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HIGLIGHTS 
KWALITE ITS INVESTERING

SAMENVATT ING 
Grote revisies en doorontwikkeling van de netwerken
zijn alleen mogelijk met een bijdrage van de provincie
Overijssel. Op deze manier houden we onze provincie
gastvrij en aantrekkelijk voor de eigen inwoner en
toerist. 

De routenetwerken in Overijssel gaan gezamenlijk in
cycli van twaalf jaar werken, waarbij we een jaarlijkse
bijdrage voor doorontwikkeling van € 750.000,- vragen
aan de provincie Overijssel. Dit is nagenoeg gelijk aan
de bijdrage van de 25 Overijsselse gemeenten. Na vier
jaar evalueren we de projecten en scherpen de
uitvoeringsagenda aan op de laatste trends,
ontwikkelingen en beleidsvisies. 

Onze routestructuren in Overijssel zijn veel meer dan
alleen routes. Ze dragen bij aan belangrijke
maatschappelijke opgaven en verhogen de
economische en recreatieve waarde van de regio.

Wij zijn daarom trots dat Overijssel één van de beste
routenetwerken in Nederland heeft. Deze positie
behouden we alleen wanneer we blijven investeren. 

De gemeenten doen dit door een jaarlijkse bijdrage in
het beheer en onderhoud en (financieel) bij te dragen
aan lokale projecten op het gebied van sport, beleven,
natuur- en cultuurhistorie en toerisme in combinatie
met wandelen en fietsen.  

Routenetwerken Overijssel...

Stimuleren toerisme en recreatie door
een basis te leggen voor de meest
ondernomen activiteiten in de regio:
wandelen en fietsen.

Dragen daardoor bij aan een krachtige
economie in Overijssel.

Stimuleren gezondheid van de inwoners door
aanbieden van goede recreatieve en
sportieve voorzieningen.

Dragen bij aan een goede fietsinfrastructuur
en gebruik van schonere vervoersmiddelen.

Laten mensen op een veilige en
gestructureerde manier genieten van al het
moois in Overijssel.

Zorgen voor spreiding in de gebieden door
bezoekers met thema's te verleiden.

Versterken het identiteitsgevoel en verhogen
bewustwording van actuele thema's.

Revisie routenetwerken
Na acht jaar is revisie en groot onderhoud in
Noordwest Overijssel noodzakelijk. Zo moeten
bijvoorbeeld informatiepanelen en routepalen worden
vervangen. Ook in delen van Twente en Salland is een
upgrade noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat de basis op
orde is waardoor de kwaliteit van de routenetwerken
kan worden gewaarborgd en er uniformiteit is in
Overijssel. 

Hybride wandelnetwerk
Door het wandelnetwerk in te richten als
knooppuntensysteem, kunnen wandelaars zelf hun
eigen route samenstellen door van knooppunt naar
knooppunt te wandelen. Dit draagt bij aan de beleving
van de routes, zorgt ervoor dat het MKB makkelijker
arrangementen kan samenstellen en voor spreiding en
monitoring van de bezoekersstromen. Waar mogelijk
wordt dit samen met de revisie doorgevoerd.
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Routenetwerken Salland

Realisatie fietsnetwerk: 
Huidige staat:                 

Realisatie wandelnetwerk: 
Huidige staat:                      

Routenetwerken Twente

Realisatie fietsnetwerk: 
Huidige staat:                 

Realisatie wandelnetwerk: 
Huidige staat:                      

Realisatie paardrijnetwerk:
Huidige staat:

Routenetwerken
Noordwest Overijssel

Realisatie fietsnetwerk
Huidige staat  
   

Realisatie mountainbikenetwerk:
Huidige staat:

Realisatie autonetwerk:
Huidige staat:

                   

2008
Goed               

2013 
Goed                   

2003/2005
Goed               

2006/2008
Goed   

2012                
Matig

2008/2009
Groot onderhoud 
noodzakelijk
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Digitalisering
Routenetwerken Overijssel beschikt over een schat
aan data. Niet alleen over de routestructuren maar
ook over bijvoorbeeld alle bezienswaardigheden.
Door de routenetwerken verder te digitaliseren en
innovatieve middelen te ontwikkelen, kunnen we de
gebruiker op nieuwe manieren bereiken. Daarnaast
kan het MKB deze gegevens makkelijker inzetten voor
het doorontwikkelen van arrangementen, waardoor
ook een economische spin-off ontstaat.

Beleving
Door het toevoegen van beleving op de
routestructuren kan Overijssel zich onderscheiden,
waardoor we bezoekers verleiden in de regio te
recreëren. Dit doen we door thema's zoals
boerenerfbeleving en beleven van erfgoed. Behalve
het toevoegen van deze extra ervaring zorgt dit ook
voor spreiding van de bezoekers en het creëren van
een Overijsselse en regionale identiteit. 

2010/2015
Goed               

2014/2015
Goed   

AFBEELDING 1 .  OVERZICHT ROUTENETWERKEN IN  OVERI JSSEL

2021/2022           
Goed     

2013
2012/2014
2012       
Groot onderhoud
noodzakelijk

Realisatie wandelnetwerk 
Vechtdal
Huidige staat 

Staphorst/Reestdal
IJsseldelta
Weerribben-Wieden
Huidige staat 
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INHOUDSOPGAVE
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Routestructuren
in Overijssel

Aanleiding

Waar we staan Kansen in de
toekomst

Uitvoerings-
agenda

Budget

Uitvoering Literatuur

Crossovers in
beleid

Visie

Bijlagen

5 6 9

11 16 20

22 27

313029



ACTIEF  Z I JN  IS  DE
MOTOR VAN
OVERI JSSEL

Voor u ligt een plan van aanpak voor de
kwaliteitsinvestering routenetwerken Overijssel
voor de periode 2020-2023. Hoewel deze visie is
opgesteld in 2021, nemen we in de begroting
2020-2023 als vierjarige uitvoeringsperiode
zodat dit overeenkomt met de lange termijnvisie
en werkwijze van routenetwerken.

Het plan is opgesteld door de routebureaus
Twente, Salland en Noordwest Overijssel,
Landschap Overijssel en Gastvrij Overijssel. Zij
werken dagelijks aan het beheer, onderhoud en
doorontwikkeling van de netwerken. Dit heeft
geresulteerd in één van de beste netwerken van
Nederland. 

Routestructuren zijn belangrijk omdat zij veel
meer zijn dan alleen het volgen van een route.
Ze dragen bij aan maatschappelijke thema's
zoals gezondheid, klimaat, bereikbaarheid en
veiligheid. Ze zijn de basis van recreatie, sport en
ontspanning en een krachtige economische
motor voor de regio.

Om de kwaliteit van de structuren op peil te
houden en daarmee zowel de gast als de eigen
inwoner te blijven verleiden om Overijssel te
beleven, is een kwaliteitsinvestering
noodzakelijk. In dit rapport geven we inzicht in
de huidige situatie, de kansen en onze visie,
doelen en uitvoeringsagenda.
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Routenetwerken Twente, Salland en Noordwest
Overijssel zijn de drie organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het beheer, onderhoud
en doorontwikkeling van de structuren. Samen
beheren de routeorganisaties het uitgebreide
Overijsselse routenetwerk. Dit doen ze in nauwe
samenwerking met onder andere Landschap
Overijssel en Gastvrij Overijssel. 

De routenetwerken werken onderling samen op
regio overstijgende onderwerpen maar hebben
daarnaast ieders een eigen organisatiestructuur
en uitvoeringsorgaan. Dat betekent ook dat de
organisaties op verschillende niveaus werken aan
de doorontwikkeling van de structuren en dat de
focus in deze kwaliteitsinvestering verschilt van
elkaar. 

Door de samenwerking tussen de bureaus te
intensiveren, kunnen regio's gebruik maken van
elkaars kennis en kunde en is het mogelijk om
beleving en innovaties in Overijssel gefaseerd uit
te rollen over de regio's. 

ROUTESTRUCTUREN
IN OVERI JSSEL
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SAMENWERKEN
IN OVERI JSSEL

Dit betekent ook een intensieve samenwerking op
organisatorisch niveau, waardoor mankracht en
kennis efficiënt kan worden ingezet. Op het
gebied van digitalisering zijn de laatste jaren
stappen gezet door het implementeren van een
innovatieve beheerapplicatie, de routeportal en
het ontwikkelen van de wandelapp Overijssel in
samenwerking met Landschap Overijssel. De
uitrol van digitale mogelijkheden staat voor de
routebureaus nog in de kinderschoenen
waardoor er veel kansen liggen. 

Om zowel het kwaliteitsniveau, de samenwerking
als de digitalisering op de juiste kwaliteit te
houden, willen de samenwerkende partijen blijven
investeren en innoveren. Hierdoor kunnen de
routestructuren een bijdrage leveren aan de
economie in de regio's, een gezonde samenleving
en de beleving van Overijssel.

Beheer door routebureaus

Fietsnetwerk
Beheer fietspaden
Wandelnetwerk
Mountainbikenetwerk
Paardrijnetwerk
Vaar- en kanonetwerk
Autonetwerk

3700 kilometer
      450 kilometer  

7900 kilometer
1000 kilometer

    1500 kilometer             
       0 kilometer
  500 kilometer

REGIO OVERST I JGEND
De organisaties werken samen aan uniforme
routestructuren van buitengewone  kwaliteit door
communicatie, huisstijl, voorzieningen, thema's
en beleving regio overstijgend op elkaar af te
stemmen. 



ROUTESTRUCTUREN
IN OVERI JSSEL
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TWENTE SALLAND

NOORDWEST OVERI JSSEL
Routenetwerken Noordwest Overijssel beheert
het fiets- en wandelnetwerk in de IJsseldelta,
Weerribben-Wieden en het Vechtdal. Het
werkgebied bestaat uit de acht gemeenten
Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst, Zwolle,
Kampen, Zwartewaterland en Steenwijkerland.
Deze gemeenten financieren jaarlijks het
structurele beheer en onderhoud, omgerekend
€0.54 cent per inwoner (totaal € 202.000 per
jaar). Het betreft de kleinschalige werkzaamheden
voor jaarlijkse controle van de kwaliteit en het
herstellen van schade en vernielingen. 

De netwerken in de regio hebben groot
onderhoud en een revisie nodig. Dit is
noodzakelijk om de kwaliteit van de netwerken in
de basis op orde te kunnen houden. Zonder
groot onderhoud en de revisie is jaarlijks
kleinschalig beheer en onderhoud niet langer te
financieren. Dit is het belangrijkste element van
de investering in deze regio. Hiermee trekken we
de basiskwaliteit in heel Overijssel gelijk. 

Routenetwerken Salland is ingebed in drie
Sallandse gemeenten. Ze werkt samen met het
Groenbedrijf, die uitvoerende werkzaamheden
verricht. In de afgelopen jaren is flink
geïnvesteerd in de revisie van de structuren en
het toevoegen van beleving. Voor Salland is het
belangrijk om de kwaliteit van de de structuren te
behouden en te vergroten, de beleving verder uit
te breiden en de kwaliteit van de digitale
systemen te vergroten. Ze wordt gefinancierd
door de gemeenten in Salland waarvoor € 0.70 
 per inwoner wordt gerekend (totaal €110.000
per jaar). Dit is voldoende voor het
basisonderhoud maar geeft weinig ruimte voor
doorontwikkeling.

Routenetwerken Twente is met 14 gemeenten de
grootste regio. Zij werken met drie vaste en twee
flexibele medewerkers en een groot aantal
vrijwilligers aan beheer, onderhoud en
doorontwikkeling van de Twentse
routenetwerken. In de afgelopen jaren is flink
geïnvesteerd in de revisie, beleving, thematisering
en nichemarkten. Voor Twente is het belangrijk
de kwaliteit te behouden en te vergroten door
oplossen van knelpunten, toevoegen van beleving
en technische innovatie. Ze is onderdeel van
Regio Twente en wordt door de 14 gemeenten
gefinancierd. Hiervoor wordt € 0,60 per inwoner
gerekend (totaal € 395.000). Dit is voldoende voor
het basisonderhoud maar geeft weinig ruimte
voor doorontwikkeling.
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Routestructuren
dragen bij aan een

krachtige economie,
een gezonde en

duurzame
leefomgeving en goede

bereikbaarheid.

ROUTESTRUCTUREN
IN OVERI JSSEL



Routenetwerken zijn tot op heden uitsluitend
aangevlogen vanuit de invalshoek recreatie en
toerisme.  Hoewel dit nog steeds belangrijk is,
vragen de maatschappelijke opgaven die nu
spelen om een verbreding van deze invalshoek.
Het belang van buitenrecreatie in de huidige
maatschappij wordt namelijk steeds groter, vooral
voor de eigen inwoner. De uitbraak van COVID-19
heeft dit nog eens onderstreept. Denk hierbij aan
thema's zoals vitaliteit, gezondheid,
bereikbaarheid, klimaat en leefomgeving. 

Deze belangrijke opgaven worden ook
onderschreven in het coalitieakkoord van de
provincie Overijssel en in het Nationaal 
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MAATSCHAPPEL I JKE
OPGAVEN

Toekomstbeeld Fiets (NTF). Vanuit dit standpunt
hebben zowel de provincie Overijssel als
gemeenten de ambitie uitgesproken om
belangrijke recreatieve- en stadsroutes naar een
hoger niveau te tillen en zo bij te dragen aan de
bereikbaarheid, gezondheid en milieu.

De routenetwerken, Landschap Overijssel en
Gastvrij Overijssel willen en kunnen een bijdrage
leveren aan deze maatschappelijke opgaven die
zowel in Overijssel als in Nederland een grote rol
spelen. Hiermee spelen we in op de verschillende
motieven van de doelgroepen om buiten te
recreëren en wordt het rendement van het route-
aanbod vergroot.
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KRACHTIGE ECONOMIE GOEDE BEREIKBAARHEID

SAMEN LEVEN IN  OVERI JSSEL

V ITAAL  LANDELI JK  GEBIED

Versterken van economische waarde van
buitenrecreatie door behouden  en verder
versterken van de routestructuren als
basisvoorwaarde voor het MKB in de
vrijetijdseconomie.

Investeren in kennis en innovatie door in te
spelen op digitale trends en ontwikkelingen op
het gebied van buitenrecreatie. Dit o.a. in
samenwerking met onderwijs. 

Bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat
door het bieden van een goede infrastructuur en
mogelijkheden voor een actieve levensstijl. 

Stimuleren sociaal ondernemerschap door te
werken met vrijwilligers en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Stimuleren toerisme met behoud van de
kwaliteiten in Overijssel door het leggen van een
basis voor de meest ondernomen activiteiten
door toeristen: wandelen en fietsen.

Bijdragen aan fietsinfrastructuur om
bovenregionale fietsroutes tussen kernen en
steden te verbeteren. 

Bijdragen aan Smart Mobility; slim van deur tot
deur.

Stimuleren van gebruik schonere
vervoersmiddelen en met name het gebruik van
de fiets.

Investeringen in verkeersveiligheid op de
routestrucutren.

Op  een veilige en gestructureerde manier
mensen laten genieten van de Nationale
Parken, landschappen en natuurgebieden
waarbij rekening wordt gehouden met
kwetsbare natuur.

Zorgen voor spreiding in de gebieden en
bezoekers verleiden om ook de routes buiten
de natuurgebieden te ontdekken: stad en
platteland.

Versterken van het identiteitsgevoel in de regio
en verhogen van de bewustwording van actuele
thema's die spelen op het platteland door het
vertellen van verhalen met behulp van
thematisering.

Stimuleren gezondheid van de inwoners van
Overijssel door aanbieden van goede recreatieve-
en sportvoorzieningen in de eigen omgeving voor
uiteenlopende doelgroepen. De uitbraak van
COVID-19 onderstreept dit belang.

BI JDRAGEN AAN COALIT IEAKKOORD
PROVINCIE  OVERI JSSEL



"In 2021 zijn we door corona massaal in
Nederland op vakantie gegaan of zelfs thuis
gebleven. De accommodaties in Hanzestad
Kampen hebben daardoor een flinke toename
gezien in het aantal bezoekers dat met de
fiets de regio bezocht. Dit kan zelfs oplopen
tot 50% van het aantal overnachtingen. Ook
de dagrecreatie met fietsers langs de IJssel, is
in 2021 enorm toegenomen. Dit onderstreept
weer eens het belang van goede
routenetwerken"

Thea Paasen - Gebiedsadviseur IJsseldelta
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Nederlanders recreëren graag buiten; in 2018 zijn
we er gezamenlijk zo'n 926 miljoen keer op uit
gegaan. Hierin is de eigen gemeente een
populaire bestemming. Ruim vier op de tien
activiteiten vindt namelijk dicht bij huis plaats.
Vooral wandelen en fietsen zijn populaire

CI JFERS EN
WAARDERING

Fietsen is zowel bij
de eigen inwoner als
toeristen populair in

Overijssel

F IETSEN&WANDELEN

Ruim 8 miljoen
Nederlanders

fietsen in hun vrije
tijd

In Overijssel worden
9,2 miljoen
fietstochten

gemaakt per jaar

Wandelen is de
populairste

buitenactiviteit
onder eigen
inwoners en

toeristen.
 

Ruim 11 miljoen
Nederlanders

wandelen voor het
plezier.

 
 

In Overijssel worden
12,4 miljoen
wandelingen

gemaakt per jaar
 

Nederlanders
maken gemiddeld

jaarlijks 52
wandelingen

activiteiten maar ook de nichemarkten spelen een
belangrijke rol. In dit hoofdstuk zijn conclusies
getrokken op basis van het
ContinuVrijtijdsOnderzoek (CVO) en
ContinuVakantieOnderzoek. (CVTO).

40% van de
wandelingen vindt
plaats in de eigen

gemeente.
 
 

36% van de
fietstochten vindt
plaats in de eigen

gemeente
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WATERRECREATIE

Nederlanders gaan
er 3 miljoen keer op
uit om te recreëren

op het water
 

63% recreëert op
water buiten de
eigen gemeente

 
 

63% van de
watersporters

doet dit buiten de
eigen gemeente

 
 

Waterrecreatie wordt ondernomen met twee
personen (26%), alleen (24%), vrienden en
kennissen (22%) en met kinderen (22%) 

 

ECONOMISCHE WAARDE

Door variatie in het landschap kent Overijssel
verschillende nichemarkten op het gebied van
routestructuren. Dit zijn de autoroutes, ruiter- en
MTB-routenetwerken in Twente en Salland. Voor
de nichemarkt waterrecreatie in Noordwest
Overijssel ontbreekt een netwerk. Andere
waterrecreatie regio's in Zuid-Holland en Friesland
hebben een vaarnetwerk. Met de waterrijke
trekpleisters Nationaal Park Weerribben-Wieden,
Giethoorn en IJsseldelta biedt een vaarnetwerk
een kans voor het benutten van een niche en is
het mogelijk te concurreren met met andere
waterrecreatie-

regio's. Bovendien is een vaarnetwerk net als het
fiets- en wandelnetwerk een handig middel in het
bezoekersmanagment. Via de netwerken kunnen
rust- en recreatie locaties beter gezoneerd
worden. Het vaarnetwerk kan doorgetrokken
worden via Zwolle naar de Vecht. Uit tabel 1. blijkt
dat waterrecreatie een niche is die groter is dan
mountainbiken en paardrijden. De bestedingen
per tocht zijn het hoogst. Daarmee is het een
niche van betekenis voor de doorontwikkeling van
de routenetwerken.

Routenetwerken in Nederland vormen een
stimulans voor de regionale economie.
Recreatieve fietsdagtochten resulteren in € 630
miljoen euro per jaar aan bestedingen onderweg
in de vorm van consumpties en overnachtingen.

Voor wandelen is dit € 766 miljoen. Daarnaast
wordt door wandelaars ook geld besteed aan
wandelhulpmiddelen zoals wandelkleding en
digitale hulpmiddelen ter waarde van € 879
miljoen. Extra nevenuitgaven aan fietsen kan

Waterrecreatie op de Vecht neemt toe
doordat de rivier sinds 2019 volledig

bevaarbaar is.
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TABEL 1 .  ECONOMISCHE WAARDE PER ROUTESTRUCTUUR VOOR DAGRECREATIE

* Het aantal tochten per routestructuur is op basis van de Overijsselse cijfers van het CVTO
 ** De bestedingen van wandelen en fietsen zijn op basis van Overijsselse cijfers. Door geringe aantal respondenten is voor het
bestedingsbedrag voor mountainbiken/wielrennen, paardrijden en varen het landelijke gemiddelde genomen uit het CVTO.
*** Cijfers zijn gebaseerd op recreatie en niet op activiteiten met overnachting. Daadwerkelijke economische waarde is daardoor groter.

Aantal
tochten

Bestedingen
 per tocht

Waarde

9,2 miljoen 12,4  miljoen

€ 4,00 € 1,50

150.000 41.000

€ 36.8 miljoen € 705.000 € 237.800 € 18.6 miljoen

€ 7,00

573.000

€ 4 miljoen

€ 5.80€ 4.70

Fietsen Wandelen Mountainbike
/wielrennen

Paardrijden Water
recreatie

rekenen op een jaarlijkse besteding van € 1,2
miljard wat opgaat aan bijvoorbeeld aanschaf van
nieuwe fietsen. De cijfers in tabel 1. hebben

betrekking op de directe recreatieve waarde van
de activiteiten. Toeristische cijfers (met
overnachting) zijn niet beschikbaar.

WAAR WE STAANPAGE |  14



In 2012 is het Landelijk Fietsplatform gestart met
het presenteren van een jaarlijkse
kwaliteitsmonitor voor de recreatieve
fietsroutenetwerken in Nederland. Daarin is te
zien dat Overijssel sinds 2012 is gestegen van vier
naar vijf sterren. In het laatste jaar dat Overijssel
deelnam aan het onderzoek (2017), scoorde de
provincie 4.73 sterren met een maximum van vijf.
Dit is plek twee ten opzichte van de 12 provincies
in Nederland. Enkele verbeterpunten die uit het
onderzoek naar voren zijn gekomen zijn het
digitaal kunnen uitwisselen, de beschikbaarheid
van bestanden en de oplossingstermijn na
meldingen met betrekking tot de fysieke
routestructuren. Hoewel Overijssel niet meedeed
aan de kwaliteitsmonitor van in 2019, zijn wel een
aantal aandachtspunten benoemd. Zo wordt er
aandacht gevraagd voor de continuïteit van het
aanbod van onder meer de bewegwijzerde routes. 

WAARDERING

2017 2015 2013

5 sterren
5 sterren
5 sterren
5 sterren

-
4 sterren
3 sterren
3 sterren
5 sterren
4 sterren
4 sterren

Groningen
Friesland
Drenthe

Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht

Noord-Holland
Zuid-Holland

Zeeland
Noord-Brabant

Limburg

4 sterren 4 sterren4 sterren
4 sterren
4 sterren
4 sterren

4 sterren

3 sterren
3 sterren
3 sterren
3 sterren
3 sterren

3 sterren
3 sterren

-

5 sterren
5 sterren
4 sterren
3 sterren

3 sterren
3 sterren

4 sterren

4 sterren
4 sterren
4 sterren

Ook de financiering van het onderhoud blijft een
knelpunt. De systematiek en kwaliteit van de
netwerken moet in heel Overijssel hetzelfde zijn.
Op dit moment verschilt de kwaliteit en dat
ervaart de consument. Er is financiering nodig om
in heel Overijssel dezelfde kwaliteit en systematiek
te kunnen ervaren.

Uit de factsheets (2017) die MarketingOost op
basis van diverse onderzoeken heeft opgesteld,
blijkt dat fietsers die recreëren buiten de eigen
provincie, Drenthe en Gelderland het beste
beoordelen. Overijssel staat op plek vijf.
Gebruikers beoordelen het fietsnetwerk in
Overijssel met een 8.1 gemiddeld. Het
wandelnetwerk in Overijssel wordt door
wandelaars die in meerdere provincies hebben
gewandeld beoordeeld met een 7.8. Daarmee
staat Overijssel op de vijfde plek als
wandelprovincie. 

TABEL 2 .  RESULTATEN KWALITE ITSMONITOR 2017 PER PROVINCIE .
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Digitale innovaties, economische en maatschappelijke
ontwikkelingen en gezondheid zorgen voor trends op
het gebied van buitenrecreatie. We lichten in dit
hoofdstuk trends en ontwikkelingen uit die een grote rol
spelen in de toekomst van de routestructuren.

TRENDS EN
ONTWIKKEL INGEN

Door in te spelen
op trends en

ontwikkelingen
zorg je voor een
kwalitatief goed
aanbod voor alle

doelgroepen.

GEZONDHEID
BELANGRI JKER DAN
OOIT

De uitbraak van COVID-19 heeft veel veranderd. We zijn
bewuster van onze gezondheid maar hebben
tegelijkertijd minder mogelijkheden. Dit heeft
geresulteerd in een toename van bezoekersstromen in
natuurgebieden en daarmee het gebruik van de
routenetwerken. Uit een zomerpeiling van Wandelnet
(2021) blijkt dat 66% van de Nederlanders meer is gaan
wandelen. Van de ondervraagden wandelde 43%
voorheen niet of nauwelijks. Het resultaat hiervan is
terug te zien in overvolle parkeerplaatsen en afgezette
natuurgebieden. 

Daarnaast zet de trend door dat mensen bewuster en
gezonder willen leven (Fietsfeiten: nieuwe inzichten,
2020) en dit zien we ook terug op de werkvloer. Zo
worden sportabonnementen aangeboden en fietsen
gestimuleerd. Het aandeel van de fiets in woon-
werkverkeer en onderwijs is dan ook sinds 2010 met
respectievelijk 13% en 14% gestegen. Infrastructuur en
bereikbaarheid worden hierdoor steeds belangrijker. 

Uit onderzoek is ook gebleken dat fietsen samenhangt
met positieve gevoelens. Mensen die vaker fietsend of
wandelend naar werk gaan, zijn vaker tevreden en
minder gestrest. 
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In 2018 telde Nederland zo'n 22,9 miljoen fietsen.
De afgelopen jaren heeft vooral de e-bike een
grote opmars gemaakt. Niet alleen onder ouderen
maar ook het gebruik onder de 65 jaar is flink
toegenomen. Nu gaat 18% van de verplaatsingen
met een e-bike tegenover 8% in 2008. In
Overijssel gebruikt 45% van de dagrecreatieve
fietsers een e-bike (Fietsfeiten: nieuwe inzichten,
2020).  

Het aandeel van de wielersport is volgens het
onderzoek van NFTU in 2020 nagenoeg gelijk
gebleven met 5,3% van de Nederlandse bevolking
van 18 jaar en ouder die actief een wielersport
beoefend. Het effect van COVID-19 op deze cijfers
is nog onbekend, maar de verwachting is dat ook
hier een toename te zien is.

VERSCHEIDENDHEID
IN F IETSERS

Voor de routenetwerken in Overijssel betekent dit
dat zij door te investeren in een kwalitatief  sterk
netwerk en diversiteit aan structuren en
startpunten kan bijdragen aan een gezonde
leefomgeving voor eigen inwoners en toeristen.
Daarnaast kunnen de structuren helpen om de
bezoekersstromen te monitoren en bezoekers te
verleiden om naar minder drukke gebieden te
trekken. Dit voorkomt overbelasting van
natuurgebieden en draagt bij aan de veiligheid
van mens en dier. 

66% van de Nederlanders is tijdens de
uitbraak van COVID-19 meer gaan

wandelen.

KANSEN
ROUTENETWERKEN
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De uitrol van het 5G netwerk in
Nederland waardoor data

sneller kan worden
overgedragen. Dit geeft

routenetwerken de ruimte om
meer routes, thema´s digitaal
aan te bieden en mee te gaan

met innovaties.

Near Field Communication
(NFC) wordt verder

doorontwikkeld. Dit systeem
zorgt er voor dat we

contactloos kunnen betalen.
Dit kan in de toekomst ook

kansen bieden voor
routenetwerken door

bijvoorbeeld het aanbieden
van extra informatie of ophalen

van routes.

De mogelijkheden voor virtual
Customer Experience breiden
zich uit. Met een VR-bril is het
bijvoorbeeld al mogelijk om
een museum te bezoeken.

Augumented Reality behoort
ook tot de mogelijkheden en
kan ingezet worden in routes

zoals deze in Limburg.

Steeds meer zoekopdrachten
zijn spraakgestuurd, oftewel
met Voice. Volgens het NRIT

rapport 2020 zal in 2020/2021
zo’n 50% van de

zoekopdrachten voice-
gestuurd verlopen. Dit biedt

kansen om gebruikers om een
nieuwe manier routes aan te

bieden.

The Internet of Things betekent
dat steeds meer van onze

apparaten met het internet
verbonden en op afstand

benaderbaar zijn. Zo is het
mogelijk om routes te lopen

met een Smartwatch,
waardoor de Smartphone in de

broekzak of zelfs thuis kan
blijven.

 

Big Data wordt steeds
belangrijker, waarbij grote
hoeveelheden gegevens

ingezet worden om gerichte en
persoonlijke aanbiedingen te
maken. Het verzamelen van

informatie over gebruikers kan  
helpen doelgroepen te

benaderen en daarbij ook
bezoekersstromen te

monitoren en spreiden.
 

DIGITAL ISERING

Innovaties staan in het teken van het vergroten
van de beleving en het persoonlijker maken van
het aanbod. De afgelopen jaren hebben de
routenetwerken hierin geïnvesteerd. Dit is terug te
zien in het gebruik van de digitale systemen van
routestructuren.  De volgende digitale
ontwikkelingen bieden kansen voor
doorontwikkeling van de routestructuren.
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Routes zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan belangrijke maatschappelijke
opgaves in Overijssel en verhogen de economische en recreatieve waarde van de
regio. De komende jaren staan daarom in het teken van het behouden van onze
kwaliteit, verhogen van de belevingswaarde, inspelen op innovaties en
bereikbaarheid en veiligheid.

VIS IE

TOEKOMSTMUZIEK
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Buitengewone
kwaliteit

routenetwerken

Belevings-
waarde

Digitale 
innovatie

PI JLERS

Organisatie Inzicht

Maatschappelijke opgaven
& krachtige economische regio

Buitenrecreatie blijft onverminderd populair in
Overijssel. Door de uitbraak van COVID-19 is de
behoefte om naar buiten te gaan om gezond te
bewegen of te ontspannen alleen maar groter
geworden. Dit geldt zowel voor recreatie als het
woon- en werkverkeer. Uit alle leeftijdscategorieën
trekken mensen met diverse motieven richting
natuurgebieden. Buitenrecreatie blijft daardoor
een krachtige economische sector. Door te blijven
investeren in de routestructuren willen de
samenwerkende organisaties de kwaliteit blijven

garanderen. Hiervoor is inzet nodig op de fysieke
kwaliteit en de beleving van de routes. Daarnaast
moet er een slag gemaakt worden met (digitaal)
innoveren om mee te gaan met de tijd en de
laatste trends. Veranderingen in de organisatie
zijn noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk samen te
werken en tot slot kan door regelmatig onderzoek
de visie en projecten worden bijgestuurd waar
nodig. Uitgebreide informatie over de projecten is
terug te lezen in de bijlage.
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Buitengewone
kwaliteit

routenetwerken

Realiseren hybride wandelmodel

Revisie routestructuren

Landgoederen

Koppelen van buurprovincies en
Duitsland aan routenetwerken

Uitbreiden en upgraden voorzieningen
TIP/TOP locaties

OV-locaties

Veiligheid

Oplossen knelpunten op de routes

Door dit systeem kunnen gebruikers gemakkelijk zelf een route samenstellen
en wandelen met behulp van een knooppuntensysteem. Zo werkt het
wandelnetwerk straks hetzelfde als het fietsnetwerk. Dit draagt bij aan de
beleving van de routes, zorgt ervoor dat het MKB makkelijker arrangementen
kan samenstellen en voor spreiding en monitoring van de bezoekersstromen.     

De revisie van het fiets- en wandelnetwerk in Noordwest Overijssel en de
oostkant van Twente is noodzakelijk. De netwerken bestaan 10 jaar en de
kwaliteit daalt sterk. Zonder ingrijpen is ook het jaarlijkse kleinschalige beheer
en onderhoud niet langer op te brengen. Jaarlijkse controles en
herstelmeldingen kunnen dan niet langer worden uitgevoerd.

Aansluiten van landgoederen op routenetwerken voor de spreiding van
bezoekers, ontsluiting van de landgoederen en bijdragen aan identiteit van de
regio

De systematiek van het wandelnetwerk in de omliggende provincies verschilt
van elkaar. Voor consumenten leidt dit tot onduidelijkheid. Het is nodig met de
omliggende provincies tot duidelijke en gebruiksvriendelijke systeem
overstappen te komen. Voor het fietsen geldt met name de aansluiting op het
systeem op de landsgrenzen. 

Voorzieningen langs de route zorgen voor een verhoogde kwaliteit en daardoor
een hogere waardering door de gebruikers. Zo wordt er eenheid gecreëerd in
de TOP-locaties in Overijssel, wordt de bewegwijzering ernaartoe duidelijker en
wordt het autonetwerk geïntegreerd.
. 
OV-locaties sluiten nu onvoldoende aan op de routenetwerken, terwijl veel
gebruikers vanuit hier starten, inclusief de NS-routes. De locaties worden
bewegwijzerd, krijgen panelen en worden aangesloten op het routesysteem. 

Door toenemende drukte in zowel aantal mensen als type verkeersdeelnemers,
is veiligheid van groot belang. Denk hierbij aan veiligheid rondom provinciale
wegen en de nichemarkten zoals mountainbiken en paardrijden.

Tot slot zijn er diverse knelpunten op de route die verbeterd moeten worden
om de kwaliteit van de structuren te blijven garanderen.  Denk hierbij aan het
beter koppelen van de classificaties en koppelen van informatiepunten.

BUITENGEWONE
KWALITE IT

De pijler kwaliteit richt zich op de fysieke kwaliteit op en langs de routestructuren waardoor deze
verbeterd wordt en de waardering van de gebruiker stijgt. Op deze manier behoudt Overijssel haar
sterke positie als fiets- en wandelprovincie en kan deze verder verhoogd worden. In deze pijler wordt
gewerkt aan de noodzakelijke revisie, de servicepunten en het uitbreiden daarvan, de veiligheid en het
oplossen van knelpunten. 

UITVOERINGSAGENDAPAGE |  22



Vijfsterren-
kwaliteit

routenetwerken

Thematisering routes

Realisatie vaarnetwerk

Verhogen economische waarde

BELEVINGS-
WAARDE

Doorontwikkeling en toevoegen van belevingswaarde is essentieel om als Overijssel aan de top te blijven
als fiets- en wandelprovincie. Met deze pijler richten de routenetwerken in Overijssel zich op de
doorontwikkeling van de beleving van de gebruiker. Hierdoor blijft de provincie zich onderscheiden van
andere regio’s en kan ze inspelen op de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Belevings-
waarde

Toevoegen van beleving op de routes met behulp van thematisering zoals
hernieuwde ommetjes, cultuurommetjes en boerenerfbeleving. Deze
thematisering omvat meerdere doelen. Allereerst het verleiden van mensen om
in de regio te recreëren, ten tweede draagt het bij aan het gevoel van
Overijsselse en regionale identiteit en tot slot is dit een geschikt middel om
bezoekersstromen te monitoren en bezoekers te spreiden. Hierin wordt
samengewerkt met Landschap Overijssel en MarketingOost. Zie bijlage voor
meer details.

Waterrecreatie is zoals beschreven een niche die in Overijssel volop kansen
biedt. Met de aanleg van een vaarnetwerk is het mogelijk aan de ene kant
bezoekersstromen in regio's als Giethoorn, Weerribben-Wieden en IJsseldelta te
managen. Bovendien verrijkt het de provincie in nieuwe manieren van
ontdekken. Noordwest Overijssel kan eenvoudig verbonden worden met de
Vecht. Het vaarnetwerk bestaat uit een netwerk voor sloepen en een netwerk
voor kano's. Deze verhoudt zich als het fietsen tot wandelen. Een netwerk voor
kanoërs is fijnmaziger dan een netwerk voor sloepen. 

Stimuleren van het gebruik van de routestructuren door het MKB en het
ontwikkelen van arrangementen. Ontsluiting van maatschappelijke locaties,
musea en bezienswaardigheden die niet direct aan de routes liggen, door
middel van duidelijke verwijzingen.
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Vijfsterren-
kwaliteit

routenetwerken

Technische aanpassingen

Organisatorisch

Uitrol naar de consument

DIGITALE
INNOVATIE

Digitale innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor is het essentieel om te blijven investeren in
de basis van het digitale systeem. Daarnaast bieden nieuwe digitale innovaties kansen om de beleving te
verhogen, beweging te stimuleren en bij te dragen aan economie van de regio. In zowel de
basisstructuur als de innovaties liggen voor routenetwerken Overijssel kansen.

Belevings-
waarde

Digitale 
innovatie

De routenetwerken hebben een gezamenlijk technisch systeem waarin de basis
van de structuren wordt vastgelegd. Hierdoor is onderhoud, doorontwikkeling
en marketing mogelijk. Technische aanpassingen in dit systeem zijn
noodzakelijk om de uitrol naar de consument te maken. Denk aan het gelijk
trekken van de systemen tussen de routenetwerken, dataverrijking en aanvullen
van Points of Interest (POI's).

Organisatorisch inpassen van de de technische systemen zodat
belanghebbenden ermee kunnen werken, kennis en kunde efficiënt wordt
ingericht en data up-to-date blijft. Bijvoorbeeld leveren data een landelijke
databank waardoor ook gemeenten ermee kunnen werken.

Op basis van het technische systeem nieuwe mogelijkheden ontwikkelen die de
consument kan gebruiken bij het lopen via de routestructuren. Deze innovaties
kunnen bijvoorbeeld een actieve levensstijl stimuleren, spelelementen
toevoegen of bezoekersstromen monitoren.
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Vijfsterren-
kwaliteit

routenetwerken

Eenheid en uniformiteit

Centrale melddesk

Vrijwilligers

Kennisdelen

Samenwerking

ORGANISAT IE

Elke regio heeft haar eigen identiteit en organisatievorm die past binnen haar eigen gebied.
Samenwerking is essentieel om elkaar daarin te versterken en te leren van elkaars kunde en kennis.
Deze pijler richt zich op het verder doorvoeren van uniformiteit richting de gebruiker, het centraliseren
van bepaalde overkoepelende werkzaamheden en het structureel delen van kennis.

Belevings-
waarde

Digitale 
innovatie

Organisatie

Eenheid en uniformiteit bij intern gebruik van de hulpmiddelen en naar buiten
in de huisstijl en bebording. Zo nemen we verschillen weg die nog zichtbaar
zijn. We werken aan één gezamenlijke uitstraling en kwaliteitsniveau voor heel
Overijssel.

Realisatie van een effectief meldpuntsysteem ten behoeve van opmerkingen
en klachten over de routestructuren zodat eventuele mankementen kunnen
worden opgelost en suggesties worden doorgevoerd.

Onderzoek naar organisatievormen met vrijwilligers in de regio's Salland en
Noordwest Overijssel. Daarmee ontwikkelen we een programma en scholen we
vrijwilligers. We werken toe naar gezamenlijkheid waardoor we efficiënter
kunnen werken.

Planvorming voor structureel kennisdelen tussen de routenetwerken.

Intensiveren samenwerking met buurregio's, Duitsland en provincies
Gelderland, Drenthe en Flevoland.
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Consumentenonderzoek

Monitoring en gebruik

Monitoring kwaliteitsinvestering

Onderzoek naar gedragingen, economische waarde, waardering en trends en
ontwikkelingen met betrekking tot de routenetweren in Overijssel.

Uitvoeren van kwantitatief onderzoek naar het gebruik van de routestructuren door
eigen inwoners en recreanten.

Monitoring van de projecten binnen de Kwaliteitsinvestering Routenetwerken.

INZ ICHT

De pijler inzicht verschaft kennis in de kwaliteit, waardering en gebruik van de routenetwerken. Hierdoor
kan zij op basis van actuele kwalitatieve en kwantitatieve gegevens de visie en projecten bijsturen en
verder ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat routestructuren niet alleen één van de beste structuren is van
Nederland maar dit in de toekomst ook blijft.

Belevings-
waardeInzicht
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BEGROTING

Het beheer en onderhoud van de routenetwerken
wordt volledig gefinancierd door de gemeenten,
die een bepaald bedrag per inwoner afdragen.
Daarnaast is aanvullende financiering nodig om
doorontwikkeling mogelijk te maken om daarmee
de kwaliteit van het Overijsselse netwerk voor
eigen inwoners en toeristen aantrekkelijk te
houden. Tabel 3. geeft de begroting weer voor de  
routenetwerken. De begroting betreft de vierjarige
periode 2020-2023. Dit is een representatieve
periode om de kosten voor de routenetwerken te
onderbouwen

Naast de de jaarlijkse reguliere bijdrage van de
gemeenten voor beheer en onderhoud, draagt zij
ook bij aan lokale projecten die ten goede komen
aan de routenetwerken. Dit vaak in samenwerking
met (vrijwilligers)organisaties, musea,
ondernemingen en particulieren. Omdat dit gaat
om vele lokale projecten, zijn deze bijdragen niet
opgenomen in deze begroting. Verdere
specificaties van onderstaande pijlers is te vinden
in de bijlage.

TABEL 3 .  BEGROTING ROUTENETWERKEN (4  JAAR)

De routenetwerken in Overijssel gaan gezamenlijk
in cycli van twaalf jaar werken, waarbij een
jaarlijkse bijdrage voor doorontwikkeling wordt
gevraagd van € 750.000,- aan de provincie
Overijssel. Dit betreft de inkomstenpost
Kwaliteitsinvestering Routenetwerken (tabel 3) en
is op moment van schrijven nog niet gedekt. Het
gevraagde bedrag per jaar is in grote lijnen gelijk
aan de jaarlijkse bijdrage van de 25 Overijsselse
gemeenten. 

Hoewel deze visie is opgesteld in 2021/22, nemen
we in de begroting 2020-2023 als vierjarige
uitvoeringsperiode zodat dit overeenkomt met de
lange termijnvisie en werkwijze van
routenetwerken. Deze begroting is vooral bedoeld
om inzicht te verschaffen in de kosten van
langjarig beheer en doorontwikkeling. Nadat
afspraken zijn gemaakt over de financiering, zal
samen met alle partners opnieuw gekeken
worden naar de uitvoeringsprojecten.



"Eén van de projecten die we samen met de
Routenetwerken uitvoeren is 'Op de fiets
langs verhalen uit Twente'. Dit project wordt
mede mogelijk gemaakt door de Europese
subsidie LEADER waarbij ook de gemeenten
bijdragen. Hierbij vertellen we op de borden
langs de route én digitaal het verhaal van
Twente op kenmerkende plekken. In het
Nederlands én het Twents. De Twentenaren
zullen zich daardoor nóg meer verbonden
voelen met hun regio."

Marco Krijnsen - publiekshistoricus
Overijsselacademie
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De routenetwerken Twente, Salland en Noordwest
Overijssel zijn verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van de routenetwerken in de eigen
regio. Daarnaast trekken zij samen op in de
doorontwikkeling van de routestructuren en
zorgen zij voor afstemming en uniformiteit door
de gehele provincie. Ook kennis en expertise
wordt regelmatig over de regiogrenzen ingezet.
Hierdoor ontstaat er inkoopvoordeel en kunnen
de routenetwerken een hoge mate van efficiëntie
bereiken.

De doorontwikkeling van routenetwerken vindt
plaats in een cyclus van twaalf jaar. Dit is de tijd
waarin een routenetwerk binnen een regio aan
vervanging en grootschalig onderhoud toe is.
Iedere vier jaar worden de projecten geëvalueerd
en de uitvoeringsagenda aangepast aan de hand
van trends, ontwikkelingen en beleidskaders. 

Op het moment dat er duidelijkheid is over de
financiering van het langjarig beheer en de
doorontwikkeling (zie vorig hoofdstuk), zullen de
projecten in de uitvoeringsagenda samen met de
gemeenten en de andere partners, opnieuw
vastgesteld worden. Het is van belang dat in de
hele provincie gecoördineerd wordt gewerkt aan
de routenetwerken en dat in alle gemeenten de
noodzakelijke investeringen plaats vinden.

Om uitvoering te geven aan de projecten in de
uitvoeringsagenda wordt intensief samengewerkt
met andere partijen. Denk aan MarketingOost
voor de vermarkting, Landschap Overijssel in de
natuurgebieden en Gastvrij Overijssel als netwerk
in vrijetijdssector. Daarnaast wordt ook de
samenwerking gezocht met bijvoorbeeld
Wandelnet, waterschappen, aangrenzende
provincies en regio's om de routes in groter
verband te ontsluiten. 

UITVOERINGS-
ORGANISAT IE



Artikelen en rapporten
Coalitieakkoord Overijssel 2019-2023
Continu Vrijetijdsonderzoek 2018
Continu Vakantieonderzoek 2019
Factsheet Wandelen MarketingOost 2017
Factsheet Fietsen MarketingOost 2017
Kwaliteitsmonitor Fietsplatform 2017
Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat - Fietsfeiten: nieuwe inzichten 2020
Nationaal Toekomstplan Fiets 2020
NRIT trendrapport Toerisme en Recreatie 2020
Onderzoek Wielersport NFTU 2020
Wandelnet zomerpeiling 2020

Foto's
Eric Brinkhorst - Fietsbrug
Gijs Versteeg - Hanzestad Zwolle Fietsen
Gijs Versteeg - Toerisme Rijssen Holten
Gijs Versteeg - Hanzestad Zwolle mobiel
Marketing Oost - Nationaal Park Veenhart (38)
MarketingOost - Nationaal Park & Veenhart (40)
MarketingOost - Wandelen Sallandse Heuvelrug
MarketingOost - Elburg
MarketingOost - Hanzestad Wielrennen
Marianne van Delzen - Hiker
Onbekend via Beeldbank MarketingOost - Bootje in stuw
Salland Marketing - Mountainbikers in Salland
Salland Marketing - Wandelnetwerk Salland
Vincent Groce - Twente Springendal hardloper
Vincent Groce - Vechtdal  Besthemerberg
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TOELICHTING
PROJECTEN

Inventarisatie stand van zaken fysieke bewegwijzering en bebording fietsen en wandelen in de
regio's Weerribben-Wieden, Staphorst en IJsseldelta. Inventarisatie is in het voorjaar van 2021
gestart.
Revisie van het fiets- en wandelnetwerk in de regio's Weerribben-Wieden, Staphorst en IJsseldelta.
Bewegwijzering en bebording worden vernieuwd, passend bij de netwerken in Overijssel. Het aantal
kilometers aan wandelnetwerk wordt uitgebreid. Daarnaast worden de routes geïntegreerd in de
online systemen en de communicatie uitingen.
Revisie van het fiets- en wandelnetwerk in Oost Twente (Losser-Enschede). Bewegwijzering en
bebording wordt vernieuwd, passend bij de netwerken in Overijssel. Daarnaast worden de routes
geïntegreerd in de online systemen en de communicatie uitingen.

KWALITE IT  -  REV IS IE

KWALITE IT  -  HYBRIDE WANDELMODEL

Het wandelsysteem in Overijssel verandert in navolging van het fietsnetwerk in een
knooppuntensysteem. Op deze manier kunnen consumenten gemakkelijk zelf hun route
uitstippelen, door van knooppunt naar knooppunt te lopen. In de regio's waar de revisie plaatsvindt,
kan dit direct worden meegenomen. Dit wordt verwerkt in de online systemen en de communicatie
uitingen. 

KWALITE IT  -  LANDGOEDEREN

De landgoederen in Overijssel zijn niet volledig aangesloten op het routenetwerk. In dit project
worden gesprekken gevoerd met de betrokken landgoederen, plannen gemaakt voor de uitrol van
de routestructuren en bewegwijzering en bebording aangebracht. Tot slot worden de routes
geïntegreerd in de online database. MarketingOost neemt de wandel- en fietsroutes mee in hun
uitingen richting consument.

KWALITE IT  -  KOPPELEN BUURPROVINCIES  EN DUITSLAND

De systematiek van het wandelnetwerk in Drenthe en Duitsland verschillen met Overijssel. In dit
project kijken we naar de systematiek en ontwerp en zorgen we ervoor dat beide netwerken in
elkaar overlopen. We passen dit aan in het veld en in de database. 
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Voorbereiden van het beheer van de TOP-locaties door de routebureaus in plaats van de
gemeenten door opstellen uitvoeringsplan, afstemming, grote onderhoudsbeurt en betere
integratie in het systeem.
Doorvoeren van eenheid van de TIP en TOP locaties in Overijssel door vervanging folies en integratie
in de online database.
Doorvoeren van de bewegwijzering langs autowegen (bruine borden) naar de TIP en TOP locaties.
Aansluiten van het bestaande autonetwerk op de TIP en TOP locaties.

KWALITE IT  -  U ITBREIDEN EN UPGRADEN VOORZIENINGEN T IP-TOP LOCATIES

KWALITE IT  -  OV-LOCATIES

Beter ontsluiten van OV-locaties door bewegwijzering, nieuwe panelen en integratie in de online
database.
Ontsluiten van de NS-routes in de routenetwerken van Overijssel.

KWALITE IT  -  VE IL IGHEID

Verhogen van de veiligheid rondom drukke wegen voor het fiets- en wandelnetwerk. Dit door
bijvoorbeeld het verleggen van routes, beter aangeven met bebording of stimuleren van
infrastructurele aanpassingen.
Verbeteren van de veiligheid op paardrijnetwerk. Aanbrengen van waarschuwingsbebording bij
onveilige situaties, verandering van aansnijding op openbare wegen en digitaal aangeven wat
verwacht kan worden van de route.
Verbeteren van de veiligheid op het mountainbikenetwerk. Bijvoorbeeld aanbrengen van classificatie
(moeilijkheidsgraad), duiden onveilige situaties en uitrol 112-code.

KWALITE IT  -  OPLOSSEN KNELPUNTEN OP DE ROUTES

Basisomleidingen en doelgroep-verwijzingen toepassen in het systeem. Dit is het aanpassen van
bebording met een pictogram bij bijvoorbeeld gebiedsafsluitingen en broedseizoen. Beleving en
verwachting gaan omhoog en er is minder onveilig rumoer.
Doorvoeren van naamgeving kleurroutes wandelnetwerk zodat routes geduid worden en de
beleving omhoog gaat.
Integratie parken, campings en particuliere gronden verbeteren. Vaak zijn zij nog niet aangesloten
op de netwerken terwijl hier veel potentie ligt. 
Classificatie beter doorvoeren en koppelen aan informatiepunten en de database. Hierdoor kan
online beter georiënteerd worden en kunnen nieuwe stappen worden gezet in verleiding, sturing en
bewustwording. 

BI JLAGENPAGE |  32



Ommetjes zijn wandelroutes in samenwerking met Landschap Overijssel en particuliere eigenaren
waarbij de nadruk ligt op een zeer hoge kwaliteit. De routes gaan via de mooiste wandelroutes over
boerenland. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur staan centraal.
Investeren in kortere routes nabij de dorpskernen om beweging inwoners te stimuleren,
betrokkenheid bij streekeigen landschap en cultuurhistorie te vergroten, spreiding
bezoekersgroepen en verlagen druk natuurgebieden, toegankelijkheid wandelnetwerk vergroten
(startpunten dichterbij huis).
Realiseren vernieuwen en vormgeven 35 ommetjes in Overijssel, gekoppeld aan de zeven
oerlandschappen van Overijssel. De ommetjes geven informatie over de ontstaansgeschiedenis van
het dorp, landschap en cultuurhistorie en bijzondere bewonersverhalen.
Visievorming, voorbereiden en overleggen, fysieke uitrol in het gebied en doorvoering in de
database. 

BELEVING -  INTRODUCEREN HERNIEUWDE OMMETJES

BELEVING -  REAL ISAT IE  VAARNETWERK

Nieuwe manieren om Noordwest Overijssel te ontdekken en bezoekersstromen te spreiden door
realisatie vaarnetwerk voor kano's en sloepen.
Schrijven van het projectplan en bepalen van de routing, fysiek uitzetten van de routes en integratie
in de online systemen.
Vermarkting van de nieuwe vaarmogelijkheden in het gebied richting consument.

BELEVING -  ONTSLUIT ING VAN ONDERNEMERS VANUIT  DE ROUTENETWERKEN

Door aanpassen en toevoegen van fysieke bewegwijzering op de routes, iconen op de fysieke
kaarten en integratie in de online systemen, worden ondernemers in het gebied die niet direct aan
de routes liggen, aangesloten op de routenetwerken.

BELEVING -  BELEVINGSGEBIEDEN

In Overijsselse belevingsgebieden lichten we bijzondere verhalen uit door middel van routes. Denk
bijvoorbeeld aan verhalen uit het landschap of cultuurhistorie. Dit kan bijvoorbeeld toegevoegd
worden TIP/TOP-locaties en geïntegreerd worden in de online systemen. Tot slot worden deze
belevingsgebieden vermarkt richting recreant en toerist.

BELEVING -  BOERENERF BELEVING

Boerenerven beter ontsluiten op de routenetwerken, waardoor wandelaars en fietsers over het erf
worden geleid. Hierbij krijgen ze via bijvoorbeeld de app of fysieke bebording meer informatie over
het boerenleven en het landschap. In het project inventariseren we geschikte locaties, gaan we in
gesprek met de erfeigenaar en worden de routes fysiek gewijzigd en doorgevoerd in het systeem.
Tot slot zal MarketingOost dit meenemen communicatie uitingen richting de consument. 

BELEVING -  ONTSLUIT ING ROUTENETWERKEN VANUIT  DE ONDERNEMERS

Ontwikkelen en plaatsing van bebording en bewegwijzering vanuit een ondernemer naar het
dichtstbijzijnde punt op de routenetwerken naar wens van de ondernemer.
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Op basis van het technische systeem nieuwe mogelijkheden ontwikkelen die de consument kan
gebruiken bij het lopen via de routestructuren. 
Evaluatie  huidige digitale middelen en brainstorm verbetering van deze middelen. Daarnaast
ontwikkelen van nieuwe middelen op basis van de nieuwe technische mogelijkheden en trend.
Onderzoeken mogelijkheden samenwerking met universiteiten en hogescholen vanuit diverse
disciplines. 
Doorontwikkeling huidige digitale middelen en ontwikkelen van nieuwe middelen o.a. in
samenwerking met universiteiten en hogescholen.
Vermarkting van de (nieuwe) middelen.

DIGITAL ISERING -  U ITROL NAAR DE CONSUMENT

DIGITAL ISERING -  ORGANISATORISCH

Organisatorisch inpassen van de de technische systemen zodat belanghebbenden ermee kunnen
werken. Denk aan het leveren van de routedata aan de landelijke routedatabank. Gemeenten
kunnen deze gebruiken voor andere beleidsterreinen zoals bestrijding eikenprocessierups op
drukke fiets- en wandelpaden. Evaluatie huidige licenties van de systemen en inpassing CTIP in de
organisatie (gebruik en kennis in Overijssel).
Afspraken maken over het beheer van de systemen, het gebruik van de informatie en het up-to-date
houden van de informatie. 
Uren beschikbaar stellen voor een continu beheer van de midoffice zodat informatie up-to-date blijft
na doorvoeren kwaliteitsinvestering.  

DIGITAL ISERING -  TECHNISCHE AANPASSINGEN

Verder doorontwikkelen en gelijktrekken van de technische systemen zodat er op Overijsselse
schaal beter samengewerkt en efficiënter gewerkt kan worden. Het gelijk trekken van de basis is in
2021 gestart.
Aanvullen van de technische systemen met data over bijvoorbeeld de ondergrond, de fysieke plek
van de routing en informatie waardoor de 20.000 kilometer aan routenetwerken beter en efficiënter
onderhouden kunnen worden en er meer mogelijkheden ontstaan voor doorontwikkeling. De
voorbereidingsfase voor wandelen is reeds gestart in 2021 met de basis informatie, fotografie en
aanwezige elementen op de route.
Opstellen procesbeschrijving voor verwerken en updaten POI en technische tool voor optimale
uitwisseling van de databases die POI opleveren.
Updaten en toevoegen van Points Of Interests (POI) in het systeem. Dit zijn interessante plekken op
de routes en een belangrijk component voor de vermarkting. 

Gezamenlijke handboeken voor Overijssel: middelen, technisch en grote stormen. De voorbereiding
voor het middelenhandboek en technisch handboek  zijn in 2021 reeds van start gegaan. 
Aanpassen bewegwijzering in Overijssel naar een uniforme en herkenbare stijl, waar dat nog niet is
doorgevoerd.
Opstellen fysieke kwaliteitsstandaard voor de routenetwerken: opstellen criteria, kwaliteitsboek en
implementatie.

ORGANISAT IE  -  EENHEID EN UNIFORMITE IT
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INZ ICHT -  GEBRUIK  VAN ROUTESTRUCTUREN

Uitvoeren van kwantitatief onderzoek naar het gebruik van de routestructuren.
Inwinning online data en inzet telsensoren op hotspots op het wandelnetwerk.
Ontwikkelen van een continu monitor voor het gebruik van de routestructuren op het
wandelnetwerk.
Inventariseren van beschikbare data voor het fietsnetwerk en uitwerken vervolgonderzoek. 

INZ ICHT -  GEBRUIKERSEVARING

Kwalitatief onderzoek naar de gebruikerservaring voor wandelen en fietsen in de vorm van een
tevredenheidsonderzoek. 
Ontwikkelen vragenlijsten, veldwerk en analyse en rapportage. 
Ontwikkelen van een continu monitor.

INZ ICHT -  MONITOREN KWALITE ITS INVESTERING

Projectmanagement en monitoren van de projecten binnen de Kwaliteitsinvestering
Routenetwerken. 
Opstellen visie- en uitvoeringsplan routenetwerken.
Organiseren bijeenkomsten en afstemmingsoverleg gedurende KIR2.
Financiële verantwoording en verslaglegging. 

ORGANISAT IE  -  CENTRALE MELDDESK

ORGANISAT IE  -  VR I JWILL IGERS

Onderzoek naar organisatievormen met vrijwilligers in de regio's Salland en Noordwest Overijssel.
Ontwikkelen van programma en scholing van vrijwilligers. Kennis en ervaring die reeds in huis in
delen. Toewerken naar gezamenlijk beleid waardoor we efficiënter kunnen werken zoals collectieve
verzekeringen en inkoop materiaal.
Planvorming, gesprekken stakeholders, op orde maken basis (contract, pakket en ondersteuning) en
communicatie. 

ORGANISAT IE  -  KENNIS  DELEN

Planvorming voor structureel kennisdelen tussen de routenetwerken in en buiten Overijssel.
Inventarisatie wensen en planvorming, implementatie eerste fase en interne communicatie.

Realisatie van een effectief meldpuntsysteem ten behoeve van opmerkingen en klachten over de
routestructuren, waarbij ook wordt gekeken naar bestaande oplossingen.
Inventarisatie wensen, opstellen scenario's, bestuurlijke afstemming, implementatie en
communicatie richting consument. 
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SPECIF ICAT IE  VAN
DE KOSTEN
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