
INTERESSE?   Mail een korte motivatie naar Arno Krediet van MarketingOost. Zijn mailadres is akrediet@marketingoost.nl

Weerribben-Wieden

Vechtdal

IJsseldelta

Staphorst

Word routecontroleur  
in Noordwest-Overijssel
… en voel je ambassadeur van je eigen rayon fiets- of wandelnetwerk!

Wat is het routebureau?
Het routebureau van MarketingOost beheert en onderhoudt het fiets-  
en wandelnetwerk in Noordwest-Overijssel. Ons werkgebied bestaat uit de 
gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, 
Hardenberg, Dalfsen en Ommen. Dagelijks staan we aan de basis van de 
meest gedane vrijetijdsactiviteiten; fietsen en wandelen. Dat doen we met 
mensen die de mooiste plekken kennen en nog betere routes willen.  
De echte fiets- en wandelambassadeurs van iedere stad of dorp!

Route 
netwerken

Word jij routecontroleur?
Jij bent…

BE TROUWBAAR
Je bent het gezicht van het routebureau.  
We kunnen op je rekenen en je doet wat  
je belooft.

GEK OP NATUUR EN CULTUUR
Jij bent dol op natuur. Weer of geen weer.  
En je houdt van cultuur en achtergronden  
en in je vrije tijd fiets of wandel je graag.

ZELFSTANDIG
Je bent vaak zelf en alleen op pad.  
We verwachten dat je met gemak met je 
telefoon digitaal meldingen kunt doen.

IJVERIG
Jouw rayon ligt er natuurlijk het beste bij van 
allemaal. Nieuwe ideeën en suggesties voor 
routes ter verbetering zijn altijd welkom!

Wat ga je doen?
Je controleert de bewegwijzering 
in je eigen woonomgeving

Je controleert twee keer per jaar  
alle bordjes en panelen

Je signaleert hinderlijke 
zaken op de route

Je meldt vernielingen, bordjes  
weg, onveilige oversteken en tips

1.200 km   
Fietsnetwerk

2.100 km   
Wandelnetwerk 100 

vrijwillige routecontroleurs 
en coördinatoren

FIJNE SAMENWERKINGSPARTNER
Naast jou zijn er nog meer controleurs 
waarmee je samenwerkt op de grenzen van 
je eigen rayon. We doen het samen.

OPMERK Z AAM
Kom je onderweg iets onduidelijks tegen in 
de bewegwijzering of is er iets beschadigd?   
Jij meldt het ons.

3.300 
kilometer aan  

routes voor gebieds-
ontdekking


