Uitleveringsbeleid wandelroutedata routedatabank
Wandelnet neemt vanaf januari 2018 deel aan de landelijke routedatabank, in nauwe samenwerking met
het Fietsplatform. In de routedatabank zijn actuele fiets-, wandel-, ruiter- en MTB-routedata digitaal opgeslagen en op te vragen.
De volgende wandeldata zijn opgenomen in de routedatabank: LAW-routes; Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers (vervallen NS-wandelingen) en Wandelknooppuntnetwerken (routes en knooppunten).
De regionale wandelnetwerkdata zijn nog in opbouw: niet alle regio’s hebben al een volledig wandelnetwerk.

Downloaden van brondata
Alle routedata kunnen voor beleidsdoeleinden gratis gebruikt worden. Daarnaast kunnen wandelnetwerkdata van regio’s die een open databeleid voeren ook voor consumententoepassingen worden gebruikt.
Landelijk bestand met:

Voor beleidsdoeleinden

LAW-routes
Streekpaden
NS-wandelingen
OV-stappers
Wandelnetwerken *

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Voor consumententoepassing
digitale toepassingen
papieren producten
(kaarten/gidsen)

Gratis*

Gratis*

* Regionale wandelnetwerkdata worden alleen gepubliceerd, als de desbetreffende regio toestemming
heeft verleend voor gebruik van haar data door derden voor alle doeleinden (open data). Op dit moment
hebben alle bestaande wandelnetwerkregio’s excl. Limburg toestemming verleend voor open data.

Data van wandelnetwerken
Wandelnet actualiseert doorlopend een landelijk digitaal GIS-bestand met alle wandelknooppuntennetwerken in Nederland. Wandelnet werkt hierin nauw samen met de (data)beheerders van deze routenetwerken. Iedere netwerkbeheerder heeft daarbij aangegeven of zij al dan niet toestemming geeft voor het uitleveren van de data aan derden en onder welke voorwaarden.
Wij vragen organisaties die onze data downloaden nadrukkelijk om minimaal twee keer per jaar
de data van de routedatabank te downloaden.
Hiermee wordt voorkomen, dat beleidsmakers met verouderde data gaan werken. Ook bestaat de mogelijk
om via een zgn. web feature service (WFS-connectie) of API de data steeds via een connectie actueel van
de routedatabank op te halen.
Indien u rechten heeft om alle data te downloaden, dan is dit bedoeld voor beleids-, onderzoeks- of beheerdoeleinden. De data zijn in dit geval niet bedoeld voor consumententoepassingen, ook niet door overheden gemaakt. Mocht u plannen voor een consumententoepassing hebben, dan dient hier vooraf door
Wandelnet toestemming te worden gegeven.
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Data LAW-routes en Streekpaden
Deze routes worden voor tweederde door Wandelnet zelf beheerd. Ongeveer een derde van het landelijk
netwerk van LAW’s en Streekpaden is in beheer bij het Nivon. Wij houden de data van het gehele landelijke netwerk actueel, dus ook het deel in beheer bij het Nivon. Het Nivon stelt wel als voorwaarde, dat de
data uitsluitend voor beleidsdoeleinden mag worden gepubliceerd via de routedatabank.

Data NS-wandelingen en OV-stappers
De Nederlandse Spoorwegen hebben het beheer van NS-wandelroutes en data van hun wandelingen aan
Wandelnet uitbesteed. De data zijn vrij uitleverbaar voor beleidsdoeleinden. OV-stappers zijn oude NSwandelingen, die vervallen zijn, maar die door Wandelnet nog steeds beheerd worden.
Daarnaast worden Stad te Voet-netwerken op de routedatabank gepubliceerd: Utrecht te Voet, Apeldoorn
te Voet en Lingezegen te Voet.

Disclaimer
Stichting Wandelnet heeft de wandelroutedata met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat
de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van de routedatabank. Tevens behoudt Stichting Wandelnet te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing
wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Wilt u gebruik maken van de wandelroutedata, dan kan dat:
•
•

•

Iedereen mag de beschikbare wandelroutedata raadplegen: https://kaarten.routedatabank.nl/index.php?@RaadplegenWandelroutes
Bent u een overheidsinstantie en gebruikt u de data voor beleidsdoeleinden, dan kunt u een account aanvragen bij de GIS-beheerder van Fietsplatform en Wandelnet, Jon Rietman
(jrietman@wandelnet.nl)
Wilt u de data op een andere wijze gebruiken, dan kunt u hiervoor ook contact met ons opnemen.
Wandelnet beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een account en of u volledige rechten
krijgt, of alleen open data kunt downloaden van wandelnetwerken, die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Fietsroutedata
Het Fietsplatform publiceert op de routedatabank LF-routes, regionale fietsnetwerken (routes, knooppunten, beheergrenzen) en toeristische overstappunten (o.a. TOP’s). Deze worden doorlopend geactualiseerd.
Voor informatie en het uitleverbeleid van Fietsplatform zie:
https://www.fietsplatform.nl/netwerkbeheer-en-promotie/landelijke-routedatabank

Contact
Voor alle bovenstaande zaken kunt u contact opnemen met de GIS-beheerder van Wandelnet en de routedatabank: Jon Rietman, jrietman@wandelnet.nl.
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