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Nederland Fietsland

Ontdek Nederland
op de fiets

Nederland staat niet voor niets bekend als fietsland. Veel veilige, comfortabele fiets
paden, lekker vlak en ook fijn; je fietst zo van het ene landschap in het andere. Van bos
en heide tot weiden en polders.

via de knooppunt- en LF-routes

Een mooie fietsroute vinden is dan ook heel eenvoudig. Er is ruim 32.000 km aan bewegwijzerde fietsroutes uitgezet. Voor een kort fietstochtje zijn de knooppuntroutes ideaal. Fiets je
een meerdaagse tocht, dan gebruik je het beste de LF-routes.
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Deze folder geeft in vogelvlucht aan wat er zoal
mogelijk is in Nederland op recreatief fietsgebied. Op www.nederlandfietsland.nl lees je veel
meer fietsinformatie: van uitleg over de routenetwerken en actuele routewijzigingen tot tips
over fietsvervoer, evenementen en nieuws.
Blijf op de hoogte en meld je via de homepage
aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief.
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Tips
s
voor eindeloo
fietsplezier!

routes

Hoe werkt het
Op www.nederlandfietsland.nl
staan filmpjes over de werking
van de fietsroutenetwerken,
zowel LF als knooppunt.

Bordje Weg
Mocht je onderweg een probleem in de fietsbewegwijzering
tegenkomen, dan kun je dat melden via het ‘Bordje Weg’
meldsysteem op www.nederlandfietsland.nl. Dat zorgt
ervoor dat je melding automatisch bij de juiste onderhouds
instantie terechtkomt. Het gaat om
meldingen over LF-bordjes, knooppuntbordjes en informatiepanelen.
Denk aan een beklad bordje, verkeerd geplaatste paal of een volledig
verdwenen informatiepaneel. Voor
smartphones is er een mobiele
website, http://m.bordjeweg.nl.
www.bordjeweg.nl

Stichting Landelijk Fietsplatform
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort, tel. 033-4653656
Als coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland draagt het Fietsplatform bij
aan de belangenbehartiging en promotie van het fietsen via www.nederlandfietsland.nl.
De Gijster
Het Fietsplatform zorgt samen
met ruim 150 vrijwilligers voor ontwikkeling, onderhoud en
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een overzicht te geven van fietsvriendelijke horeca
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Dit is een selectie van het totaal aanbod aan horeca en hier weet je
Suraeje als fietser goedRijen
zeker dat
zit. Fietsers Welkom! adressen bieden namelijk alles wat belangrijk
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is voor een geslaagde fietsdagtocht of fietsvakantie, zoals ruime openingstijden, gratis vullen
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Een heerlijke fietstocht is pas echt geslaagd wanneer je als fietser een goede
ontvangst krijgt op dat leuke terrasje onderweg, op de camping of in een hotel.
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In het aanbod
Fietsers Welkom! overnachtingsadressen zitten zowel campings,
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hotels, bed&breakfasts en32hostels.
Klein Bijna alle Natuurkampeerterreinen voeren het
Zwitersland
Fietsers Welkom! label. Zo ook meerdere
campings met Trekkershutten en Stayokay
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Fiets. Je leest er alles over op www.nederlandfietsland.nl.
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De horeca- en logiesbedrijven die je een warm welkom
geven, zijn herkenbaar aan het
Hulten
Fietsers Welkom! gevelbordje en overzichtelijk te vinden via o.a. de recreatieve fietsroute-
Molenschot
planner en diverse fietskaarten. Kijk voor een actueel overzicht van deelnemende bedrijven op
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Gilzewww.nederlandfietsland.nl.
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www.nederlandfietsland.nl. Deze is in beheer van de Fietsvakantiewinkel en biedt een zeer breed
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In44deze fietsmap staat de 400 km lange Zuiderzeeroute (LF21 LF22 LF23)
belicht. De map bestaat uit drie dubbelzijdige48fietskaarten 47
B&B Aan de
08
07
Singelgracht
schaal
1:100.000
en
informatieboekje. Je leest over de
45 een losVaareind
33
B&B Lieu de Ruse
Hof van Holland
voormalige Zuiderzee en krijgt tips voor het plannen van je tocht.
82
ISBN 9789072930538, € 12,95

Achterste
producten bestellen
Rith 26

28

Groenendijk

44

17

Sprang-Capelle

25

Klein Dongen

N2 85

straat

Waalwijk

37
49

Hèt Pannekoeckershuys
N2

03

18

16

29

k anaa

Eind van
den Hout

Ronde van Nederland
Asterd53 van Nederland is de ultieme fietsroute voor elke
De Ronde
vakantiefietser.
plas
Zandwiel
De Kuil
Meerdere LF-routes zijn aaneengeregen
tot ruim 1300 kilometer fietsplezier
Strikberg
77
langs de grenzen van ons land. In
bijbehorende fietsgids
staat de route op
E 1 9de
76
6
A1
48 trajectkaarten (schaal
1:100.000).
De gids biedt verder nuttige adressen
52
van musea en attracties, overnachtingsmogelijkheden, veerdiensten en VVV79
01
kantoren.
Heb je de Ronde compleet gefietst, dan ontvang je een oorkonde 78
Verloren Hoek
en kom
je in de speciale eregalerij
op www.nederlandfietsland.nl.
In den Molen
51
10 9789072930491,
ISBN
€ 16,95
13
50

13
48

Dong e

75

Westpolderplas

kan aal

Langstraat

Wilhelmi na

Hespelaar

99
74

l

11

Waspik-Zuid
35 km

k

89

ng
fwateri sZuid e ra

Waspik

A59

Made

Basiskaart netwerk LF-routes
Helkant
61
Op deze losbladige fietsvakantieatlas60staat het
70
complete LF-netwerk
en alle regionale fietsknoop57
56 de informatierijke kaarten
puntnetwerken. Met
Wagenberg
(schaal 1:100.000) op watervast papier is het
routeverloop
eenvoudig te volgen. Je ziet ook de71
40
Fietsers Welkom! locaties. Een
Drie los informatieboekHoefijzers
je bevat de gebruiksaanwijzing.
Aanvullend op de
Basiskaart zijn er gratis folders van samengestel72
Terheijden
Langeweg
de LF-routes, met o.a. een55globaal routekaartje en
de hoogtepunten langs de route. Je kunt ze gratis
73
downloaden via www.nederlandfietsland.nl.
54
ISBN 9789072930576,
€
24,95
Ma
r

ldonk

De Zandput

De Laan

12

68

07

rkanaa

Fietsvriendelijke adressen

96

Zevenbergschen Hoek

Zuide

v aart

65

Geertruidenberg
N 62 3

LF-uitgaven

art
Va

ede

02

e
asj

Oude M a

60

E3
A5 12
8

62

Binnen-Moerdijk

de

59

Ke rk-

Domeinen
put

e
B re

51

www.nederlandfietsland.nl

Drimmelen 98 97
Vaart

rdijk

Meeuwen
39

29

Lage Zwaluwe

N3

Keizersveer
Perenboom

a
H

m
© 2017 Foto’s: Fietsplatform
/ Ad Snelderwaard / Johan de
Jong
De Polderpub

oom

Bergsche Maas

32

12

Str

01

Sp

r

n
va

E19
A16

50
Kurenpolder

Chaamse
Bosschen

Bolberg

N26

0

Zandeind

Weilenseind

34

Vijfhuizen
68

73

Riel
Spaansehoek

37
Goirle

OVERZICHTSKAART

FIETSROUTENETWERKEN

NEDERLAND

Fietsknooppuntnetwerken
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De fietsknooppuntnetwerken zijn ideaal voor het plannen en fietsen van een dagtocht.
Het regionale, fijnmazige systeem werkt heel eenvoudig en je bepaalt zelf de route
en het aantal kilometers dat je wilt gaan fietsen.
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Elk knooppunt bestaat uit een bord met een nummer en vaak ook een informatiepaneel.
Het traject tussen twee knooppunten is bewegwijzerd met bordjes met het eerstvolgende
knooppuntnummer erop. En zo fiets je van knooppuntnummer naar knooppuntnummer.
Je bepaalt dus zelf de route en de afstand en je kunt de knooppunten zo kiezen dat je
terugkomt waar je begonnen bent.
Landsdekkend
Heel Nederland - behalve de kleinere Waddeneilanden - is ‘bedekt’ met deze fietsknooppunten. Er zijn zo’n 48 knooppuntnetwerken in Nederland; bijna allemaal op
dezelfde manier bewegwijzerd. Het aanbod aan thematische rondritten op basis
van knooppunten is groot. Je vindt ze als folder bij VVV’s of digitaal op het internet.
De site nederlandfietsland.nl biedt
je ter inspiratie per provincie een
mooie selectie.

LF-routes
Wil je een meerdaagse fietstocht maken,
dan zijn de LF-routes het meest geschikt.
LF 1a
Met ruim 4.500 km bewegwijzering laat
Noordzee
route
dit netwerk van langeafstandsroutes je Nederland in al zijn
afwisseling zien. Natuur en boerenland,
maar ook mooie steden en dorpen.
(van Den Helder naar Sluis)

LF-routes maken zo veel mogelijk gebruik
van rustige, veilige binnenweggetjes en
vrijliggende fietspaden. LF-routes zijn
in twee richtingen bewegwijzerd.
Het maakt dus niet uit welke kant
je opfietst. De routemarkering
bestaat standaard uit
rechthoekige bordjes
met daarop de
routenaam en het
LF-routenummer.

Legenda
1"3

Regionale knooppuntroute
Provinciegrens

Het LF-netwerk is
opgezet om naar
eigen inzicht een
lange fietstocht
op maat
samen
te stellen.
Combinaties van verschillende LF-routes
leveren ook populaire thematische tochten op,
zoals de Ronde van Nederland, Zuiderzeeroute
en Rijnfietsroute.

LF-routes: er gaat
wat veranderen
LF-routes zijn al ruim een kwart eeuw
bekend als de lange-afstandfietsroutes
in Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Sinds een paar jaar is er ook
een landsdekkend, fijnmazig netwerk van
knooppuntroutes. Dit biedt nieuwe moge
lijkheden voor de LF-routes. De huidige
netwerkfunctie is niet langer nodig. De
focus komt te liggen op een tiental zogenoemde ‘icoonroutes’ met sterke thema’s
en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. Routes waarmee we ook internationaal ons visitekaartje als fietsland
kunnen afgeven.
Op www.nederlandfietsland.nl/actueleroute-info lees je meer over wat er gaat
veranderen. De aanpassingen zullen de
komende jaren geleidelijk plaatsvinden.
Alles met als doel: de mooiste LF-routes
nog mooier maken.

Combineren met knooppuntroutes
LF-routes gaan vaak door het centrum van een stad, langs het station, zodat je de route makkelijk kunt
oppikken. Maar ben je op doorreis, dan wil je misschien de stad mijden. Met de knooppuntroutes die
bedoeld zijn voor kortere fietstochten in de regio, plan je makkelijk een weg om de stad heen. Ook een
stukje afsnijden of een ommetje toevoegen doe je gemakkelijk via de knooppuntroutes.
Overzicht LF-routes
Hieronder staan de LF-routes opgesomd, met afgeronde kilometrages en globale start/eindplaatsen.
Op nederlandfietsland.nl/lf-routes vind je per route meer informatie, zoals de nabijgelegen Fietsers
Welkom! adressen en de GPS-track.
LF1
LF2
LF3

LF4
LF5
LF6
LF7
LF8
LF9
LF10
LF11
LF12
LF13
LF14
LF15
LF16
LF17
LF19
LF20
LF21
LF22
LF23
LF30
LF51

Noordzeeroute (330 km)
Stedenroute (350 km, waarvan 200 km in NL)
Rietlandroute (170 km)
Hanzeroute (135 km)
Maasroute (250 km)
Midden-Nederlandroute (300 km)
(30km)
(40km)
Oeverlandroute (385 km)
(100 km)
NAP-route (455 km)
Waddenzeeroute (275 km)
Prinsenroute (125 km)
Maas- en Vestingroute (235 km)
Schelde-Rheinroute (285 km)
Saksenroute (290 km)
Boerenlandroute (260 km)
Vechtdalroute (230 km)
(60 km)
(35 km)
Flevoroute (275 km)
(150 km)
(135 km)
(115 km)
(50 km)
Kempenroute (110 km, waarvan 50 km in NL)

LF-route met LF-nummer
Internationale LF-route

Den Helder - Sluis
Amsterdam - Brussel
Holwerd - Kampen
Kampen - Millingen
Arnhem - Maastricht
Den Haag - Enschede
Thorn - Roermond
Maastricht - Duitse grens
Schoorl - Maastricht
Ommen - Winterswijk
Bad Nieuweschans - Breda
Callantsoog - Bad Nieuweschans
Den Haag - Breda
Hoek van Holland - Nijmegen
Vlissingen - Venlo
Lauwersoog - Enschede
Alkmaar - Enschede
Zwolle - Darfeld (D)
Gorinchem - Wijk bij Duurstede
Deventer - Holten
Haarlem - Groningen
Amsterdam - Afsluitdijk/Friesland
Afsluitdijk/Friesland - Kampen
Kampen - Amsterdam
Breskens - Sas van Gent
Antwerpen - Eindhoven

Internationale routes
LF-routes stoppen niet bij de grens. Sterker nog: de LF7, LF12 en LF51 lopen deels over Belgisch
grondgebied. Enkele LF-routes maken deel uit van internationale fietsroutes.
Zo vormen de LF1 en LF10 het Nederlandse deel van de North Sea Cycleroute (Eurovelo 12).
Deze ongeveer 6.000 km lange fietsroute voert door acht landen rond de Noordzee.
www.northsea-cycle.com
De LF-routes tussen Millingen en Hoek van Holland zijn het sluitstuk van de Internationale Rijnfiets
route (Eurovelo 15). Deze fietsroute loopt langs een van de langste rivieren van Europa, startend in
de Zwitserse Alpen tot aan de Noordzeekust. www.rijnfietsroute.eu
De Maasfietsroute (LF3 Maasroute en LF12) vormt het Nederlandse deel van de Internationale Maas
fietsroute waarbij je de Maas kunt volgen vanaf
de bron in de Franse Vogezen, via de Belgische
Ardennen en de Nederlandse Maasdelta naar de
monding bij Hoek van Holland.
De LF16 Vechtdalroute (ofwel Vechtetalroute)
tot slot voert van Zwolle naar het Duitse Darfeld.
Meer over deze grensoverschrijdende routes
lees je (ook) op nederlandfietsland.nl bij het
onderdeel fietsvakantie.

