Het rondje om de Benelux maakt deel uit van het Fietsweb, een verzameling fietsroutes
door Europa. De routes liggen als een spinnenweb over Europa met Nederland als centrum.
Vanuit Nederland kunnen vakantiefietsers over de uitvalsroutes (“spaken”) van het web naar
tal van verre en minder verre bestemmingen in Europa fietsen. Via de ringen kan je van de ene
naar de andere spaak fietsen en zo zijn allerlei kortere en langere rondritten mogelijk.
Veel Landelijke Fiets (LF) routes sluiten aan op de buitenlandse spaken van het Fietsweb.

Het rondje Benelux (circa 2.500km) wordt gevormd door de Noordzeeroute (North Sea Cycle
route), de dikke groene lijn op het kaartje en Ring 1 van het Fietsweb, de paarse lijn. Hiermee
kan je uitstekend korte, buitenlandse fietsvakanties dicht bij Nederland maken. Ook met de
trein (fiets kan mee) of de auto kunnen de routes gemakkelijk opgepakt worden.

De routes van het rondje om de Benelux: 2500 km aaneengesloten fietsen
Het rondje volgt vanaf Bremerhaven in
Duitsland door Nederland en België de kust
tot Boulogne-sur-Mer in Frankrijk, over
fietsroutes die onderdeel zijn van de
Europese Noordzeeroute. Van Boulogne
tot aan Bremerhaven lopen een aantal
aantrekkelijke en bekende routes die samen
Ring1 van het Fietsweb vormen.
Het rondje kan in beide richtingen gefietst
worden. Met uitzondering van de Groene
Valleien fietsroute tussen Boulogne en
Luxemburg en een deel van het
Kurhessisches Bergland, zijn de fietsroutes
bewegwijzerd.
De volgende routes worden gevolgd:

Ring 1 van het Fietsweb, van Boulognesur-Mer naar Bremerhaven
De Groene Valleien fietsroute (over 600km)
Vanaf Boulogne verder naar Trier aan de de
Moezel. De route loopt op een verrassende
wijze langs jaagpaden, moerassen en over
stille landwegen door Noord-Frankrijk.

De Noordzeeroute van Bremerhaven
naar Boulogne-sur-Mer
Het traject Bremerhaven naar Nieuweschans
(280 km) is beschreven in het Bikeline
boekje Nordseeküsten-Radweg 2.
De route volgt in Duitsland vrij precies en
daarom nogal kronkelend, de kust.
Het traject van Nieuweschans tot Boulognesur-Mer is circa 700 km en wordt gevormd
door de LF10 Waddenzeeroute, en de LF1
Noordzeeroute. ‘s Zomers kan je ook via de
Waddeneilanden fietsen (pontjes tussen de
eilanden).
Er zijn drie boekjes die (overlappend) de
gedeelten van dit traject LF1/LF10
beschrijven:
- De Ronde van Nederland, met o.a.
LF10/LF1, uitgever: het LF platform.
- De LF1 Noordzeeroute, van Den Helder via
Sluis naar Boulogne-sur-Mer (400km),
uitgever: Buijten en Schipperhein.
- De Groene Valleien fietsroute van Sluis via
Boulogne en de Moezel naar Roermond.
Tussen Sluis en Boulogne (200km) volgt
deze route grotendeels het bewegwijzerde
traject van de LF1. Uitgever
Pirola/Europafietsers,
Robertien en Wouter Bazen

De Moezel fietsroute (230km)
Van Trier verder naar Koblenz. Boekjes van
de Moselradweg: uitgevers Bikeline en BVA.
De vlakke route volgt de Moezel tot in
Koblenz. Vrijwel de gehele route is over
fietspaden en passeert een keur aan mooie
stadjes en wijndorpjes.
De Lahn fietsroute (over 180km)
Van Koblenz naar Cölbe bij Marburg.
Boekjes van uitgevers Bikeline en VUD.
De Lahn fietsroute heeft een wat
heuvelachtiger karakter. De route voert
door interessante stadjes en biedt een fraai
natuurschoon. Een extra uitstapje naar de
bron van de Lahn is de moeite waard.
Door het Kurhessisches Bergland (150km)
Van Cölbe bij Marburg naar Hannoversch
Münden bij de samenloop van Fulda en
Werra. Er is geen dekkende kaart meer te
koop, maar wel een (gratis) brochure op de
website van Europafietsers.
De Weser fietsroute (400km)
Van Han. Münden naar Bremerhaven. Er
zijn een aantal boekjes over de Weserradweg, waaronder die van Bikeline en
BVA. Dit is één van Duitsland populairste
routes. Het beginstuk is idyllisch. Na Bremen
komt er wat meer industrie.

Voorzieningen onderweg
Alle routeboekjes bevatten informatie over
de voorzieningen die onderweg nodig zijn
om een aangename vakantietocht te
kunnen maken: Campings, Hotels,
pensions, gastenkamers, winkels,
fietsenmakers en VVVs. Vooral langs de
Duitse rivieren zijn campings, hotels en
pensions ruimschoots beschikbaar. De
boekjes geven tevens volop toeristische
informatie.
Treinverbindingen
Het rondje is op tal van plaatsen met
treinen vanuit Nederland te bereiken.
België/Vlaanderen
Naar Brugge, Nieuwpoort en Diksmuide: via
Antwerpen
West-Frankrijk
naar Boulogne-sur-Mer, Watten, Arras en
Avesnes: via Antwerpen/Lille
Oost-Frankrijk, Ardennen en Luxemburg
naar Virton en Luxemburg: via Brussel of
Luik/Maastricht
Zuid-West-Duitsland:
naar Koblenz, Eifel en Trier, via HeerlenAken, Venlo-Mönchengladbach of
Düsseldorf
Midden-Duitsland
naar Kassel en Hann. Münden: via VenloHamm of Hengelo-Bad Bentheim
Noord-Duitsland
naar Minden: met de IC trein Amsterdam –
Berlijn (reserveren).
Naar Bremen: via Nieuweschans-Leer
In Duitsland zijn zeer goedkope
treinkaartjes te koop (Schönes
Wochenende, Quer durchs Land en Landeskaartjes) voor onbeperkt reizen met 2 tot 5
personen, voor circa 40 tot 45 € per dag.
Fietsdagkaart kost circa 5 €.
Grensoverschrijdende LF-routes
De Landelijke Fiets routes kunnen goed
gebruikt worden om de spaken van het
Fietsweb in Nederland te bereiken:
 LF16, Vechtdalroute, 245 km van
Zwolle naar Darfeld aan de
Eurofietsroute R1
 LF4/LF40, Midden-Nederland route is de
aanloop van de Euroroute R1 (250 km)







LF13, Schelde - Rhein route via Venlo
naar Duisburg (over de R12), 50 km
LF6, Vlaanderenfietsroute heeft een
verbinding met Aken. Vanaf Aken loopt
de Kaiser route naar Paderborn en
kruist de fietsroute naar Praag.
LF2, Stedenroute van Amsterdam naar
Brussel, kruist de LF6 in Leuven
LF3, Maasroute tussen Maastricht en
Roermond

Andere mogelijke verbindingen:
De Groene Valleien route gaat vanaf Trier Moezel door de Eifel naar Roermond. De
route volgt de dalen van de Kyll en de Roer.
En er zijn enkele verbindingsroutes van
circa 100 tot 300km met de LF6, de zuidtak
van de Vlaanderenfietsroute, o.a.:
 langs de Schelde naar BossuitOudenaarde,
 langs de Maas vanaf Dun over Namen
naar Maastricht (met zijtak naar
Hoegaarden), en
 door de Ardennen naar Maastricht.
Nuttige Internet adressen:
www.europafietsers.nl informatie over het
fietsweb en de routes van Europafietsers
voor vragen: info@europafietsers.nl
www.fietsplatform.nl informatie over de
Landelijke Fietsroutes (LF routes)
www.radwege-online.de informatie over
Duitse fietsroutes
www.westtoerisme.be informatie over de
fietsroute door België
www.fietsvakantiewinkel.nl voor kaarten
en routeboekjes
www.treinreiswinkel.nl: bestellen van en
informatie over treinreizen met de fiets

Limburg a/d Lahn

Het rondje kruist tal van spaken
Het Fietsweb kent een groot aantal spaken
die Ring 1 kruisen. In het onderstaande
overzicht van de knooppunten is de afstand
tot de eerste Nederlandse plaats vermeld.
De nummers bij de routes verwijzen naar de
overzichtskaart. De Europa fietsroute R1,
Fietsen naar Praag en de route door de Eifel
zijn bewegwijzerd (in twee richtingen). De
routes uitgegeven door Europafietsers zijn
meestal in twee richtingen beschreven. De
fietsroutes van “Onbegrensd fietsen
naar…” en de Hanzefietsroute zijn in één
richting beschreven.
De knooppunten
Boulogne-sur-Mer (200km),
(1) de Normandië en Bretagne fietsroute,
Europafietsers Rinus en Janneke van Dijke,
Hier kan ook de nieuwe Frontlijn fietsroute
naar Bazel opgepakt worden.
Wasnes-au-Bac (bij Cambrai), 250 km van
Breda:
(2) St.Jacobs Fietsroute, deel 1,
Europafietsers Clemens Sweerman
En de aanlooproute Schelde van de Groene
Valleien fietsroute.
Landrieces, 240 km van Zundert:
(3) Van Gogh route, fietsen met Vincent
tussen Nuenen en Auvers-s-Oise,
Europafietsers Clemens Sweerman
Cendron (Hirson), 220 km van Maastricht:
(4) Fietsen naar Parijs of terug,
Paul Benjaminse.
De route Fietsen naar Lourdes loopt hier
gelijk op met Fietsen naar Parijs,en
met de aanlooproute Maas van de Groene
Valleien fietsroute.
Montmedy/Avioth, 215 km van Maastricht:
(5) Fietsroute Langs Oude Wegen, deel 1,
Europafietsers Clemens Sweerman.
En op 220 km van Eindhoven:
(6) Onbegrensd fietsen naar Barcelona
deel 1 Paul Benjaminse.
En bij Dun-sur-Meuse de aanlooproute
Maas van de Groene Valleien fietsroute.

Luxemburg, 240 km van Maastricht:
(7) Onbegrensd fietsen naar Venetië, deel 1
Paul Benjaminse
(8) De groene Weg naar de Middellandse
Zee, deel 1, Europafietsers
En de aanlooproute Ardennen van de
Groene Valleien fietsroute).
Wormeldange/Moezel, 220 km Maastricht:
(9) Onbegrensd fietsen naar Rome, deel 1
Paul Benjaminse.
Koblenz, 310 km van Roermond:
(10) Reitsma’s Route naar Rome, deel 1,
Hans Reitsma.
En 290 km van Nijmegen:
(11) Limes Fietsroute, deel 1,
Europafietsers Clemens Sweerman.
Hann.Münden, 440 km van Millingen
(12) Fietsen naar Praag, Europafietsers
Wouter Bazen, Wim Kooij en Kees Swart
In Höxter, 300 km van Borculo/Zwilbroek:
(13) Europa fietsroute R1, Bikeline
Hameln, 530 km van Roermond:
(14) Hanzefietsroute, deel 3, westwaarts,
Michaël Wannet.
Bremen, 250 km van Bourtange
(14) Hanzefietsroute, deel 1, oostwaarts,
Michaël Wannet
Brake aan de Weser, 150 km van Emmen:
(15) Jutland Fietsroute,
Europafietsers Clemens Sweerman.
Hann.Münden, knooppunt met Praag

