


ACTIVITEITEN ROUTEBUREAU UTRECHT 
UNIFORM ROUTEBEHEER 
• Beheer en onderhoud van het fietsroutenetwerk (fietsknooppunten en LF-routes),

wandelroutenetwerk (wandelknooppunten, LAW-routes en streekpaden) en het sloepennetwerk.
N.B. het betreft hier de bewegwijzering van de routenetwerken, niet het onderhoud of de aanleg
van de paden en utilitaire bewegwijzering.

• Coördinatie (digitaal) routebeheer en onderhoudswerkzaamheden.
• Kwaliteitsbewaking van bestaande en nieuw te ontwikkelen routes en routenetwerken, o.a. met

een kwaliteitsprotocol.
• Ondersteuning partners met kennis en kunde over routebeheer.
• Het beheren en doorontwikkelen van het meldpunt voor klachten, knelpunten en suggesties

omtrent het hoofdroutenetwerk.

INFORMATIE EN MARKETING 
• Het ontsluiten van thematische routes en routenetwerken, via de

UBase, op de eigen website routesinutrecht.nl, social media en kanalen
van marketingpartners.

• Het 'in de etalage zetten' van een wisselend aanbod van thematische
routes, voor verschillende doelgroepen.

• Uitvoering en ondersteuning van marketingacties waarin routes onder
de aandacht gebracht worden van recreanten en Cinter)nationale
toeristen, samen met de marketingpartners en in aansluiting op
Utrechtse Iconen, jaarthema's, regiostrategie en grote evenementen.

• Adviseren van derden bij het ontwikkelen van routes,
arrangementen en andere initiatieven omtrent routes.

• Inventariseren van wensen en behoeften van routeconsumenten.

ROUTEONTWIKKELING 
• Ondersteuning van partnerorganisaties met kennis en kunde bij het

ontwikkelen van nieuwe thematische routes.
• Kwaliteitsbewaking bij het ontwikkelen van nieuwe routes en trajecten.
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe routenetwerken.
• Monitoring van het gebruik, de beleving en (economische) impact

van routegebonden recreatie.

OPDRACHTGEVERS 
Het Routebureau Utrecht wordt gedragen en gefinancierd door alle 
gemeenten en de provincie Utrecht. Zij hebben hiervoor een meerjarig 
convenant gesloten. Operationeel is het Routebureau Utrecht onderge
bracht bij Recreatie Midden-Nederland en houdt kantoor in het 
provinciehuis Utrecht. 

CONTACT 
Jeroen van Noort 
Manager Routebureau Utrecht 

Rens van Dinter 
Coördinator beheer & onderhoud 

Dirmia Andeweg 
Coördinator informatie & marketing 

Online 
www.routebureau-utrecht.nl 
www.routesinutrecht.nl 
info@routebureau-utrecht.nl 

Telefoon 
030 2974 006 

ONLINE 
ROUTEBUREAU-UTRECH�NL 
Voor de partners en alle 
organisaties die met 
routerecreatie van doen 
hebben, deelt het 
Routebureau kennis, 
ontwikkelingen op het 
gebied van routegebonden 
recreatie en activiteiten 
van het Routebureau. 

ROUTESINUTRECHT.NL 
Digitaal platform met 
recreatieve fiets-, 
wandel- en vaarroutes 
waarop recreanten en 
toeristen hun favoriete 
route kunnen zoeken op 
thema, locatie, afstand 
of onderwerp. 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief op www.routebureau-utrecht.nl 
of ga er op uit en zoek je favoriete route op www.routesinutrecht.nl. 

https://recreatiemiddennederland.nl/routebureau-utrecht/
mailto:info@routebureau-utrecht.nl

