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Agenda 



Welkom!

Voorstelronde aanwezigen



OVER
VISITBRABANT
ROUTEBUREAU



Marketingorganisatie van en voor destinatie 
Brabant, een initiatief van Provincie, i.o.v. de 
Brabantse vrijetijdssector (sinds 2014).

Heldere doelstelling:
Meer bezoekers (leisure én business), 
meer bestedingen, meer banen.

Kort over VisitBrabant

Verbindend | Onafhankelijk | Vraaggericht



Meer dan een recreatieve voorziening…

• Versterken toeristisch profiel (vestigings-
klimaat) en economische spinoff

• Bevorderen gezondheid & vitaliteit
• Stimuleren duurzaamheid & 

bereikbaarheid
• Verbeteren leefklimaat

Routes zijn booming! 



Provincie-brede ambitie
Dé routeprovincie van Nederland voor 
bewoners en bezoekers

Routestructuren
Fietsen, Wandelen, Paardrijden, Varen en MTB

Collectieve uitgangspunten
Kwaliteit, uniformiteit, actualiteit

VisitBrabant Routebureau



Primaire taak:
• Beheer & Onderhoud 
• Onderzoek, Marketing & Productontwikkeling 
• Gecentraliseerd

VisitBrabant Routebureau



• 2x per jaar controle ronde
• Opvolging bij meldingen
• Alles wordt verwerkt via Easygis
• Vergoeding en contract 

Beheer & Onderhoud door 
vrijwilligers 



PAARDRIJDEN 
IN BRABANT



• 3e recreatieve gebruiker van het 
buitengebied

• Recreatief hoog bestedingspatroon
• Duur activiteit gemiddeld 2,75 uur 
• Veel investeringen in de regio’s
• Kansen: Brabant neerzetten als 

recreatief ruitergebied bij uitstek

Doelgroepbeschrijving



• Netwerk van paden
• Ruiters en menners 
• Veiligheid voorop!
• Rondes te maken tussen 10 – 25 km
• Landschappelijke aantrekkelijkheid en 

belevingswaarde
• Duidelijk aangegeven startpunten
• Uniforme bewegwijzering

Knooppuntennetwerk



• routesinbrabant.nl
• Online routeplanner
• Ruiterarrangementen
• Kaartendienst

Promotie en communicatie (1) 



Promotie en communicatie (2)  





PAARDRIJDEN 
IN 
MEIERIJSTAD



Netwerk Het Groene Woud

• Uit 2011
• Geen fijnmazig knp netwerk
• Onderhoud?

• Zijn er nog meer trajecten 
bekend?



Fase 1 – Ontwikkelen concept ontwerp
• Informatiebijeenkomst
• Formeren werkgroep  
• Samen concept ontwerp maken
• Toestemming grondeigenaren
• Knelpuntenanalyse en veiligheidscheck
• Definitief ontwerp 

Plan van aanpak



Fase 2 – Uitvoering en realisatie 
• Oplossen eventuele knelpunten
• Bewegwijzeringsplan maken
• Plaatsen van bewegwijzering
• Plaatsen van informatiepanelen
• Route online plaatsen
• Opening en lancering van het netwerk 

Plan van aanpak



• Bestaande ruiterpaden als startpunt nieuwe 
routestructuur 

• Aansluiting startpunten, horeca en verblijf
• Aansluiting met omliggende gemeenten

Gemeente Meierijstad 



Rondvraag 



BEDANKT !

routesinbrabant.nl 
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