‘Bett+Bike’ – goed aankomen,
goed overnachten!
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U hebt tijdens uw ﬁetstocht een onderkomen voor één nacht nodig of een optimaal onderdak tijdens
uw ﬁetsvakantie in een bepaalde plaats? Dan vindt u onder de ‘Bett+Bike’-deelnemers bijzonder
ﬁetsvriendelijke gastheren. Zij voldoen aan de criteria die de Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.
(ADFC Algemene Duitse Fiets-Club) heeft uitgewerkt voor ﬁetsvriendelijke verblijven en bieden ﬁetsers
bovendien vele aantrekkelijke extra's. U kunt uw ﬁets bijvoorbeeld in een afsluitbare ruimte stallen en
uw kleding en uitrusting er laten drogen. Bovendien beschikt u bij de ‘Bett+Bike’-gastheren ook over
ﬁetskaarten van de regio en over gereedschap, en in de ochtend wacht u een uitgebreid, gezond ontbijt.

Nedersaksen

s

ntip
or uw toere
o
v
t
r
a
a
k
e
D

Amsterdam

280 km

365 km

Berlijn

Hannover
285 km

In Nedersaksen zijn er ongeveer 700
‘Bett+Bike’-deelnemers. Het gaat
hierbij van campingplaatsen, jeugdherbergen, particuliere verblijven en
vakantieverblijven tot 4-sterrenhotels.
Overigens vindt u alle ‘Bett+Bike’deelnemers ook op de kaart op
www.vakantieland-nedersaksen.nl.

Keulen

Duitsland
512 km

663 km

Over geheel Duitsland zijn de 5500
ﬁetsvriendelijke verblijven verdeeld
over meer dan 3000 plaatsen.

Stuttgart
München

Op www.bettundbike.de vindt u alle
belangrijke informatie over de deelnemers. Via diverse zoekfuncties (bijv. op plaats, streek, locatie
langs een ﬁetsroute of in een regio) kunt u ‘Bett+Bike’-deelnemers ﬁlteren en bijvoorbeeld vervolgens
als lijst afdrukken. Bovendien is er op www.bettundbike.de een GPX-bestand opgenomen met
daarin alle deelnemers, dat u voor GPS-apparaten kunt downloaden. Wilt u onderweg gemakkelijk
naar uw volgende onderkomen kunnen zoeken, dan vindt u alle deelnemers in de ‘Bett+Bike’-app,
gratis beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten.

Uw fiets meenemen in trein en bus
www.vakantieland-nedersaksen.nl

Rustig naar het begin van uw ﬁetsvakantie of gewoon de route van de dag korter maken: In veel ﬁetsregio´s in Nedersaksen zijn er goede aansluitingen op het spoorwegnet van Deutsche Bahn. In de
meeste treinen van het regionale netwerk kunt u uw ﬁets meenemen zonder dat u dit van tevoren hoeft
aan te melden. Voor langeafstandstreinen bent u zoals in geheel Duitsland verplicht te reserveren. Via
de Service-Hotline van Deutsche Bahn met als nummer +49(0)180 6 99 66 33 (20 ct/gesprek via een
vaste telefoonlijn, voor mobiele gesprekken is het tarief max. 60 ct/gesprek) kunt u informatie krijgen
over het onderwerp ‘Bett+Bike’ (‘Trein en ﬁets’). Informatie over de mogelijkheden om uw ﬁets mee te
nemen in de vervoersbedrijven in Nedersaksen vindt u op www.vakantieland-nedersaksen.nl.
Geen treinaansluiting in de buurt? Geen probleem! In veel intercitybussen kunt u uw ﬁets meenemen
als u van tevoren hebt gereserveerd. Op www.adfc.de/adfc-reisenplus/radtouren-planung/
fahrrad-und-fernbus kunt u lezen hoe de afzonderlijke aanbieders dit voor u organiseren.
Uw ﬁets in de bus ter plaatse meenemen? In de meeste gevallen is ook dat geen probleem. Veel regio´s
bieden in de zomermaanden een speciale busdienst voor vakantiegangers met ﬁets aan. De ﬁetsbussen
zijn voorzien van een ﬁetsaanhanger en nemen uw ﬁets gratis of tegen een kleine toeslag mee.
Nedersaksen is een deelstaat met veel water, op veel plaatsen die niet bereikbaar zijn voor motorverkeer kunt u samen met uw ﬁets per boot de oversteek maken. Informatie hierover vindt u op:
www.vakantieland-nedersaksen.nl.

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH
Essener Straße 1 · D-30173 Hannover
t +49(0)511 270488-40
f +49(0)511 270488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.vakantieland-nedersaksen.nl
Volg ons op
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Afbeeldingen
De volgende personen/instellingen beschikken over de auteursrechten en/of gebruiksrechten met betrekking tot de afbeeldingen:

vindt u op
n
e
t
h
l/
c
o
t
r
Mee
ersaksen.n
d
e
n
d
n
la
tie
www.vakan
ie
fietsvakant

Silhouetten: iStock.com/AskinTulayOver, d-l-b, A-Digit
Titel: Cuxland Tourismus/Nele Mertensen
Redactionele tekst van boven naar onder:
ADFC Bett+Bike Service GmbH, Tourismusverband Landkreis
Stade/Elbe e.V, Thomas Froitzheim, Thomas Froitzheim
Fietspaden:
1 Weserbergland Tourismus e.V.
2, 5, 24 en 25 Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.
3 Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.
4 Cuxland-Tourismus/Florian Trykowski
6 Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme)/
Udo Fischer
7 KS Elberadweg/Joachim Harbeck
8 Lüneburger Heide GmbH/Markus Tiemann
9 Celle Tourimus Marketing GmbH
10 Karnehm-Wolf
11 Ammerland Touristik/Ahlers und Scheuch
12 en 13 Gerd Kaja
14 Ostfriesland Touristik – Landkreis Aurich GmbH
15 Friesland-Touristik Gemeinschaft/Martin Stöver
16 – 18 Emsland Tourismus GmbH
19 Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.
20 Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest
21 Wolfgang Stelles
22 om-Tourismus
23 Verbund Oldenburger Münsterland
26 Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven
27 Verein Mönchsweg e.V./Martin Elsen
28 Touristikagentur Teufelsmoor Worpswede
Unterweser e.V./Karsten Schöpfer
29 Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme)/
Björn Wengler Fotograﬁe
30 Nordenham Marketing & Tourismus e.V./Verlag Schewe
31 Cuxland-Tourismus/Florian Trykowski
32 Region Hannover/Nina Weymann-Schulz
33 Landkreis Hildesheim/Dirk Schaper
34 Mittelweser-Touristik GmbH
35 HeideRegion Uelzen/Peter Gerlach
36 Touristikgemeinschaft Wesermarsch/Meike Lücke
37 Holde Schneider für Volksbank Arena
38 Kurt Hapke
Redactionele foto rechtsonder:
Lüneburger Heide GmbH/Dominik Ketz

Kaart, wegbewijzering of digitale ondersteuning? Onder ﬁetsers schijnt dit vaak bijna een geloofskwestie te zijn, uiteindelijk blijft het een zaak van persoonlijke voorkeur. Op de langere ﬁetsroutes
en in de streken in Nedersaksen zijn we hierop ingesteld en bieden we u meestal al deze drie
oriëntatieopties aan.
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Lange fietsroutes
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8

Weser-Radweg

Fietskaarten worden door diegenen gebruikt die veeleer graag een overzicht over de regio hebben
en in de bijbehorende gids extra informatie willen nalezen over bezienswaardigheden langs de route.

Ilmenauradweg
Lüneburger Heide

17

Grenzgängerroute
Teuto-Ems
Lengte: ca. 146 km

3

kunstwegenVechtetalroute
Lengte: ca. 228 km

4

NordseeküstenRadweg

Kartograﬁe:
mr-kartographie, Gotha

Brückenradweg
Osnabrück ↔ Bremen
Lengte:
Westroute: ca. 165 km via Vechta
Oostroute: ca. 149 km via Diepholz

Productie:
BWH GmbH

Aller-Radweg
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Lengte: ca. 403 km
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Internationale
Dollard Route
Lengte: ca. 300 km
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Logo ClimatePartner

Radfernweg
Hamburg-Bremen

15

Elberadweg
Lengte: ca. 783 km

Grafschafter Fietsentour
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Mönchsweg

Hunte-Radweg

Radwanderweg
Weites Land

Lengte: ca. 133 km

Lengte: ca. 140 km

Boxenstopp-Route

29

3-Seen-Route

Radroute der
Megalithkultur

30
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EmsRadweg
Lengte: ca. 379 km

Lengte: ca. 210 km

Landsgrens

31
Radroute

Deelstaatgrens

der Megalithkultur

ADFC RadReiseRegion
Uelzen

Snelweg in aanbouw/
planning

Lengte: totaal ca. 900 km

4-baanse rijksweg/rijksweg
Spoorweg

Wümme-Radweg

ADFC RadReiseRegion
Wesermarsch

Lengte: ca. 257 km

Lengte: totaal ca. 840 km

Spoorweg met tunnel
Scheepvaartlijn

Deutsche Sielroute

Deutsche Fährstraße
(Südteil)

In de regio’s nabij de Nederlandse grens zijn de
ﬁetspaden voorzien van bewegwijzering met knooppunten. Zo kunt u net als in Nederland uw route van
knooppunt naar knooppunt combineren.

Snelweg

Mountainbikeregio’s

Lengte: ca. 189 km

Lengte: ca. 391 km

Tour de Fries

Steden

Fietsregio’s
35

Lengte: ca. 261 km

Friesenroute Rad up Pad

Große Weserlandroute

Lengte: ca. 530 km

Lengte: ca. 367 km

37

Kanaal

Volksbank Arena
Harz

11

41

Lengte: totaal ca. 2.300 km

Lengte: ca. 134 km

Friedensroute
Münster-Osnabrück
Lengte: ca. 176 km

32

Kulturroute – durch
Hannover und drum herum
Lengte: ca. 820 km

38

Mountainbike-Region
Naturpark Solling-Vogler

Fietstocht,
Mountainbikeregio

Lengte: totaal ca. 760 km

Schaal: 1:490.000
0
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Met digitale ondersteuning kunt u natuurlijk ook uw
doel bereiken, zonder op een kaart te hoeven kijken
of bewegwijzering te moeten volgen. Met het GPSapparaat op uw stuur weet u altijd precies waar u
zich bevindt en waar u heen moet. Bovendien toont
uw digitale hulp u hoeveel kilometers er nog te gaan zijn op uw tocht en wanneer u uw doel zult
bereiken. Fietsen met behulp van GPS verschilt van autorijden met GPS: U hebt een GPS-apparaat
nodig dat geschikt is voor gebruik op de ﬁets: Voordat u aan uw tocht begint, laadt u op het apparaat
een bestand (track) met een route. Deze route wordt dan op het apparaat als een lijn voor u getoond
die u dan al ﬁetsend alleen nog maar hoeft te volgen. Op www.vakantieland-nedersaksen.nl vindt
u gratis GPX- en KML-tracks bij alle ﬁetsroutes op deze kaart en bij vele dagtochten.
Door middel van de app ‘Rad-Navi Niedersachsen’ maakt u van uw smartphone een navigatieapparaat en begeleider op uw tocht: U kunt de app uw route van startplaats naar eindpunt laten
berekenen of voor uw volgende tocht een van de vele door de app voorgestelde routes kiezen.
Deze gratis app is beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten.

Rivier

Nationale natuurlandschappen
24
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36
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Legende

Lengte: ca. 450 km

28
20

Innerste-Radweg
Lengte: ca. 105 km

Lengte: ca. 274 km

Lengte: ca. 151 km
Vermenigvuldiging, opslag en reproductie zijn
niet toegestaan.

Vom Teufelsmoor
zum Wattenmeer

Lengte: ca. 213 km

Deutsche Fehnroute
Lengte: ca. 173 km

Rad-Route
Dortmund-Ems-Kanal
27

19

Ammerlandroute
Lengte: ca. 166 km

33

Lengte: ca. 340 km

Leine-Heide-Radweg

Lengte: ca. 273 km
6

18

Lengte: ca. 254 km

Hase-Ems-Tour
Lengte: ca. 328 km

26
9

Lengte: ca. 568 km
5

25

Lengte: Hoofdroute ca. 300 km
Langs het natuurparken ca. 395 km

Lengte: ca. 185 km

Lengte: ca. 520 km
2

Emsland-Route

Wegbewijzering is zeker het meest aangename
oriëntatiemiddel. U kunt zonder al te veel voorbereiding aan uw tocht beginnen en via de mooiste routes
bereikt u uw doel. U volgt gewoon het logo van de
route of ﬁetst van plaats naar plaats, informatie over
de afstand tot de volgende plaats wordt u ook altijd
daarbij gegeven.

30 km

Meer informatie over hulp(middelen) bij het oriënteren tijdens uw ﬁetstocht vindt u op
www.vakantieland-nedersaksen.nl.
Uw geheel eigen route kunt u met behulp van de ﬁetstochtplanner samenstellen:
www.fietsrouteplanner-nedersaksen.nl.
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In Nedersaksen ﬁetst u langs rivieren en hebt u uitzicht op het UNESCO-werelderfgoed de Waddenzee, of door wondermooie heide-, veen- en dekzandlandschappen. U kunt steden en kleine,
karakteristieke plaatsen met historische hoeven bekijken of u laten onderdompelen in de typisch
nedersaksisch-landelijke manier van leven.

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 568 km
Hoogtemeters: ca.  319 m / 321 m

Met de ﬁets op vakantie gaan en een vast onderkomen hebben wordt steeds populairder! Dat betekent namelijk niet elke ochtend: ‘Alles moet weer worden ingepakt’. U kiest gewoon ter plaatse op
elke nieuwe dag uit een uitgebreid aanbod aan dagtochten de beste tour uit. Tussen de Noordzee en
de Harz is er zoveel te ontdekken dat het de moeite waard is om kleine delen van Nedersaksen in alle
rust te ontdekken.

Start:

Grensovergang
Bad Nieuweschans
(Niederlande)/Bunde

Finish:

Hamburg-Finkenwerder
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16

22

Leine-Heide-Radweg

EmsRadweg

3-Seen-Route

Eén keer rondom de Noordzee fietsen, daartoe
nodigt de Nordseeküsten-Radweg u uit. Een bewegwijzerd traject van 6.000 km door niet minder
dan acht landen leverde deze fietsroute een
vermelding in het Guinness Book of Records op.
In Nedersaksen voert de route u van Oost-Friesland langs de
kust via de Wesermarsch, de havenstad Bremerhaven en het
Cuxland tot in de vakantieregio Altes Land aan de Elbe onder
de toren van Hamburg. De Waddenzee, dijken, vuurtorens,
windmolens, havenplaatsen, Hanzesteden en veel frisse zeewind kenmerken dit deel van de fietsroute.

De Leine-Heide-Radweg combineert het
afwisselende middelgebergtelandschap van het
Leinebergland met de Lüneburger Heide en de
Hanzestad Hamburg. Beleef vanaf de bron van de
Leine vlakbij Leinefelde het heuvelachtige landschap van Eichsfeld en Leinebergland met beboste heuvelruggen en bonte
boomgaarden.
Vanaf de beursstad Hannover volgt het pad de Leine in het
ommeland van het Steinhuder Meer en door het idyllische
rivierlandschap van het Aller-Leine-Tal. Daarna loopt de route
door de Lüneburger Heide tot Hamburg.

Het is een zeer bijzondere ervaring om een volledige rivier van de bron tot de monding te volgen.
Deze belevenis wordt u geboden door de 379 km
lange Ems-Radweg, die u van Hövelhof in de
Senne tot aan de monding van de Ems in de Noordzee bij
Emden voert. U ervaart van zeer dichtbij hoe de Ems op haar
weg naar de Noordzee van een smalle waterloop tot een forse
stroom uitgroeit. Daarbij leidt de Ems-Radweg u niet enkel
steeds weer naar het water, maar ook naar de historische en
idyllische landschappen links en rechts van de Ems.

Fiets door het Oldenburger Münsterland en het
aangrenzende Ammerland en volg hierbij de
blauwwitte bordjes met de rietstengel.
Tijdens deze tocht wachten er drie van de grootste
wateren van het noordwesten op u: Dümmer-meer, Thulsfelder
Talsperre, het Zwischenahnse meer.
Verheug u op een afwisselende reis door het uitgestrekte
landschap van venen, dekzandgebieden, bossen en meren, de
landelijke cultuur en de heerlijke regionale keuken.

Lengte traject: ca. 403 km

Kenmerk:

Hoogtemeters: ca.  450 m / 780 m

Contact en informatie
AG Nordseeküsten-Radweg Niedersachsen / Bremerhaven
Cuxland-Tourismus
t +49(0)4721 599 666
info@cuxland.de
www.northsea-cycle.com

Start:

Leinefelde
(Thüringen)

Finish:

Hamburg

Contact en informatie
HVE Eichsfeld Touristik e.V.
t +49(0)3605 200 6760
info@leineheideradweg.de
www.leineheideradweg.de

Kenmerk:

Kenmerk:

Lengte traject: ca. 379 km

Lengte traject: ca. 261 km

Lengte traject: ca. 140 km

Hoogtemeters: ca.  210 m / 315 m

Hoogtemeters: ca.  717 m / 719 m

Hoogtemeters: ca.  366 m / 375 m

Start:

Hövelhof
(Nordrhein-Westfalen)

Finish:

Emden

Contact en informatie
Emsland Tourismus GmbH
t +49(0)5931 442266
info@emsland.com
www.emsland.com

Start/Finish:

Vrije keuze beginpunt

34

Radwanderweg
Weites Land

Nordseeküsten-Radweg

Kenmerk:

28

Contact en informatie
Verbund Oldenburger Münsterland e.V.
t +49(0)4441 9565-0
tourismus@oldenburger-muensterland.de
www.oldenburger-muensterland.de

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Bremen Hbf

Große Weserlandroute

Deze route ontvoert u naar het onmiskenbare
landschap ten noorden van Bremen, dat
gevormd is door talrijke waterlopen, op grote
schaal beschermde overstromings-, water- en
moerasgebieden, idyllische veendorpjes en een buitengewone
culturele geschiedenis en geschiedenis van het landschap. Het
Teufelsmoor met zijn bijzondere lichtimpressies, de levendige
kunstenaarsdorpjes Worpswede en Fischerhude en de geschiedenis van de haven van Vegesack in Bremen-Noord spelen een
belangrijke rol op deze meerdaagse ontdekkingsreis door drie
eeuwen.

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 210 km
Hoogtemeters: ca.  678 m / 678 m

Contact en informatie
AG Radwanderweg Weites Land
c/o Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.
t +49(0)4791 9303433
info@teufelsmoor.de
www.weites-land.info

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Hochzeitsmühle in
Landesbergen

Voor iedereen die wat meer tijd heeft voor een
ontdekkingstocht in het zuidelijke Mittelwesergebied is er de Große Weserland-route, waar u de
veelzijdigheid van de natuur en het landschap
kunt ervaren. Liefhebbers van fietsen en gezinnen zullen hier de
tochten in de natuur die weinig hoogteverschillen kennen, zeker
waarderen. De Große Weserland-route leidt naar allerlei bezienswaardigheden, zoals het klooster Loccum, Romantik Bad
Rehburg, Dinopark Münchehagen, de oude stad van Petershagen
met kasteel, Glashütte Gernheim, het klooster Schinna, Hochzeitsmühle Landesbergen, Meyersiek’sche Mühle Steyerberg,
Moorbahn Uchte met het informatiecentrum ‘Tor zum Moor’.
Contact en informatie
Mittelweser-Touristik GmbH
t +49(0)5021 917630
info@mittelweser-tourismus.de
www.mittelweser-tourismus.de

We hechten er waarde aan dat u ongestoord van uw vakantie kunt genieten

5

In de vorm van de Elberadweg, de Weser-Radweg en de EmsRadweg vindt u bij ons drie van de meest
geliefde Duitse ﬁetswegen. Geliefd zijn, is echter niet voldoende voor ons. We willen steeds beter zijn
en schrijven Kwaliteit daarom met een hoofdletter: De Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.
(ADFC) heeft de Weser-Radweg en de Grenzgängerroute Teuto-Ems met vier (van de in totaal vijf)
sterren bekroond. Drie sterren heeft de ADFC aan de Vechtetalroute toegekend. Bovendien hebben de
HeideRegion Uelzen en de Wesermarsch een bijzonder goed aanbod voor vakantiegangers op de ﬁets
die op een bepaalde locatie willen overnachten: de ADFC heeft deze twee regio’s bekroond met het
label ADFCRadReiseRegion.

Brückenradweg
Osnabrück ↔ Bremen
Twee Hanzesteden, twee verschillende routes en
afwisselende landschappen. De Brückenradweg is
een combinatie van de historie- en cultuurzwangere steden Osnabrück en Bremen, waar veel te
ontdekken valt.
De westroute is 165 km lang en loopt o.a. via Vechta. De
oostroute voert langs 149 km van Osnabrück via o.a. Diepholz
naar Bremen, en tussen de beide routes zijn verbindingsroutes
aangelegd en met borden aangegeven.

Met adrenaline de berg op en af
Ook ﬁetsers met sportieve ambities zijn bij ons aan het juiste adres: in de Harz en in het Natuurpark
Solling-Vogler bestaan er mountainbikeroutes waarbij we gemakkelijk kunnen bewijzen dat Nedersaksen helemaal niet zo vlak is. De routes zijn zo samengesteld dat enerzijds de natuur beschermd
blijft en anderzijds het plezier dat het ﬁetsen op smalle trails met bochten en met een geweldig
uitzicht u biedt, niet in het gedrang komt. Een uitgebreid aanbod van diensten voor mountainbikers
staat garant voor een onvergetelijke ervaring bij het ﬁetsen. Op onze mountainbikeroutes geldt altijd:
Houd rekening met andere gebruikers en
met dieren in het bos en betreed uitsluiWe hebben de tocht die bij u past het volgende
tend de aangeduide wegen! Wees een
kenmerk gegeven:
sportieve heer/dame in het ﬁetsverkeer!
Familievriendelijk: Deze tochten zijn geschikt
Service voor vakantiegangers
voor kinderen die zelf meeﬁetsen. De tocht
op de ﬁets staat bij ons hoog
loopt buiten de wegen waar er druk verkeer
in het vaandel.
rijdt en is overwegend vlak tot licht heuvelig.
Langs de route bevinden er zich voldoende
Wij zijn op deze vakantiegangers ingemogelijkheden om een pauze te nemen.
steld: Met een geweldig aanbod aan

Kenmerk:

Kenmerk:

Lengte traject:
Westroute ca. 165 km via Vechta
Oostroute ca. 149 km via Diepholz

Lengte traject: ca. 166 km

Hoogtemeters: ca.  886 m / 905 m
Start:

Osnabrück

Finish:

Bremen

Hoogtemeters: ca.  401 m / 402 m
Contact en informatie
Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.
t +49(0)541 323 4567
service@osnabruecker-land.de
www.osnabruecker-land.de

Recreatieve fietsers: De wegen zijn vlak tot
heuvelig; met een gemiddelde lichaamsconditie
kunt u ze goed aan.

Alle belangrijke informatie voor uw
ﬁetsvakantie vindt u op
www.vakantieland-nedersaksen.nl.

Afstandsweg: U start en beëindigt uw
ﬁetstocht in verschillende plaatsen. Bij deze
routes hebben we de aanbevolen rijrichting
beschreven.

Lengte traject: ca. 520 km
Hoogtemeters: ca.  1.037 m / 1.174 m
Start:
Finish:

Hann. Münden
Cuxhaven
Qualitätsradroute

Sportieve fietsers: Deze tochten zijn geschikt
voor sportieve ﬁetsers. Het betreft hier zwaarder heuvel- tot berggebied waarvoor een
goede conditie vereist is.
Rondweg: Op de ﬁetswegen start en eindigt u
in dezelfde plaats. Wij adviseren u hierbij over
een goede startlocatie.
Kenmerk:
Lengte traject: ca. 151 km

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Bad Rothen- Qualitätsradroute
felde/Dissen

Lengte traject: ca. 228 km
Hoogtemeters: ca.  14 m / 108 m
Start:

Darfeld (NordrheinWestfalen)
Qualitätsradroute

Finish:

Zwolle
(Niederlande)

Over een afstand van 391 km baant deze tour van
de megalietencultuur zich een weg: over de zacht
glooiende heuvels van het Wiehengebergte, langs
Radroute
kanalen, door overstromingsgebieden, uitgestrekte
veengebieden, bossen en sappige weiden, tussen hooggebergte
en de zeekust, tussen Erns, Hase en Hunte. Op deze route kunt u
meer dan 70 keigraven ontdekken en meer over hun geschiedenis
te weten komen, terwijl de plaatsjes met architectuur, kunst en
heerlijk eten u uitnodigen om er wat tijd door te brengen en
nieuwe kracht op te doen. Deze route leidt langs 20 punten, alle
overige megalietgraven kunt u als fietser bereiken door er een
uitstapje naar te maken.

De Wümme-Radweg verbindt de Lüneburger
Heide met de Hanzestad Bremen. U kunt fietsen
over weidse heidevlaktes en door een landschap
dat door de Wümme wordt gekenmerkt. Onderweg kunt u idyllische dorpen, mooie stadjes en de ‘wijde wereld
van de grote stad Bremen ontdekken. Daarbij voert de fietsroute u soms wat dichter en soms wat verder langs de Wümme,
maar biedt ze u steeds een grandioos uitzicht over beemden,
weides, velden en bossen. Door de noordelijke en zuidelijke
route alsook door verbindingen is de fietsroute ook geschikt
voor daguitstappen met het gezin.

Fietsnetwerk: Een ﬁetsnetwerk bestaat uit
meerdere (ﬁets)tochten. U kunt op een bepaalde
basislocatie overnachten en de streek van
daaruit per ﬁets of mountainbike verkennen

Start:

Hamburg

Lengte traject: ca. 173 km

Finish:

Bremen

Hoogtemeters: ca.  144 m / 145 m
Contact en informatie
AG Radfernweg Hamburg-Bremen
t +49(0)4261 81960
info@radfernweg-hamburg-bremen.de
www.radfernweg-hamburg-bremen.de

Kenmerk:
Lengte traject: Hauptroute ca. 300 km
Entlang der Naturparke
ca. 395 km

Contact en informatie
Ammerland-Tourist-Information
t +49(0)4488 563000
atis@ammerland.de
www.ammerland-touristik.de

Voor wie op zoek is naar ontspanning weg van
de toeristische drukte, is de ‘Deutsche Fehnroute’
(Duitse veenroute) een schot in de roos. Tijdens
een rondreis leert u het typische veenlandschap
kennen, alsmede het gebied en de mensen. U beleeft echte
gastvrijheid in contact met de mensen en in een commerciële
omgeving. In vele gemeentes (langs de route) is het oorspronkelijke karakter van de veenkolonies nog behouden. U vindt er nog
vele opmerkelijke getuigen van het verleden, zoals de typische
veenkanalen, sluizen, klapbruggen en windmolens, Romeinse
en Gotische baksteenkerken. We nodigen u graag uit om deze in
Duitsland unieke streek te ontdekken.

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Leer of Papenburg

Hoogtemeters: ca.  102 m / 102 m
Start/Finish:

Meppen

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 391 km
Hoogtemeters: ca.  1.325 m / 1.391 m

Contact en informatie
Emsland Tourismus GmbH
t +49(0)5931 442266
info@emsland.com
www.emsland.com

Start:

Osnabrück

Finish:

Oldenburg

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 257 km
Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Wilsede in de
Lüneburger Heide
of Undeloh

Friedensroute
Münster-Osnabrück

In het zog van de vrachtschepen voert de
fietsroute u van de Ruhrmetropool via Münster,
Rheine en Papenburg naar de Noordzee.
Voor fietstoeristen blijft er langs de vaarweg
genoeg tijd over om te genieten van de bezienswaardigheden
in het Ruhrgebied, Münsterland, Emsland en in Oost-Friesland.
Historische sluizen, scheepsliften, bruggen en havens zijn
getuigen van de industriële waarde van deze vaarweg. Musea
bieden u een beeld van de textielindustrie en de scheepsbouw,
waarvoor het Dortmund-Ems-Kanaal de levensader was.

De Friedensroute verbindt de steden Münster en
Osnabrück en is te omschrijven als een moderne
fietszwerfroute over historische ruiterpaden.
Bezichtig de beide stadhuizen met de ‘Friedenssälen’ als getuigen van de tijd, het Krameramtshaus met
trapgevel in Münster en fraaie vakwerkhuizen in de binnenstad
van Osnabrück.
Op deze tocht kunt u genieten van het landschap van het
heuvelachtige Teutoburger Wald tot het parklandschap van het
Münsterland.

Kenmerk:

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 189 km

Hoogtemeters: ca.  436 m / 499 m

Hoogtemeters: ca.  868 m / 809 m

Hoogtemeters: ca.  146 m / 146 m

Finish:

Norden

Contact en informatie
Emsland Tourismus GmbH
t +49(0)5931 442266
info@emsland.com
www.emsland.com
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RadReiseRegion

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Osnabrück

Contact en informatie
Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.
t +49(0)541 323 4567
service@osnabruecker-land.de
www.osnabruecker-land.de
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ADFC RadReiseRegion
Wesermarsch

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Marktplatz Nordenham

De Deutsche Sielroute voert u langs de Noordzee,
de Jade en de Weser. Ontdek het unieke landschap van de Wesermarsch, dat zich kenmerkt
door moerassen, rivierlandschappen en groene
weides. De route komt langs ‘Sielen’ (zijlen of
verlaten, die zijn bedoeld voor afwatering), oude molens,
musea, dorpskerken en vakwerkhuizen met rieten daken. Langs
de route bieden boerinnen in ‘Melkhüs’-bedrijven melkdrankjes
en regionale specialiteiten aan.
(Opmerking: de toegankelijkheid voor fietsaanhangwagens
wordt bemoeilijkt door enkele nauwe doorgangen op dijken.)

Kenmerk:
Lengte:

Contact en informatie
Touristikgemeinschaft Wesermarsch
t +49(0)4401 856114
info@NordseeJadeWeser.de
www.NordseeJadeWeser.de
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Internationale Dollard Route

Grafschafter Fietsentour

Hase-Ems-Tour

Deutsche Fährstraße (zuidelijk deel)

De Weser-Radweg voert u door regio’s met een
unieke veelzijdigheid. Het startpunt is het Weserbergland met zijn burchten en kastelen alsook
kleurrijke vakwerkstadjes. De bezienswaardigheden
rijgen zich hier als parels aan een snoer. Verder noordwaarts
fietst u door de regio Mittelweser, die vooral bekend is voor zijn
asperges uit Nienburg. Langs de grootste stad op de WeserRadweg, de Hanzestad Bremen met zijn wereldberoemde
Bremer stadsmuzikanten, fietst u door de Wesermarsch naar de
zeestad Bremerhaven. De eindbestemming is de badplaats
Cuxhaven aan de Noordzee.

De Elberadweg is een van de mooiste en
meest veelzijdige fietsroutes van Europa.
Van de Waddenzee tot het Elbsandsteingebergte staat 800 km diversiteit op u te
wachten. Hier beleeft u een unieke cultuur en bruisende metropolen, maar ook de vrijwel ongerepte natuur van de Elbauen.
De geringe glooiing in Nedersaksen zorgt voor ontspannen
fietsen. In ons Elberadweg-handboek vindt u naast de route
zelf ook vele tips over bezienswaardigheden, fietsvriendelijke
accommodatie, veerverbindingen en fietsdiensten.

De ca. 300 km lange Internationale Dollard Route
verbindt het Duits-Nederlandse grensgebied rond
de Meeresbucht Dollard en brengt u zelfs tot aan
het eiland Borkum. De route biedt u de gelegenheid om de uitgestrekte polderlandschappen te
verkennen en een belevingsvolle fietstocht door dromerige
dorpen en bedrijvige, kleine stadjes te maken. Uw trip wordt
bekroond met een verblijf op het grootste, Oost-Friese eiland.
Laat u verrassen door de rijkdom aan diversiteit in de Dollardregio en laat u verwennen door de Nederlandse en Oost-Friese
gastvrijheid!

Van Kasteel Bentheim en de rotsformaties in het
zuiden tot het kanaal Coevorden-Piccardië kunt u
op de Grafschafter Fietsentour (Graafschapfietstour) alle hoeken van het graafschap Bentheim
leren kennen. En ook een kort uitstapje naar Nederland is
altijd de moeite waard. Tussen bijzondere landschappen zoals
heide- en veengebieden alsmede kunsthistorische schatten
leidt de rondreis van ca. 213 km door alle gemeenten van het
graafschap Bentheim. Rond Bad Bentheim en Uelsen kunt u al
fietsend lichte hellingen testen, verder zult u in dit graafschap
weinig inspanning moeten leveren bij het fietsen.

Met de Hase-Ems-Tour in het noordwesten van
Nedersaksen werd een 328 km lange fietsroute
door een fascinerend rivierlandschap opgericht.
De route die in beide richtingen ‘uitstekend’ is,
voert u ver weg van de drukke verkeerswegen langs de Hase.
Enkele duizenden fruitbomen omzomen de fietsroute en
nodigen u uit om lekker te ontspannen. ‘Kruimeldiefstal’ wordt
uitdrukkelijk toegestaan!

De 250 km lange ‘Deutsche Fährstraße’ verbindt
de oever van de Oste, Elbe en het NoordOostzeekanaal met elkaar en toont daarbij de
filigraan meesterwerken van de ingenieurskunst
uit de keizertijd en de moderne tijd. Bruggen, tunnels, veerboten,
stormvloedkeringen en sluizen zijn slechts een aantal van de
maritieme schatten langs deze route door het noorden van
Duitsland.
In Nedersaksen bestrijkt de route ca. 134 km. Naast de schilderachtige plaatsjes en het idyllische moeraslandschap kunt u zich
laten verwonderen over de laatste nog werkende zweefveer tussen
Osten en Hemmoor en de praamveren in Gräpel en Brobergen.

Lengte traject: ca. 783 km
Hoogtemeters: ca.  1.057 m / 1.197 m

Contact en informatie
Weser-Radweg Infozentrale
c/o Weserbergland Tourismus e.V.
t +490)5151 9300-39
service@weserradweg-info.de
www.weserradweg-info.de

Start:
Finish:

Bad Schandau
(Sachsen)
Cuxhaven

Lengte traject: ca. 300 km

Burchten en kastelen, natuur en twaalf steden en
dorpen – de route, die door ADFC met vier sterren
is bekroond, combineert het beste dat het Osnabrücker Land, de Ostwestfalen-Lippe en het
Münsterland te bieden hebben. Langs oude smokkelpaden en
idyllische wegen volgt u de route door een prachtig natuurlandschap. Hier kunt u zich op een vlak traject rustig laten gaan.
Voor de honger tussendoor is het de moeite waard om uw
mandje in een van de vele hofwinkels langs de weg met regionale lekkernijen te vullen.

Fiets langs afgescheiden paden in de vrije natuur
door het FFH-natuurreservaat Ilmenau en leer
verbazingwekkende dingen over de dieren- en
plantenwereld langs de rand van de weg.
De Ilmenauradweg is een bijzondere, avontuurlijke fietsroute
door de natuur. Talrijke bezienswaardigheden, verschillende
attracties om de natuur te beleven en 31 gezinsvriendelijke
informatiepanelen over het natuurgebied maken deze fietstocht
tot een unieke belevenis.
Wij adviseren een stevige trekking-/toerfiets!

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 185 km
Hoogtemeters: ca.  90 m / 150 m

Contact en informatie
Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.
t +49(0)541 323 4567
service@osnabruecker-land.de
www.grenzgaengerroute.de

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Leer of Papenburg

Hoogtemeters: ca.  646 m / 647 m
Contact en informatie
Internationale Dollard Route e.V.
t +49(0)491 919696-50
info@dollard-route.de
www.dollard-route.de
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Grenzgängerroute Teuto-Ems

Start:

Bad Bodenteich/
Hösseringen

Finish:

Hoopte

Lengte traject: ca. 213 km

Hoogtemeters: ca.  90 m / 90 m

Contact en informatie
Koordinierungsstelle Elberadweg Nord
c/o Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH
t +49(0)4542 856862
nordanfragen@elberadweg.de
www.elberadweg.de

Ilmenauradweg
Lüneburger Heide

Kenmerk:

Vrije keuze beginpunt
(Aansluiting in
Bad Bentheim, Nordhorn
en Neuenhaus)

Contact en informatie
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.
t +49(0)5921 961196
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

14

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 273 km

Contact en informatie
Lüneburger Heide GmbH
t +49(0)700 20993099
info@lueneburger-heide.de
www.ilmenauradweg.de
www.lueneburger-heide.de

Start/Finish:

Hoogtemeters: ca.  135 m / 135 m
Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Emden

Kenmerk:

Kenmerk:

Lengte traject: ca. 328 km

Lengte traject: ca. 134 km

Hoogtemeters: ca.  917 m / 927 m
Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Bahnhof Melle

Contact en informatie
Tourismusverband
Osnabrücker Land e.V.
t +49(0)541 323 4567
service@osnabruecker-land.de
www.osnabruecker-land.de

Hoogtemeters: ca.  172 m / 177 m
Emsland Touristik GmbH
t +49(0)5931 442266
info@emsland.com
www.emsland.com
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Friesenroute Rad up Pad

Hunte-Radweg

Laat u meevoeren langs dijken en vuurtorens, rijd
rond grote en kleine meren, peddel langs dromerige veenkanalen en ontdek ongerepte veengebieden. Daarbovenop leert u nog de typische en
originele cultuur kennen: van de oude zee- en
residentiesteden met hun maritieme flair via de scheve kerktorens en molens tot de bekende theecultuur van de Oost-Friezen.
Daarbij wordt u steeds begeleid door de zeelucht die u goed
laat doorademen en de rust, ver weg van het lawaai van verkeer en grote steden. Precies deze combinatie zorgt voor een
ontspannende fietsvakantie.

Fietstochten langs rivieren voor genieters
Van het scheepvaartstadje Elsfeth bij het Huntesperrwerk (stormvloedkering) leidt de tour door de
Wesermarch, over de dam naar Oldenburg met een
van de oudste classicistisch gevormde voetgangersgebieden van
Duitsland. Langs de kasteeltuin en het Küstenkanal fietst u dan
door het Natuurpark Wildeshauser Geest met zijn veelzijdige landschap met verscheidene gemengde bossen, lanen, zandduinen,
rivier- en weideland met verspreide veen- en heidevelden. Om een
pauze te houden, is de Hartensbergsee met zijn mooie zandstrand
en het Hunte-informatiecentrum zeer geschikt. Via Barnstorf gaat
de route dan verder naar Diepholz tot aan het Dümmer-meer.

Momenten van natuurbeleving vormen het middelpunt van deze 450 km lange fietstour door het
gebied tussen de Noordzee, Elbe en Weser. Nieuw
is het alternatieve gedeelte tussen Bremerhaven
en Lemwerder door de Wesermarsch. Krachtige stromingen,
natuurlijke rivierlopen, veenmeren, waterlopen en de Noordzee
met het UNESCO-Werelderfgoed Waddenzee zijn bepalend voor
deze route. Het bekende veengebied Teufelsmoor, talrijke andere
hoogvenen en een afwisselend landschap zorgen voor een
bijzondere ervaring. Het is steeds weer de moeite waard om even
te stoppen – in de oude Hanzesteden, maritieme metropolen,
badplaatsen aan de kust, idyllische dorpjes en kleine steden.

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 133 km
Hoogtemeters: ca.  424 m / 391 m

Contact en informatie
Ostfriesland Touristik – Landkreis Aurich GmbH
t +49(0)4931 9383200
info@mein-ostfriesland.de
www.mein-ostfriesland.de
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Start:

Elsfleth

Finish:

Dümmer

15

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 450 km
Hoogtemeters: ca.  95 m / 102 m

Contact en informatie
Naturpark Wildeshauser Geest
t +49(0)4431 85351
info@wildegeest.de
www.wildegeest.de, www.hunte-natur.de

Start:

Bremervörde

Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Bahnhof Bremen

Finish:

Wischhafen
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Lengte traject: ca. 820 km
Hoogtemeters: ca.  1.380 m / 1.381 m
Start/Finish:

Hannover

Innerste-Radweg

Evenwijdig aan de Vechtetalroute slingert er 180 km
aan zgn. 'kunstwegen' vanuit het zuidelijke graafschap Bentheim tot aan Zwolle in de Nederlandse
provincie Overijssel. En dit bijna zonder hellingen.
Op 80 punten hebben kunstenaars de natuur, de geschiedenis
en het landschap bestudeerd en hebben ze beeldhouwwerken
gemaakt die een nieuwe visie op de locatie bieden. Liefhebbers
van kunst komen de natuur tegen, liefhebbers van natuur
ontmoeten kunst. Vanuit de plaats Ohne in het zuidelijke
graafschap leidt de route via Nordhorn, Lage, Neuenhaus en
Emlichheim tot in Nederland.

De Aller, de meest waterrijke zijrivier van de
Weser, kan van zijn monding bij Verden tot aan
zijn bron in Eggenstedt gemakkelijk en ontspannen met de fiets worden verkend.
De Aller-Radweg voert u daarbij over een traject van in totaal
254 kilometer door idyllische landschappen. Naast heel wat
juwelen langs de weg treft u ook een stedelijke flair aan bij de
rivier in Wolfsburg, Gifhorn, Celle en Verden. Wie wilt, volgt
vanaf Seggerde de Aller-Elbe-Radweg, de directe verbindingsweg naar de Elberadweg, tot aan Hohenwarthe bij Magdeburg.

Het platte Friese landschap met zijn vele gezichten
is de ideale basis voor een afwisselende en
ontspannen fietsvakantie. Het start- en eindpunt
van de Tour de Fries (Tour van Friesland) is de
marine- en havenstad Wilhelmshaven. De route van ongeveer
280 kilometer leidt u langs de kust en door het binnenland met
typische Friese dorpjes. De mooie haven, culturele schatten en
diverse natuurlijke gebieden, zoals veengrond, heide en de
Werelderfgoed Waddenzee maken de zes etappen van de Tour
de Fries een bijzondere ervaring. Moin en van harte welkom in
Friesland!

Beleef langs de Boxenstopp-Route de landelijke
levensstijl van het Oldenburger Münsterland en
geniet van de veelzijdige, avontuurlijke locaties
langs de route om bij te tanken, op adem te
komen en u lekker te voelen. Leer land en volk met hun
geschiedenis en tradities kennen en verheug u op verse landbouwproducten en zelfgebakken koeken in knusse hofwinkels
en -cafés. Interessante weetjes over duurzame energie krijgt u
tijdens de belevenisrondleiding ‘Land met Energie’: het is zeker
toegestaan om zelf mee te discussiëren en energie met uw
eigen handen te creëren.

De Mönchsweg volgt vanaf Bremen het spoor van
de missionarissen door Nedersaksen en SleeswijkHolstein tot aan het eiland Fehmarn in de Oostzee
en verder naar Denemarken. Vanaf Bremen tot
Puttgarden op Fehmarn verbindt deze tocht meer dan 100 kerken
met elkaar. In het Nedersaksische gedeelte rijdt u op 190 km
van Bremen naar Wischhafen door idyllische landschappen en
historische plaatsjes tussen de Elbe en Weser. Zo kunt u met de
fiets rust en ontspanning combineren met het sportieve en met
belevenissen op het gebied van natuur en cultuur, een genot
voor lichaam en geest!

105 geweldig mooie kilometers vanuit de Oberharz
het Leinetal in – de Innerste-fietsroute biedt een
indrukwekkende ervaring op het gebied van landschap, natuur en cultuur en verbindt de UNESCOsites in de Harz en in Hildesheim.
De natuur beleven
Het Innerstetal is het thuis van talrijke aantrekkelijke natuurlandschappen. Ongeveer de helft van de route ligt in of aan
natuur- of Natura-2000-gebieden en zorgt ervoor dat u tijdens
het fietsen echt van de natuur kunt genieten.

Contact en informatie
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.
t +49(0)5921 961196
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Hoogtemeters: ca.  104 m / 145 m
Start:

Eggenstedt

Finish:

Verden (Aller)

Contact en informatie
Celle Tourismus und Marketing GmbH
t +49(0)5141 909080
info@allerradweg.de
www.allerradweg.de

Hoogtemeters: ca.  158 m / 158 m
Start/Finish:

Wilhelmshaven

Contact en informatie
Friesland-Touristik Gemeinschaft
t +49(0)4421 9130017
touristik@friesland.de
www.friesland-touristik.de

Lengte traject: ca. 367 km
Hoogtemeters: ca.  828 m / 828 m
Start/Finish:

Opstappen aanbevolen
Cloppenburg

Contact en informatie
Verbund Oldenburger Münsterland e.V.
t +49(0)4441 9565-0
tourismus@oldenburger-muensterland.de
www.oldenburger-muensterland.de

Lengte traject: ca. 530 km
Hoogtemeters: ca.  1.150 m / 1.166 m
Start:

Bremen

Finish:

Puttgarden op Fehmarn
(Schleswig-Holstein)

Contact en informatie
Geschäftsstelle Mönchsweg
c/o Büro Lebensraum Zukunft
t +49(0)431 12850873
info@moenchsweg.de
www.moenchsweg.de

Lengte:

Kenmerk:
Lengte traject: ca. 105 km
Hoogtemeters: ca.  799 m / 1.344 m
Start:

Clausthal-Zellerfeld

Finish:

Sarstedt

Contact en informatie
Tourist-Information Hildesheim
t +49(0)5121 1798-0
tourist-info@hildesheim-marketing.de
www.hildesheim-marketing.de

Tourist-Information
Clausthal-Zellerfeld
+49(0)5323 81024
info@oberharz.de
www.oberharz.de

totaal ca. 760 km

Hoogtemeters: totaal ca. 17.000 km
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Mönchsweg

Lengte traject: ca. 274 km

Contact en informatie
Harzer Tourismusverband
t +49(0)5321 34040
info@harzinfo.de
www.harzinfo.de

VOLKSBANK ARENA HARZ
c/o HARZ-Agentur GmbH
t +49(0)5323 982461
info@volksbank-arena-harz.de
www.volksbank-arena-harz.de

38

Kenmerk:

Contact en informatie
Region Hannover – Regionale Naherholung
t +49(0)511-61622077
kulturroute@region-hannover.de
www.kulturroute-hannover.de

Boxenstopp-Route

Lengte traject: ca. 254 km

totaal ca. 2.300 km

Zin in snelle afdalingen, pittige hellingen, prachtige uitzichten en
heel veel natuur? Sportieve mountainbikers met ambities,
recreatieve bikers of gezinnen: op grond van de topografie en
het individueel te gebruiken en verbonden routesysteem vindt
iedereen hier de juiste mountainbike-route. Er wachten in totaal
15 afzonderlijke routes op u (afstanden van 24 tot 59 km), wat
760 kilometer in lengte en 17.000 meter in hoogte vormt met
verschillende moeilijkheidsgraden. Zo is met zowel een
gezinstocht als een ‘TorTour’ elk uiterste aanwezig. Om het
jaar vindt in juli de Allersheimer Mountainbike-Cup plaats in
Holzminden-Neuhaus.
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Kenmerk:

Lengte:

Deze route biedt 26 ‘culturele lichttorens’ en twee
gedenkplaatsen in hartje Nedersaksen. Historische
tuinen, oude kerken en kloosters, decadente kastelen
alsmede opmerkelijke musea trekken de aandacht,
hetgeen ook geldt voor bijzondere stadjes met deels kronkelige
vakwerkcentra. De Kulturroute (Cultuurroute) is verdeeld in 15
etappes waarvan het start- en eindpunt per trein bereikbaar zijn.
De met platen gemarkeerde hoofdroute gaat van Hannover via
Hildesheim, Bad Gandersheim, Elze, Hameln, Stadthagen,
Neustadt am Rübenberge, Schwarmstadt, Celle en terug naar
Hannover. Nienburg/Weser, Walsrode en Peine zijn door middel
van ook met platen gemarkeerde bochten erop aangesloten.

Tour de Fries

Kenmerk:

Kenmerk:

Mountainbike-Region
Naturpark Solling-Vogler

Aller-Radweg

Kenmerk:

Het grootste Bike-paradijs van het
noorden... vindt u in de Harz! Vanaf
31 startpunten kunt u de magische
bergen op 74 gemarkeerde, geclassificeerde MTB-fietsroutes ontdekken. Van een gemakkelijke familietocht via middelzware routes
voor sportieve fietsers tot echt pittige routes zoals de Himmel &
Hölle-route, voor fietsers met ambities is er een uitgebreid aanbod.
Verover de bergen van de Harz op een lengte van in totaal 2300
km en hoogte van alles bij elkaar 60.000 meter, met daarbij vier
bikeparks voor de fans van techniek!

Kulturroute –
durch Hannover und drum herum

kunstwegen-Vechtetalroute

Kenmerk:

Volksbank Arena Harz
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Kenmerk:

Contact en informatie
AG „Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer“
t +49(0)471 414141
info@teufelsmoor-wattenmeer.de
www.teufelsmoor-wattenmeer.de

Contact en informatie
Touristikgemeinschaft Wesermarsch
t +49(0)4401 856114
info@NordseeJadeWeser.de
www.NordseeJadeWeser.de

37

Hoogtemeters: totaal ca. 60.000 km

Contact en informatie
Cuxland-Tourismus
t +49(0)4721 599666
info@cuxland.de
www.cuxland-tourenplaner.de
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Vom Teufelsmoor
zum Wattenmeer

Rijd op uitstekende fietspaden en
geniet al fietsend van Wesermarsch:
Wesermarsch is onderscheiden met
het label ADFC-RadReiseRegion. Het ca. 840 km lange netwerk
en de tien dagtochten hebben dit kwaliteitslabel gekregen.
Hier, waar het land vlak, de hemel wijds en de zee binnen
handbereik is, waar het groen van de dijken de horizon kust en
u eens echt kunt uitwaaien, begint de vakantie. Meerdaagse
tochten en routes met langere afstanden zoals de WeserRadweg wachten totdat u ze ‘ervaart’. Boerinnen nodigen u uit
voor een pauze in hun melkstal, waar u van de melkproducten
kunt genieten.
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Elberadweg

Kenmerk:

totaal ca. 840 km

RadReiseRegion

Weser-Radweg

Kenmerk:

Contact en informatie
Heideregion Uelzen
t +49(0)581 73040
info@heideregion-uelzen.de
www.radregion-uelzen.de
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Deutsche Sielroute

Lengte traject: ca. 176 km

Dortmund

totaal ca. 900 km

In het oosten van de Lüneburger Heide ligt de
door de ADFC onderscheiden fietsregio Uelzen.
Het ca. 900 km lange netwerk in het verkeersarme gebied dat vele soorten landschappen kent,
bestaat uit 36 gemarkeerde tochten voor daguitstapjes. Vijf
hiervan zijn samen met Naturschutzbund Deutschland ontstaan
en leiden door aantrekkelijke natuurgebieden en beschermde
landschappen. Dit aanbod wordt aangevuld door tips voor
tochten voor mountainbikers en wielrenners.
Bijzonderheden op deze route zijn de meer dan 40 oplaadpunten
voor elektrische fietsen, reparatiekits bij alle bureaus voor
toerisme en fietsvriendelijke eet-/drinkgelegenheden.
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Lengte traject: ca. 340 km
Start:

Lengte:

Contact en informatie
AG Wümme-Radweg
t +49(0)4261 81960
info@wuemme-radweg.de
www.wuemme-radweg.de
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Rad-Route
Dortmund-Ems-Kanal

Kenmerk:

Hoogtemeters: ca.  137 m / 121 m

Contact en informatie
Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.
t +49(0)541 323 4567
info@strassedermegalithkultur.de
www.strassedermegalithkultur.de

18

Kenmerk:

Contact en informatie
IG Deutsche Fehnroute e.V.
t +49(0)491 919696-40
info@deutsche-fehnroute.de
www.deutsche-fehnroute.de

7

3

Kenmerk:

Gewoon eens diep inademen, op de pedalen
trappen en de sleur van het alledaagse leven
achter u laten. Volg de rondtocht en laat u in
vervoering brengen door de idylle van de
rivierbeemden en -bossen. Het Emsland toont zich van zijn
beste kant met zijn veelzijdige en historische juwelen.
Ontdek draaiende wind- en watermolens, fleurige kruidenen landgoedtuinen, imposante kastelen en herenhuizen,
historische schepen en indrukwekkende kerken. Laat u
fascineren door de mysterie van de hunebedden uit de
steentijd of de geheimzinnige veenlandschappen.

Deze fietsroute verbindt twee van de bekendste
Hanzesteden van Noord-Duitsland. Fiets ver weg
van drukke wegen en op oude handelswegen
naar de steden Hamburg en Bremen.
Langs de laagvlakten van de Wümme, Oste en Este, op zacht
glooiende geestruggen en in grote bosgebieden beleeft u
typisch Noord-Duitse landschappen. Onderweg nodigen
idyllische dorpen en kleine stadjes alsook cultuur- en
natuurattracties u uit voor een tussenstop.
Voor uw lichamelijk welzijn zorgen restaurants, cafés en
‘Melkhüs’ (melkrestaurants).

Hoogtemeters: ca.  157 m / 157 m

Lengte traject: ca. 146 km
Hoogtemeters: ca.  571 m / 572 m

De Ammerlandroute leidt door het vlakke en
tegen de wind beschutte parklandschap langs
talrijke boomkwekerijen en met liefde ontworpen
privétuinen. Met name aan het begin van de
zomer straalt de natuur hier met zeer kleurrijke bloeiende
bloemen en planten. Een bijzonder highlight op deze route is
de parel van het Ammerland, het meer van Bad Zwischenahn.
Hier, op het derde grootste binnenmeer van Nedersaksen, kan
men niet alleen in de beroemde traditionele drank- en eetgelegenheid ‘Spieker’ genieten van Ammerlandse lekkernijen, maar
ook een uitstapje maken naar het ‘Park der Gärten’ (Park der
Tuinen).

der Megalithkultur
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ADFC RadReiseRegion
Uelzen

Wümme-Radweg

12

Kenmerk:

29

Radroute der Megalithkultur

Deutsche Fehnroute

2

Kenmerk:

Opstappen aanbevolen
Westerstede,
Apen, Rastede,
Bad Zwischenahn
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Emsland-Route

Radfernweg Hamburg-Bremen

1

Kenmerk:

Start/Finish:

17

Ammerlandroute

6

tochten, duidelijke signalering, service
voor ﬁetsen en ﬁetsvriendelijke gastheren
worden nagenoeg alle wensen op het
gebied van ﬁetsvakanties vervuld.
Vervolgens wacht er u een goed uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer.
Mocht het onverhoopt dus toch eens
regenen, dan kunt u op veel plaatsen
gewoon gebruik maken van de trein of
bus. Kortom: Bij ons bent u als vakantieganger op de ﬁets van harte welkom!

Bent u nieuwsgierig geworden naar de
ﬁetstochten die Vakantieland Nedersaksen
u te bieden heeft? Laat u inspireren en
bezoek onze website. Vakantieland
Nedersaksen heet u van harte welkom!
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Contact en informatie
Weserbergland Tourismus e.V.
t +49(0)5151 9300-0
info@weserbergland-tourismus.de
www.weserbergland-tourismus.de

