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Ben je als onderneming/organisatie helemaal nieuw? Dan kun je je heel eenvoudig registreren. 

Ben je een nieuwe gebruiker, maar bestaat de organisatie waarvoor je gegevens wilt 

toevoegen/aanpassen al wel? Stuur dan een e-mail naar info@drenthewebsite.nl. 

 

1.1 Inloggen in de database  
De database van Drenthe is te bereiken via https://database.drenthe.nl/. Wanneer je de 

database voor het eerst bezoekt, kom je terecht in het inlogscherm (zie figuur 1).  

 

1.2 Wachtwoord vergeten 
Heb je al eens ingelogd in de nieuwe database, maar ben je een eerder aangemaakt wachtwoord 

kwijt? Dan kun je altijd weer gebruik maken van de ‘wachtwoord vergeten’-functie om een 

nieuw wachtwoord in te stellen. 
 

1.3 Registreren 
Helemaal nieuw als organisatie en nog geen account? Klik dan op ‘Registreren’, rechts 

onderaan de afbeelding. Je komt dan op een vervolgscherm (zie figuur 2) waar je een account 

kunt aanmaken. Na het invullen van de velden ontvang je een e-mail met hierin een linkje. Klik 

je op deze link, dan ben je gelijk ingelogd in de nieuwe database en kun je aan de slag! 

 

 
Figuur 1: het inlogscherm van de database van Drenthe 

 

 

 

mailto:info@drenthewebsite.nl
https://database.drenthe.nl/
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Figuur 2: een account aanmaken 
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Om een route toe te kunnen voegen op drenthe.nl heb je een GPX of KML bestand van een route 

nodig. Deze route kan je zelf maken of je downloadt een bestaande route.  

2.1 Maak een GPX of KML bestand 

1. Open openrouteservice.org op je computer. 

2. Maak een gratis account aan door rechtsboven op ‘Sign up’ te klikken. 

3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en klik op ‘Maps > Classic maps’. 

4. Klik op het wandelicoontje links bovenaan en voer het begin- en eindpunt van je route in. 

Hier kun je bijvoorbeeld de naam van een restaurant invullen. 

5. Voeg nu met de rechtermuisknop ‘via-points’ toe. Je kunt de route ook langs onverharde 

paadjes laten gaan. 

6. ‘Way-points’ die niet juist zijn, kunnen linksboven in de lijst weer verwijderd worden met het 

prullenbak icoontje. 

7. Linksonder zie je een overzicht van je route: de totale duur en afstand van je wandeling. 

5. Tevreden? Klik op het download icoontje naast de afstand van de wandeling.  

6. Sla het bestand als KML- of GPX-bestand op, op je computer 

2.2 Bestaande route downloaden 

Een bestaande route downloaden kan bijvoorbeeld uit de databank van www.route.nl of 

www.routeyou.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openrouteservice.org/
http://www.route.nl/
http://www.routeyou.nl/
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Nu je kan inloggen in de database en een routebestand gemaakt hebt, ben je klaar om de route 

toe te voegen in de database. Onderstaand doorlopen we het toevoegen van de route.   

 

Let op: om opgenomen te worden in de routedatabase en zichtbaar te worden op drenthe.nl dient de 

route aan aan aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn omschreven in deze 

handleiding. 

3.1 Dashboard 

Wanneer je inlogt in de database, kom je standaard uit in het dashboard (zie figuur 3). Het 

dashboard is het startscherm van de invoermodule, waar je een overzicht ziet van je locaties, 

evenementen en routes.  

 

Door op het vakje ‘routes’ te klikken, kun je vervolgens een route toevoegen. Dit doe je door 

rechtsboven op de rode knop ‘+toevoegen’ te klikken (zie figuur 4).  Door op het rode Drenthe-

logo bovenaan in de rode menubalk te klikken, keer je altijd weer terug naar het Dashboard. 

Figuur 3: het dashboard 
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Figuur 4: route toevoegen 

3.2 Tabbladen 

 

Bij het toevoegen van een nieuwe route, kun je een aantal verschillende tabbladen invullen. 

Deze leggen we hieronder verder uit. 

 

• Het tabblad Content 

 
Figuur 5: het tabblad ‘Content’ 

 

Naam 

Vul hier de naam van de route in. Let op er zijn bij diverse invulvelden ook tabjes waar je een 

engelse en duitse vertaling mee kan geven. Als je wilt dat de route ook getoond wordt in het op 

de duitse/engelse website, dan is een professionele vertaling noodzakelijk. We adviseren eerst 

de Nederlandse route helemaal klaar te maken en deze te activeren en daarna pas de route 

eventueel te laten vertalen. 
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Korte omschrijving 

Schrijf een pakkende, korte introductie van maximaal 255 tekens.  

 

Lange omschrijving 

Voeg een uitgebreide omschrijving van de route toe en vertel wat er zo leuk is aan deze route 

en geef aan of de route bewegwijzerd is of niet! Geef daarnaast tips waar je kunt parkeren en 

andere informatie over de startlocatie. Gebruik in alle teksten de ‘je’- vorm. Geef ook aan voor 

wie de route geschikt is, zeker als het een speciale doelgroep is.  

 

Applicatie 

Kies hier altijd voor drenthe.nl.  

 

Categorie 

Geef hier aan wat voor type route het is. Bijvoorbeeld een wandeltocht, recreatieve fietsroute, 

MTB-route, etc.  

 

 • Het tabblad Route 

 
Figuur 6: het tabblad ‘Route’ 

 

Routebestand 

Upload hier het routebestand dat je gemaakt of gedownload hebt bij hoofdstuk 2. Zonder dit  

bestand kan de route niet worden opgeslagen. 

 

Eigenschappen 

Noteer de afstand van de route en de tijd die het ongeveer kost om de route af te leggen.  

 

Start- en eindpunt 

Vul hier het adres in van het start- en eindpunt (meestal hetzelfde). Het is ook mogelijk om een 

bestaande locatie of een fiets/wandelknooppunt te kiezen. Dit zijn locaties die al op drenthe.nl 

vermeld worden. Het start- en eindpunt is verplicht. Dus als de route geen echt startpunt heeft, 
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bekijk dan wat een goed startpunt zou kunnen zijn (locatie met 

parkeergelegenheid/horeca/openbaar vervoer). 

 

Routebeschrijving 

Beschrijf de route hier puntsgewijs en gebruik bullets om het overzichtelijk te houden. Hierbij 

hoef je niet te zeggen dat de deelnemer links of rechts af moet, maar vooral waar langs de route 

komt en wat de wandelaar/fietser gaat beleven. 

 

Routeverwijzing 

Dit veld mag leeg blijven. 
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• Het tabblad Tussenstops 

 
Figuur 7: het tabblad ‘Tussenstops’ 

 

Stel je route samen 

Klik op de rode button ‘+ Nieuwe tussenstop toevoegen’ en selecteer vervolgens een locatie, 

fietsknooppunt of wandelknooppunt. Herhaal dit voor elke tussenstop die je toe wilt voegen. 

Let er wel op dat je dit in de juiste volgorde doet. Zorg dat je alle tussenstops in de juiste 

volgorde vanaf het startpunt onder elkaar zet. De volgorde is achteraf eventueel nog aan te 

passen door de tussenstop de slepen door de muis in te drukken op het symbool linksboven van 

iedere tussenstop. Als je de muis ingedrukt houdt, kun je de tussenstop omhoog of omlaag 

slepen. 

 

TIP: vind locaties, fietsknooppunten of wandelknooppunten in de buurt door dit rechtsboven 

op het kaartje aan te vinken. Als je alleen je eigen toegevoegde locaties in beeld hebt en je wilt 

wel gebruik maken van andere locaties die in de database van drenthe.nl staan. Stuur dan een 

mailtje aan info@recreatieschapdrenthe.nl.  

 

NB. Als je locaties wilt gebruiken van andere organisaties, maak dan geen nieuwe locatie aan in 

de database, maar gebruik de locaties die al in de database staan. Als er in de locatietekst wat 

mist of je hebt extra informatie die je graag aan deze locatie zou willen toevoegen, mail deze 

informatie dan aan info@drenthewebsite.nl.  

 

  

mailto:info@recreatieschapdrenthe.nl
mailto:info@drenthewebsite.nl
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• Het tabblad Media 

 
Figuur 8: het tabblad ‘Media’ 

 

Media 

Klik op de rode button ‘+ Nieuwe media toevoegen’ en kies vervolgens een bestand van 

maximaal 3 MB. Geef de foto een naam en vul bij ‘copyright’ de naam van de fotograaf in. 

Herhaal dit voor iedere foto die je toe wilt voegen. Zorg ervoor dat er per route in ieder geval 3 

foto’s zijn toegevoegd (maar nog meer is beter). Wij kunnen niet garanderen dat de copyright 

vermelding altijd wordt getoond. 

 

Ook videomateriaal wordt door de gebruiker erg gewaardeerd. Heb je een video, zet deze dan 

op youtube. Kies vervolgens voor ‘externe link’ en plak de URL van de video in het lege veld.  

 

LET OP: Maak alleen gebruik van foto’s/video’s die je zelf gemaakt hebt of zorg dat je 

toestemming van de maker hebt voor het rechtenvrij gebruik van zijn/haar foto’s. De routes 

kunnen namelijk ook op andere websites worden getoond (naast drenthe.nl).  
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• Het tabblad SEO 

 
Figuur 9: het tabblad ‘SEO’ 

 

Metadata 

Bij dit tabblad is enkel het gedeelte ‘Metadata’ van belang. Vul bij ‘Metatitel’ de naam van jouw 

route in. Bij ‘Meta omschrijving’ geeft je in het kort (max 155 tekens) een beschrijving van jouw 

route. Bij ‘Meta Keywords’ vul je de belangrijke woorden in die betrekking hebben op jouw 

route, bijvoorbeeld: Fietsen, Dwingelderveld, E-bike. Door deze 3 velden in te vullen is je route 

vaak beter vindbaar in zoekmachines zoals Google en Bing. 

  



13 
 

3.3 Opslaan en verwerking 

Vergeet tot slot niet om de route op te slaan. Dit doe je door op de rode button ‘opslaan’ 

rechtsboven in je scherm te klikken. Na het opslaan krijg je bovenin je scherm ‘Route is 

succesvol bijgewerkt’ te zien. Zie je dit niet? Dan ontbreken er waarschijnlijk nog gegevens.  

 

Om daadwerkelijk de route ook geplaatst te krijgen op Drenthe.nl moet de route voldoen aan de 

instructies die hierboven zijn beschreven. Daarnaast moet de route ook aan de volgende 

voorwaarden voldoen voordat plaatsing op drenthe.nl mogelijk is: 

 

1. De eigenaar van de route voert de route op in drenthe.nl. Als je een route invoert van 

een andere partij, ben je vanaf het moment van invoeren verantwoordelijk voor de 

inhoud en word je door ons gezien als eigenaar. De eigenaar zorgt dat de route wordt 

onderhouden zolang de route op drenthe.nl staat. De eigenaar dient eventuele 

wijzigingen in de route z.s.m. door te voeren in de database.   

2. 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!). Als blijkt dat de route niet gecheckt 

en opgeslagen is, kan de route gedeactiveerd worden op drenthe.nl. Als er dan na een 

jaar nog geen actie is ondernomen kan de route geheel worden verwijderd (zie punt 18). 

3. In de teksten mag geen reclame worden gemaakt anders dan voor de route. Informeren 

is wel toegestaan (Het Recreatieschap Drenthe bepaalt of er sprake is van reclame of 

informatie).  

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. 

5. Routes moeten in principe voortdurend te fietsen/wandelen zijn. Als routes 

bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen niet zijn te lopen, dient dit uitdrukkelijk te 

worden vermeld. 

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 niet gericht zijn op voornamelijk de 

bezoekers van 1 of enkele bedrijven en tevens een professionele opzet hebben. 

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

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

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

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

http://www.drenthe.nl/
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12. Indien de route onjuistheden bevat, mag het Recreatieschap Drenthe/Marketing 

Drenthe de route offline halen. 

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

diverse websites.  

14. 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. 

15. Het Recreatieschap Drenthe/Marketing Drenthe kunnen voor het tonen van routes een 

vergoeding vragen. Als dit het geval is, zullen wij je hier over informeren. 

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

verwijdering van de route rechtenvrij beschikbaar.  

17. Als een route na het aanmaken in de database van drenthe.nl na 1 jaar nog niet is 

goedgekeurd, kunnen Marketing Drenthe/Recreatieschap Drenthe de route uit de 

database verwijderen (de ingevoerde gegevens gaan dan verloren). 

 

NB. Mocht je aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet kunnen voldoen. Meld je 

dan bij het Recreatieschap Drenthe (info@recreatieschapdrenthe.nl). Wij kijken dan samen 

naar de knelpunten en kijken of deze op te lossen zijn, zodat we de route toch kunnen plaatsen. 

 

Na het succesvol opslaan van je route, stuur je een mail naar info@recreatieschapdrenthe.nl om 

te melden dat je een nieuwe route hebt aangeleverd. Het Recreatieschap Drenthe controleert de 

route en als alles klopt, wordt de route online gezet. Dit kan enkele werkdagen duren. 

 

Nadat de route geactiveerd is op Drenthe.nl, is het vaak ook mogelijk om de route daarna door 

te zetten naar de app ‘Drenthe routes’. Neem hiervoor na activatie op drenthe.nl contact op met 

het Recreatieschap Drenthe. 

 

Mocht je specifieke route vragen hebben, mail ze dan ook naar info@recreatieschapdrenthe.nl. 

Voor algemene vragen over de database mail je naar info@drenthewebsite.nl. 

  

mailto:info@recreatieschapdrenthe.nl
mailto:info@recreatieschapdrenthe.nl

