Aan de Gemeenteraden van de Flevolandse gemeentes en aan de Provinciale Staten van Flevoland,
Geachte dames en heren,
Met veel plezier heb ik kennis genomen van de introductie van de Route Touristique (RT) in Flevoland.
Een primeur voor Nederland waar wij als Flevoland met recht trots op mogen zijn.
Tijdens mijn recente vakantie in Australië heb ik ook regelmatig gekozen voor de RT ipv de high way.
Die keuze werd daar met name ook gefaciliteerd door de duidelijke weergave van de RT op de
verkeersborden. Ik acht het dan ook van groot belang dat in Flevoland die stap ook gezet wordt. Zodra
er op de borden boven de A6 in bruine vakken wordt verwezen naar de RT zal de animo hiervoor veel
groter zijn dan wanneer je via een website over het bestaan van deze route op de hoogte wordt
gebracht. Mijn verzoek aan u is om net als in al die andere landen de verwijzing naar de RT ook zo snel
mogelijk aan de bebording toe te voegen. Alleen dan wordt het gemeengoed en heeft Flevoland een
échte primeur!
Met vriendelijke groet,
Hans Maris
Directeur
Stichting Erfgoedpark Batavialand
p/a Postbus 73, 8200 AB LELYSTAD
Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA LELYSTAD
T. +31 (0)320 – 22 59 99
F. +31 (0)320 – 26 04 36
M. +31 (0)6 – 43 48 99 16
E. hans.maris@batavialand.nl
www.bataviawerf.nl
www.nieuwlanderfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Over Batavialand:
Batavialand, erfgoedpark der lage landen. Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische mentaliteit uit,
gevormd door de uitdaging van het leven op de grens van land en water. Batavialand etaleert de kennis en
kunde over die verbinding van land en water: over polders, varen, scheepsbouw, handel en watermanagement;
in het verleden, het heden en in de toekomst. Batavialand streeft ernaar het publiek daarover breed en
diepgaand te informeren middels een intense beleving. Batavialand is de plek waar je meegenomen wordt
in de wereld van handelsgeest en technologie. Waar Cornelis Lely en Michiel de Ruyter elkaar logisch
ontmoeten als symbolen van en fundering voor de Nederlandse maatschappij en onze cultuur. Batavialand
wordt hét park dat de Nederlandse mentaliteit en kracht uitdraagt, verbindend voor Nederlanders en
wervend voor buitenlanders.

PERSBERICHT
Flevoland heeft de eerste 'Route Touristique' van Nederland
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Lelystad, donderdag 13 april 2017

Flevoland heeft de eerste 'Route Touristique' van
Nederland
Flevoland heeft een landelijke primeur: De eerste 'Route Touristique' van Nederland, ligt
namelijk in Flevoland. Via deze route kunnen automobilisten ‘weg van de snelweg’ A6 een
toeristische route rijden om Flevoland op een andere manier te ontdekken. De route is
gelegen tussen Lelystad en Almere.
Wat is een route touristique?
Het begrip route touristique is vooral bekend van de Franse snelwegen. Via de route touristique
wordt een stuk snelweg ontweken en kunnen toeristische highlights ontdekt worden. Uiteindelijk
komt men een stukje verderop weer op de snelweg terecht. Het bekendste voorbeeld hiervan is
de 'Route Touristique du Champagne' in de Champagne streek. In Flevoland past zo'n route
perfect. Dwars door Flevoland loopt namelijk de snelweg A6. Langs en in de buurt van deze
snelweg is een groot aantal toeristische trekpleisters te vinden. Omrijden is dan ook zeer zeker de
moeite waard.
Route Touristique Flevoland
De ‘Route Touristique Flevoland’ kan via twee kanten gereden worden. Vanaf de A6 vanuit
Lelystad naar Almere en andersom. De route biedt voor elk wat wils en gaat langs allerlei

Flevolandse toeristische punten en attracties. Zoals het natuurgebied de Oostvaardersplassen,
diverse stranden, het gemaal De Blocq van Kuffeler, Batavia Stad Fashion Outlet en het
Belevenissenbos. Daarnaast biedt de route ook talloze stops met prachtige vergezichten over het
Markermeer en diverse natuurgebieden. De route is beschikbaar in 3 talen (Nederlands, Duits,
Engels) en is te vinden via de website RouteTouristique.nl.
Provincie Flevoland investeert in toeristische routes
De route is ontwikkeld door Toerisme Flevoland met een stimuleringsbijdrage van provincie
Flevoland. Gedeputeerde Rijsberman van de provincie Flevoland is blij met het resultaat. "Deze
nieuwe route geeft reizigers op een originele manier gelegenheid om onze provincie te ontdekken.
Mooi ook dat we daarmee in Flevoland de primeur hebben van de eerste 'Route Touristique' in
Nederland". De provincie gaat de komende periode nog meer investeren in toeristische routes om
extra beleving te creëren voor de bezoekers aan Flevoland.
Promotie film
De 'Route Touristique Flevoland' wordt onder andere onder de aandacht gebracht via het
volgende promotiefilmpje.

Bijlagen





Persbericht
Foto van Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman voor Exposure
Link promotiefilm Route Touristique Flevoland
Link website Route Touristique Flevoland

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Leon Visser (Projectleider)
Toerisme Flevoland
Contactgegevens
M: 06-51767924
T: 0320-286755
E: leon@toerismeflevoland.nl
Bezoekadres
Het Ravelijn 1, 8233 BR Lelystad

Postadres
Postbus 123, 8200 AC Lelystad

Corporate kanalen
I: toerismeflevoland.nl
F: Toerisme Flevoland
T: @toerismeflevo

Consumentenkanalen
I: ookflevoland.nl
F: Flevoland. Avontuurlijk dichtbij.
T: @Flevo_Avontuur

Toerisme Flevoland is de marketing- en promotieorganisatie voor toerisme en recreatie in de provincie
Flevoland. Haar activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland. Toerisme
Flevoland is een bedrijfsonderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv.
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