
Kies je 
eigen weg!

De handigste wandel-  
en fietswebsites

Van punt naar punt
Zelf je weg kiezen is makkelijk met de knoop-
puntsystemen. In heel Nederland en Vlaanderen 
zijn fietsknooppunten uitgezet en er komen ook 
steeds meer wandelknooppunten. Via route.nl 
kun je je eigen route uitzetten en weer aanpassen 
als die toch net iets te lang of te kort is. Je kunt 
de route printen, opslaan of als GPS-bestand 
downloaden. Of laat je inspireren door de meer 
dan 5300 bestaande routes die zijn uitgezet door 

VVV’s en andere fietsers. Ook op nederland-
fietsland.nl vind je een knooppuntenplanner en 
daarnaast meer dan 30 LF-fietsroutes. Dit zijn 
themaroutes door heel Nederland. Lang genoeg 
voor een fietsvakantie, maar je kunt ook kleine 
stukjes doen. Van elke route is een GPS-bestand 
beschikbaar en bij verschillende routes vind je 
een PDF-folder met leuke bezienswaardigheden 
onderweg. En een centraal punt voor álles over 
fietsen, van fietstests tot een overzicht van route-
planners, is fietsen.123.nl, ook via een app voor 
de smartphone beschikbaar.

Toeristische overstappunten
Ga je een dagje weg of op vakantie in een be-
paalde regio, maar heb je geen zin om je vooraf 
in routes te verdiepen? Kies dan voor een leuke 
wandel- of fietstocht vanaf een Toeristisch Over-
stappunt (TOP). Dit is een startpunt waar je de auto 
kunt parkeren. Je kunt er kiezen uit verschillende 
bewegwijzerde routes en er is ook altijd een plek 
in de buurt waar je kunt uitrusten en wat kunt eten 
of drinken. Vaak een café of restaurant en soms 
‘Rustpunten’, pleisterplaatsen bij particulieren thuis. 
Je vindt de TOP’s via toproutenetwerk.nl.

Inzoomen op het zuiden
Trek je erop uit in Brabant, dan moet je zeker een 
kijkje nemen op routesinbrabant.nl. Daar staan 
niet alleen gewone wandel- en fietsroutes, maar 
ook tochten die geschikt zijn voor mountainbikes  

Nu het steeds warmer wordt en de tulpen vrolijk boven de grond uitsteken 

is het heerlijk om er op de fiets of lopend op uit te trekken. Maar hoe vind je 

een route die echt bij jou past? Die net lang genoeg is om leuk te zijn voor 

alle gezinsleden en waar je onderweg wat nieuws ontdekt? Er komen steeds 

meer handige websites waar je je eigen route kunt uitstippelen en kunt 

profiteren van de ervaring van andere wandelaars en fietsers.
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Bestemming

“Lang genoeg voor een  
fietsvakantie, maar je kunt 

ook kleine stukjes doen”
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en ruiters. Naast de routeplanner vind je er 
meer dan 200 bestaande wandel- en fietsroutes. 
Handig is de top tien van populairste routes. 
Heb je een Michael Boogerd of Leontien van 
Moorsel-in-spe in huis, dan kun je bijvoorbeeld 
de route ‘In het Wiel van de Kampioenen’ doen. 
48 kilometer rondom Woensdrecht, met afsteek-
mogelijkheden voor als de rest van de familie 
iets minder fanatiek is. Of kies voor één van de 
vijf routes die je langs de Brabantse periode van 
Vincent van Gogh leiden. In de app In Brabant 
kun je ook alle routes terugvinden (wel locatiebe-
paling in je smartphone aanzetten).

Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen op 
wandelgidslimburg.com. Qua uiterlijk iets minder 
gelikt, maar wel met honderden routes uitgezet 
door liefhebbers. Bij elke route vind je foto’s, 
praktische informatie over bijvoorbeeld hoogte-
verschillen (in Limburg geen overbodige luxe!), 
een GPS-bestand én de reacties van de wan-

delaars die je voorgin-
gen.  Zo is over de 13 
kilometer lange route bij 
Bunde te lezen: “Prach-
tige wandeling met veel 
variatie. Deze wandeling 
heeft alles: klimmen, da-
len, gehuchten, dorpen, 
akkers en weilanden.”

Natuur in het noorden
Rust en ruimte vind je in de provincie Groningen. 
Op fietsen.groningen.nl (zonder www!) kun je je 
laten inspireren door verschillende gratis routes. Er 
is een handige PDF te downloaden met kaart en 
informatie over bezienswaardigheden onderweg. 
Zo leidt de kunst- en landschapsroute langs bossen 
en de Westerwoldse AA. En is de route je net iets 
te lang, dan plan je met de knooppuntenplanner 
een kortere variant. Wandelnetwerk Noord-Holland 
helpt je op een andere manier op weg. Op wandel-
netwerknoordholland.nl geef je de plaats in waar je 
wilt starten. Je zoomt meteen in op die locatie op 
de kaart, waar je vervolgens zowel knooppunten als 
uitgezette routes vindt. Lekker wandelen aan het 
strand bij Callantsoog of door de Schoorlse duinen!

Klassiekers
Oost-Nederland staat bekend om 

zijn uitstekende mogelijkheden voor 
wandelen en fietsen. Op gelderseroutes.nl vind 
je natuurlijk talloze routes op de Veluwe, maar 
ook Rivierenland en de Achterhoek bieden volop 
leuks, zoals de Achtkastelenroute. De route is met-
een beschikbaar als PDF, GPS-bestand of print en 
er is ook een handige app. En Twente is één van 
de grootste regio’s die volledig is ontsloten door 
wandelknooppunten. Op wandelenintwente.nl kun 
je zelf plannen, maar er zijn ook bestaande routes 
te downloaden. De site biedt relatief veel korte 
routes, tussen de drie en tien kilometer, dus ideaal 
voor het hele gezin!

Vind je het gezellig met een grote groep op pad 
te gaan? Kijk hiernaast voor de agenda van de 
leukste evenementen! 

Rode Kruis Bloesemtocht,  
Geldermalsen
zaterdag 18 april, wandelen

In de Betuwe staan de appel- en kersenbomen 
volop in bloei en met deze wandeling kom je door 
boomgaarden die normaal niet toegankelijk zijn 
voor publiek. Je kunt kiezen uit 8 afstanden tussen 
de 8 en 40 kilometer en de opbrengst gaat naar het 
Rode Kruis. Info: rodekruisbloesemtocht.nl.

Biesboschwandeling,  
Drimmelen
zondag 19 april, wandelen

De Biesbosch is één van de weinige 
zoetwatergetijdengebieden van Europa, een wirwar 
aan rivieren, wilgenbossen en kreken. Je vaart eerst 
met een boot het gebied in en loopt dan een tocht 
van 5, 10, 15, 22 of 32 kilometer (die laatste twee 
starten wel vroeg). Spot de talloze watervogels en 
ontdek nieuw ontwikkelde natuurgebieden!  
Info: biesboschwandeling.nl.

Mini 11
zaterdag 23 mei, fietsen

De Elfstedentocht op de fiets! Nouja... 235 
kilometer langs alle 11 steden is natuurlijk 
alleen voor de die-hards (die is op 25 mei). Maar 
speciaal voor gezinnen is er de zaterdag ervoor 
een familieroute van 40 kilometer. In een tocht 
langs 11 dorpen rond Bolsward krijg je toch het 
Elfstedengevoel! Info: fietselfstedentocht.nl.

Omloop van het Groene Hart
ma 25 mei (2de Pinksterdag), wandelen & fietsen

Voor elk wat wils op dit evenement! In het weidse 
polderlandschap van het Groene Hart kun je op 
maar liefst 7 plaatsen (o.a. Bodegraven, Linschoten 
en Oudewater) starten voor een fietstocht (tussen 
de 25 en 80 km) of wandeling (tussen de 10 en 40 
km). De routes zijn veilig om met kleine kinderen te 
fietsen en de opbrengst gaat naar De Zonnebloem. 
Info: omloopvanhetgroenehart.nl.

Limburgs mooiste, Heerlen
zaterdag 29 en zondag 30 mei, fietsen

2015 is het Jaar van de Mijnen en dus gaat deze 
fietstocht langs het historisch erfgoed uit het 
rijke mijnverleden van Limburg. Op verschillende 
plaatsen gaan de deuren speciaal voor deelnemers 
aan de fietstocht open. De tocht is officieel 45 
kilometer maar je kunt stukken afsnijden.  
Info: limburgsmooiste.nl.

TT-mars
zaterdag 20 juni, wandelen

Traditioneel zijn er in Assen de week voor de 
beroemde motorrace de TT van Assen allerlei 
evenementen. Eén ervan is de TT-mars, een 
wandeltocht door de mooie natuur en dorpen 
rondom de motorhoofdstad. Je kunt kiezen  
uit 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer.  
Info:dezwaluwenassen.nl/ttmars.html.

Midzomernachtloop
zaterdag 20 juni, wandelen 

Een bijzondere tocht voor de echte sportievelingen: 
wandel midden in de nacht een halve marathon 
door de prachtige natuur van de Veluwe! Voor 
één keer kom je door gebieden die normaal na 
zonsondergang niet toegankelijk zijn. Je kunt je 
laten sponsoren voor Natuurmonumenten zodat de 
natuur in goede staat behouden blijft.  
Info: midzomernacht2015.nl.

Toerversie Utrecht
zondag 28 juni, fietsen

Wil jij over dezelfde wegen rijden als je 
wielerhelden Bauke Mollema, Marcel Kittel en 
Vicenzo Nibali tijdens de start van de Tour de 
France 2015 vanuit Utrecht? De Toertocht start 
op dezelfde plek als de etappe van Utrecht naar 
Zeeland een week later. De kortste route is 35 
kilometer. Info:toerversieutrecht.nl. 

Agenda wandel- en fietsevenementen

in het hele land zijn in mei en juni ook fiets- 

en wandelvierdaagsen. Sommigen worden 

georganiseerd rondom feestdagen zoals 

Hemelvaart, dus perfect voor een mini-break!

tip:

“Of kies voor één van de vijf routes 
die je langs de Brabantse periode 

van Vincent van Gogh leiden”
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