Je hoeft je geen zorgen te maken over de bewegwijzering. Wij onderhouden het routenetwerk met 

meer dan 250 vrijwilligers.  
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Lever je route aan in 3 stappen  

Welke informatie hebben we van je nodig? Houd de volgende 3 stappen aan. 

Stap 1: Zet je route uit 
Zet je route uit in onze online routeplanner.  

Ga voor de wandelrouteplanner naar www.visitbrabant.com/routes/fietsen  

Ga voor de fietsrouteplanner naar www.visitbrabant.com/routes/wandelen 
• Gebruik jouw locatie als startpunt. Vul in het zoekvak van de routeplanner je adres in. 

• Ga naar het dichtstbijzijnde knooppunt op de kaart. Zet van daaruit de route uit. 

• Heb je je route gereed, klik dan op route afronden.  

• Sla je route op als pdf.  

Tip: maak een fietsroute niet langer dan 40 kilometer en een wandelroute niet langer dan 10 

kilometer. De lengte van je route staat linksboven in de routeplanner. 
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Stap 2: Kies 3 bezienswaardigheden langs de route 

Kies maximaal drie bezienswaardigheden langs je route, deze worden getoond op de kaart en in de 

legenda van je route. Je kunt ook horecagelegenheden noemen: een mooie kans voor samenwerking 

met andere ondernemers in de regio. 

Noteer de adresgegevens en eventueel websites van de bezienswaardigheden in een Word-

document.  

 

Stap 3: Verzamel foto’s, logo en tekstje over je onderneming  

• Kies een inspirerende foto voor de voorkant van de flyer. Tip: een mooie foto van de 

omgeving verleidt bezoekers om erop uit te gaan.  

• Ook het logo van je onderneming komt op de voorkant. 

• Schrijf een korte, wervende tekst over je onderneming voor de achterkant van de flyer. 

• Kies een foto van een bezienswaardigheid langs de route, ook deze komt op de achterkant.  

  

Checklist 

Heb je alle gegevens verzameld? Mail deze dan naar info@routesinbrabant.nl: 

1. Je route, aangeleverd als PDF-bestand 

2. Logo van je onderneming 

3. Inspirerende foto voor op de voorkant  

4. Adresgegevens en eventueel websites van maximaal 3 bezienswaardigheden, in een Word-

bestand 

5. Tekst van maximaal 60 woorden over je onderneming, in een Word-bestand 

6. Foto van een bezienswaardigheid onderweg 

Tip: stuur alle bestanden in één keer via de website Wetransfer.com naar ons toe. 
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Wij gaan voor je aan de slag 

Nadat we alle benodigde informatie van je hebben ontvangen, sturen we je een opdrachtbevestiging. 

Deze ontvangen we graag voor akkoord retour. Daarna kunnen wij starten met de opmaak van jouw 

belevingsroute. 

Kosten kaartendienst op maat 

De kosten voor het intekenen van de belevingsroute, de opmaak van je flyer en het drukken van 500 

flyers op A5-formaat bedragen € 450,- (exclusief BTW). Je ontvangt ook een digitaal bestand van de 

flyer.  

VisitBrabant Routebureau stelt de kaartondergrond kosteloos ter beschikking. De kaart is kosteloos 

te gebruiken tot een oplage van 1.000 stuks.  

Zodra de flyer gereed is, sturen wij je de drukproef ter controle en voor akkoord. In de prijs is één 

controleronde inbegrepen.  

 

Vragen? Stel ze gerust 
 

Heb je vragen over de kaartendienst op maat? Is er iets onduidelijk in deze aanleverinstructies of 

loop je ergens tegenaan bij het aanleveren van de bestanden?  
Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0800 405 00 50 (gratis) of door een e-mail te 

sturen naar info@routesinbrabant.nl. We helpen graag! 
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