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Underwerp : Utfiering FNP Moasje 748

Achte Steateleden,

Op ‘e gearkomste fan 6 novimber 2013 hat de FNP de neifolgjende moasje yntsjinne dy’t
troch jimme oannommen is:

Nûmer 748: promoasje fytsrûtes foar rekreaasje en toerisme
Yn it belang fan it toerisme en rekreaasje wurdt it kolleezje fersocht alle war te dwaan om
binnen in heal jier te kommen ta op syn minst tsien fytsrûtes dy’t op de portal
www.nederlandfietsland.nl ferskine. Op dat stuit wiene der twa Fryske fytsrûtes op de
oanbelangjende webside beskikber.

Jimme hawwe Cis fersocht:
- nei te gean hoe’t fytsrûtes op care (digitale) plakken better promoate wurde kinne;
- Provinsjale Steaten fear 1 maaie 2014 te ynformearjen oer de resultaten.

Yn dizze brief wolle wy jimme graach op ‘e hichte bringe fan de rispinge fan de ttfiering fan
dizze moasje.

Yn nau oparbeidzjen mei it Fietsplatform binne as gefolch fan de moasje op de webside fan
Nederlandtietsland mei-inoar alve Fryske fytsrûtes taheakke. It giet om de neifoigjende
fytsrûtes:

1. Alvestêdefytsrûte (257.1 km)
2. Makkingea-Beetstersweach (66.1 km)
3. De Lytse Marren (44.5 km)
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4. Dokkum-Holwert (37.7 km)
5. Frjentsjer-Harns (39.7 km)
6. Harns-Winaam (47.1 km)
7. Ljouwert de stêd ût it Easten (37.8 km)
8. Ljouwert de stêd üt it Westen (47.2 km)
9. Oranjewâld-Noardwâlde (58.4 km)
10. Gaasterlân-Sleat (27.5 km)
11. Lekkerste fytstocht fan Fryslân (37.6 km)

Foar neiere ynformaase wolle wy jimme graach ferwize nei de folgjende link:
www.nederlandfietsland.nl/fietsen-in/fietsroutes-in-friesland.

Wy hawwe De Marrekrite foar ien kear in ekstra bydrage jûn fan € 48.400,- yn it ramt fan
kwaliteitsferbettering toeristyske rûtes en it projektplan ‘Routecoördinator’. De earste
wurksumheden fan de rûtekoördinator wiene it ynvintarisearjen fan safolle mooglik rekreative
rûtes. Der is no in database oanlein, dêr’t sa’n rûchwei 200 fytsrûtes yn opnommen binne.
De rûtedatabase is hieltyd yn ûntwikkeling en makket ûnderdiel ût fan de gruttere
‘koepeldatabase’.

Sawat alle rûtes binne troch ûs âfdieling BGI (Belieds- en Geo Ynformaasje) yn de database
(GIS) ynfierd. Uteinlik kinne de rûtes ûntsletten wurde mei help fan de Fryske Toeristyske
‘koepeldatabase’. Meikoarten ferskynt der in digitale kaart op de webside fan tis brede
regiomarketingorganisaasje, dêr’t in grut ferskaat oan rûtes sjen litten wurde. It opnimmen
fan alle rûtes is net mooglik, want dat binne der 650.

Dêrnei is it de baas om de rûtes te ûntsluten oan de hân fan oare websides en kanalen Lt de
‘koepeldatabase’ wei. De rûtedatabase sil ynkoarten mei help fan de ‘koepeldatabase’ ek
foar tredden beskikber wêze. Sa wurde eksterne partijen by steat steld om de ynformaasje te
brûken foar it promoatsjen en it brûken fan rûtes op byge?yks kaarten en/of yn apps. Wy sille
mei de nije brede regiomarketingorganisaasje te set hokker rûtes as earste ûntsletten wurde
kinne.

Om koart te kriemen, wy wurkje hurd oan It digitalisearjen fan de ûnderskate fytsrûtes. Em
2014 tidigje wy derop dat de rûtes yn Fryslân folIe better fûn wurde kinne yn ‘e digitale wrâld.

Wy h je jimme sa goed genôch op ‘e hichte brocht te hawwen.

Mei heec chtinge,

fan Fryslân,

drs. den Berg, sekretaris
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