Haal meer uit
routes in Brabant
Activiteiten en diensten VisitBrabant Routebureau

visitbrabant.com/routebureau

Benut de routekansen
voor jouw gemeente
Het belang van goede routevoorzieningen voor gemeenten en streken is groter dan ooit.
Hoe zorg je nu dat je deze positieve effecten versterkt én ervan profiteert? Dat is de expertise
van VisitBrabant Routebureau.
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Hét onafhankelijke loket voor route-ontwikkeling
VisitBrabant Routebureau beheert sinds 2010 de Brabantse knooppuntroutes voor fietsen, wandelen, ruiteren,
mountainbiken en varen. Dat doen we, samen met onze regionale partners, in opdracht van alle Brabantse
gemeenten en de provincie. We delen graag onze kennis en kunde, zodat ook jouw gemeente of streek de lokale
en regionale routekansen tijdig kan signaleren en benutten.

Routes dragen bij aan:

1
Economische
spin-off

2
Versterken
toeristisch profiel

3
Bevorderen
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VisitBrabant Routebureau helpt
VisitBrabant Routebureau is de autoriteit en kennispartner in Brabant op het gebied van route-ontwikkeling.
Bij ons kunnen gemeenten en streken terecht voor beheer, onderhoud, ontwikkeling en marketing van recreatieve
routes, wat direct bijdraagt aan actuele beleidsopgaves. VisitBrabant Routebureau heeft geen winstoogmerk.





Deskundig en ervaren. We hebben een breed portfolio van routeprojecten in Brabant met bewezen kwaliteit.
Dankzij onze Brabant-brede en onafhankelijke rol kunnen we kansen overzien en stimuleren we samenwerking.
Alles in één huis. Wij voeren routeprojecten van A tot Z uit, van advies en uitvoering tot de promotie.
Als onderdeel van VisitBrabant beschikken we over de nieuwste marketingkennis en een internationaal bereik.
Uniform en kwaliteitsbewaking. Wij zijn gebonden aan hoge kwaliteitseisen voor de routenetwerken,
vastgelegd in provinciale afspraken. Een netwerk van 250 vrijwilligers houdt continu de kwaliteit op orde.

Met honderden vrijwilligers werkt VisitBrabant Routebureau
continu aan kwalitatief beheer en onderhoud van 18.000
kilometer bewegwijzerde routes in Brabant.

Activiteiten en diensten
van VisitBrabant Routebureau
Als gemeente of streek kun je gebruikmaken van diverse
activiteiten en diensten om routekansen beter te benutten.
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Actuele fiets- en wandelroutes
VisitBrabant Routebureau beheert en onderhoudt Brabant-breed de knooppuntroutes. Uiteraard zijn we ook
bezig met optimalisaties. Een nieuw recreatiegebied? Daar sluiten we routes graag op aan. Een bezienswaardigheid
of horecapunt in de buurt? Wellicht kunnen we deze opnemen in het knooppuntennetwerk.
We zijn hét loket voor:

 Signaleren van kansen voor verbetering van routes
 Advies over uitbreiding van het netwerk of tijdelijke oplossingen
 Aanpassing van het netwerk, van plan tot volledige uitvoering
Snelle uitvoering
Ons team van route-experts zit klaar om in te spelen op actuele situaties. Dankzij gespecialiseerde software
en een poule van 250 vrijwilligers kunnen we de uitvoering snel realiseren. Dus zie je een kans of zoek je naar
een oplossing? Neem contact met ons op: info@routesinbrabant.nl of bel naar 0800 405 00 50 (gratis).

”In het nieuwe Spoorpark Tilburg mogen wandelroutes niet ontbreken.
We hebben VisitBrabant Routebureau gevraagd te kijken of het wandelnetwerk
kon worden geoptimaliseerd. Het sluit nu mooi aan op het Spoorpark.”
Kim Hendrikx, beleidsmedewerker citymarketing, kermis, VVV en leisure bij gemeente Tilburg
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Themaroutes zorgen voor meer bezoekers en bestedingen
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Themaroutes zorgen voor meer toeristen en bestedingen. Sluit aan bij grote
Brabantse thema’s zoals Van Gogh, Brabant Remembers en Design. Of zet je
streek op de kaart met regionale thema’s zoals Sagen & Legenden, food of tijdelijke
pop-up routes. Deze belevingsroutes maken dat toeristen voor jouw gemeente of
streek kiezen en graag terugkomen.

Gemeente Laarbeek haakt aan bij Van Gogh
Dankzij een uitbreiding van het fietsnetwerk
maakt molen ‘De Vogelenzang’ in Lieshout nu
deel uit van de Van Gogh fietsroute.

Liberation Route Brabant
De Liberation Route Brabant vertelt het verhaal
van de bevrijding van Brabant tijdens WOII. Een
thema met internationale aantrekkingskracht.

Van Gogh
route

Sagen & Legenden route
Met regio De Brabantse Kempen ontwikkelen
we een uitrolbaar routeconcept rond het thema
‘Brabantse Sagen en Legenden’.
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De RouteScan brengt routekansen in kaart
Benieuwd waar voor jouw gemeente of streek de routekansen liggen voor fietsen, wandelen, ruiteren, mtb’en
en/of varen? De RouteScan van VisitBrabant Routebureau brengt scherp in kaart waar je nu staat met routes.
En wat de belangrijkste kansen zijn.

 Analyse van de huidige routestructuren
 Benchmark met andere regio’s
 Inzicht in kansen en verbetermogelijkheden
 Advies en begroting ter onderbouwing van meerjarenbeleid
 Optioneel: adviesrapport voor status ondergronden
Een RouteScan is altijd maatwerk. Daarom beginnen we met een gesprek
over de specifieke routewensen en -behoeften van jouw gemeente of streek.
We sluiten de RouteScan daarop aan.

”De routescan is voor ons de oplossing om inzicht te krijgen in alle
routestructuren en startpunt voor het maken van een goed routebeleid.”
Joyce Willegers - de Crom, adviseur vrijetijdseconomie bij gemeente Bergen op Zoom
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Promotie van routes in binnen- en buitenland
VisitBrabant Routebureau zorgt voor meertalige informatie en promotie
van jouw route in binnen- en buitenland. Denk aan (thema)routekaarten,
promotie op routesinbrabant.nl en social media, persactivatie, deelname
aan Duitse beurzen en presentatie op landelijke platformen. Daarmee ben
je verzekerd van doorlopende aandacht voor jouw gemeente of streek bij
een groot aantal consumenten.

Ruiterroutes zijn booming
Knooppuntroutes zijn razend populair onder wandelaars en fietsers.
Daarom brengen we ook het ruiteren naar het knooppuntennetwerk.
De komende jaren zetten we in op een Brabant-breed ruiternetwerk met
een routekaart, belevingsroutes en verbindingen met ander hippisch aanbod.
Ruiters besteden bovengemiddeld, blijkt uit onderzoek. Vind je het belangrijk
dat jouw gemeente of regio ook klaar is voor hippisch toerisme?
Sluit dan aan bij het Brabantse ruiternetwerk.



Bel: 0800 405 00 50 (gratis)

Diensten
voor ondernemers
Routes zijn hot bij ondernemers. Zij zien de potentie van routes
om bezoekers te verleiden en gasten van dienst te zijn. Wij helpen
ondernemers uit jouw gemeente of streek om te profiteren van
routes met kant-en-klare dienstenpakketten, zoals de kaartendienst
en routepanelen.
Benut de routekansen in jouw regio en wijs ondernemers op de diensten
van VisitBrabant Routebureau.

visitbrabant.com/routebureau

Top 5 tips voor ondernemers
om te profiteren van routes







Plaats de Routes in Brabant routeplanner op je website.
Faciliteer je gasten door de Brabantse fiets- en
wandelkaarten aan te bieden.
Laat je eigen route professioneel intekenen op een kaart
met jouw locatie en logo.
Ontdek de beste routekansen voor jouw onderneming
met de RouteScan.
Maak van je locatie een start- en rustpunt met een
eigen routepaneel.

Afstappen is besteden
Hoe maak je als ondernemer van jouw locatie een
start- en rustplaats voor fietsers en wandelaars?
Martijn Schilders, eigenaar van eetcafé Kerkzicht in
Diessen, liet een fiets- en een wandelpaneel plaatsen
op zijn terras:
”Fietsers en wandelaars stoppen om zich te oriënteren
bij het bord. Dan komt het eten en drinken vanzelf.”

Kijk voor meer diensten voor ondernemers op:

visitbrabant.com/partners

Wij promoten
routes in Brabant
Wat je investeert in routes, communiceren wij naar de consument via een scala aan mediakanalen.
Zoals het platform routesinbrabant.nl, social media, magazines, blogs, pers en websites van
partners. We liften mee op de expertise en het internationale bereik van marketingorganisatie
VisitBrabant, waarvan het Routebureau deel uitmaakt. Routes zijn bijvoorbeeld een speerpunt
om Duitse gasten te verleiden naar Brabant te komen.
Routesinbrabant.nl is hét Brabantse consumentenplatform voor fietsen, wandelen,
ruiteren, mtb’en en varen. Onze website trekt honderdduizenden bezoekers, mede
dankzij de populaire routeplanner, belevingsroutes zoals de Van Gogh fietsroute
en Liberation Route Brabant en de beste tips van locals.

We promoten routes in Brabant via een mix aan kanalen en middelen

Fiets- en wandelkaarten

Routes in Brabant app

Pers en media

Influencermarketing

Pop-up routes voor unieke belevingen

Deelname Duitse vakantiebeurzen

Neem contact met ons op
Ben je benieuwd naar de routekansen voor jouw gemeente of streek?
Neem contact op met VisitBrabant Routebureau:

 info@routesinbrabant.nl
 0800 405 00 50 (gratis)
 visitbrabant.com/routebureau
VisitBrabant Routebureau is onderdeel
van VisitBrabant, de marketingorganisatie
van bestemming Noord-Brabant.

