
Opname routes in database Drenthe.nl 
 

nemen in aanmerking: 

 

Recreatieschap Drenthe is eigenaar van de toeristische database die onder meer gekoppeld is aan de 

website www.drenthe.nl. Eén van de onderdelen van de database is de mogelijkheid tot het 

invoeren van toeristische routes.. Het Recreatieschap Drenthe geeft de route-eigenaar na 

ondertekening van deze overeenkomst de mogelijkheid om één of meerdere routes aan te toe te 

voegen aan de toeristische database.  

 

de volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 

1. Voor opname in de database geldt dat minimaal de volgende zaken per route moeten 

worden aangeleverd (volledig, zodat het voor de bezoeker van de website niet nodig is nog 

een andere website te bezoeken of een routeboekje te kopen): 

a. Uitgebreide introductietekst (wat kan men verwachten). 

b. Starpunt en eindpunt (voorzien van adresgegevens). Je kunt eventueel in de 

introductietekst aangeven dat de route (indien van toepassing) op meerdere 

plaatsen te starten is, maar voor opname in het systeem is een start- en eindpunt 

noodzakelijk. 

c. Parkeervoorziening bij startpunt. 

d. Routebeschrijving. 

e. Points-of- Interest waar men langs komt (indien reeds aanwezig in de database van 

drenthe.nl is naam en adres genoeg). Deze dienen worden aangeleverd in de juiste 

volgorde (de point-of-interest die je het eerste ziet, dient het eerste op de lijst te 

staan etc.). 

f. Eigenaar van de route (+ contactinformatie (inclusief website en logo). 

g. Rechtenvrij fotomateriaal passend bij de route (minimaal 3 kwalitatief goede 

liggende foto’s (bij voorkeur meer). Het beschikbaar gestelde fotomateriaal kan ook 

voor andere doeleinden worden gebruikt. 

h. Bij voorkeur ook een video/link youtube. 

i. Indien er ook spel/puzzelelementen in de route zitten, de informatie die hiervoor 

noodzakelijk is (mag eventueel als apart bestand (downloadbaar) aangeleverd 

worden). 

j. Gpx bestand van de route (het startpunt van de route moet gelijk zijn aan het eerste 

punt van het gpx bestand!). 

k. Als de route via knooppunten loopt, dan de nummers van de knooppunten (in de 

juiste volgorde). 

l. Aangeven voor welke doelgroep de route geschikt is.  

m. Aangeven of het een bewegwijzerde of beschreven route is. 

2. In de teksten mag geen reclame worden gemaakt.  

3. Alle teksten worden geschreven in de ‘jij’- vorm. 

4. In de route worden alleen zaken vermeld die niet of nauwelijks veranderen. Dus de molen is 

iedere zondag open voor publiek is toegestaan, maar op zaterdag 30 mei is er een grote 

braderie voor de molen is niet toegestaan. 

http://www.drenthe.nl/


5. Routes moeten in principe voortdurend te fietsen zijn. Tijdelijke routes plaatsen is alleen 

mogelijk na voorafgaande goedkeuring van het Recreatieschap Drenthe. 

6. Het specifiek uitlichten van bedrijven langs de route is alleen toegestaan als er grote 

toeristische meerwaarde is voor degene die de route volgt.  

NB. Het noemen van een bepaald bedrijf als het een onderdeel is van de 

routebeschrijving, bijvoorbeeld ‘bij restaurant De Brink ga je rechtsaf’ of de route start 

bij ‘hotel Dorpsblik’, is geen probleem. 

7. De routes moeten toeristisch interessant zijn en een professionele opzet hebben. 

Afwijkingen zijn mogelijk, maar alleen na voorafgaande goedkeuring van het Recreatieschap 

Drenthe. 

8. Bij plaatsing op de website drenthe.nl zal onderaan de routepagina door worden gelinkt 

naar de website van de route eigenaar (link dient hiervoor wel zelf in de database te worden 

toegevoegd). 

9. Partijen die werken met de toeristische database van drenthe.nl zijn vrij om zelf te kijken 

wat ze met de aangeleverde data doen. Op drenthe.nl zelf is het bijvoorbeeld mogelijk 

automatisch een routeboekje van iedere route te genereren. Deze routeboekjes zijn gratis 

door de consument af te drukken.  

10. De route eigenaar dient eventuele wijzigingen in de route z.s.m. door te voeren in de 

database.   

11. Minimaal ieder jaar dient de route eigenaar de route te checken op correctheid van de 

route. Na de check en eventuele aanpassingen, dient de route opnieuw te worden 

opgeslagen (ook indien er geen wijzigingen zijn!). 

12. De route eigenaar kan het beheer van routes in overleg (ten dele) uitbesteden aan het 

Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe kan voor deze werkzaamheden kosten 

in rekening brengen.  

13. Na het compleet invoeren van de route dient de route eigenaar aan het Recreatieschap 

Drenthe door te geven dat de route is ingevoerd.  

14. Het Recreatieschap Drenthe/Marketing Drenthe kunnen de ranking van routes op o.a. de 

website www.drenthe.nl bepalen. Hierover kan niet worden gediscussieerd. 

15. Klachten over de route, die binnenkomen bij het Recreatieschap Drenthe worden 

doorgestuurd en dienen z.s.m. te worden opgelost. 

16. Indien de route onjuistheden bevat, mag het Recreatieschap Drenthe de route offline halen. 

17. Voor plaatsing op Duitstalige/Engelstalige websites is een professionele vertaling 

noodzakelijk. 

18. Vaak is het slechts mogelijk om 12 points-of-interest te tonen per route. Als er meer points-

of-interest zijn, zullen dan de meest toeristische interessante worden getoond (dit ter 

beoordeling door het Recreatieschap Drenthe).  

19. Invoer van routes in de database van drenthe.nl, betekent niet automatisch plaatsing op 

diverse websites (bijvoorbeeld als onze partner Marketing Drenthe besluit bepaalde routes 

(tijdelijk) niet te willen tonen. Maar ook andere partners beslissen zelf welke routes ze wel 

of niet tonen.). 

20. Het Recreatieschap Drenthe/Marketing Drenthe mogen te allen tijde zaken aanpassen 

(zowel aanvullen als zaken verwijderen). Mocht dit leiden tot het aanpassing 

(verkorting/verlenging) van de route, dan zal eerst contact worden gezocht met de route 

eigenaar. 

21. Het Recreatieschap Drenthe kan een eenmalige of jaarlijkse vergoeding in rekening brengen. 

Dit zal vooraf worden aangegeven. 

http://www.drenthe.nl/


22. Zowel het Recreatieschap Drenthe als wel de route eigenaar kunnen deze overeenkomst 

ontbinden zonder opgave van reden. De opzegtermijn die wordt gehanteerd is 3 maanden. 

Het Recreatieschap Drenthe verwijdert de routeinformatie uit de database, maar is in geen 

geval verantwoordelijk voor schade die ontstaat uit het feit dat de route op andere plaatsen 

nog wordt getoond. 

23. Eventueel (eerder) verstrekt foto- en/of videomateriaal blijft in het geval van opzegging 

rechtenvrij beschikbaar.  


