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 1  Westerschouwenroute 37

 2  Walcherenroute 48

 3  Zeeuws-Vlaanderenroute 52

 4  Zwinroute 36

 5  Hulstroute 33

 6  Markiezaatroute 33

 7  Reimerswaalroute 47

 8  Zak van Zuid-Bevelandroute 37

 9  Tholenroute 53

 10  West-Tholenroute 44

 11  Sint Philipslandroute 55

 12   Oost-Schouwen-

Duivelandroute 37

 13  Flakkeeroute 45

 14  ’s-Gouwenlandroute 48
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Nederland heeft een vrijwel landsdekkend fi etsroutenetwerk en dat maakt het mogelijk 

om zonder zoeken allerlei leuke routes te fi etsen. In deze serie gidsen vind je een selectie 

van de mooiste knooppuntenroutes in heel Nederland. 

Elke provincie – behalve Flevoland, dat gecombineerd is met Utrecht – heeft een fi etsgids 

met 14 routes op losse kaartbladen. Handig voor onderweg, want je neemt alleen de 

kaartbladen mee van routes die je gaat rijden. Bij iedere route staat een helder kaartje, 

tekst over bezienswaardigheden onderweg, een aanbevolen startpunt met parkeerplaats 

en ANWB Gastvrij punten aan de route. 

De routes in de fi etsgidsen zijn afgestemd op zowel de langeafstandsfi etser als de recreant. 

Het zijn allemaal eendaagse tochten. Voor wie nog extra kilometers wil maken, kan in 

sommige gevallen naastgelegen routes combineren tot een extra lange tocht. In totaal 

zijn over de serie fi etsgidsen 125 unieke routes verdeeld. 

Hoe werkt het?

Ontdek Nederland met de serie ANWB Fietsgidsen vol kant-en-klare 

routes die je langs de mooiste plekjes van het land voeren. Noteer de 

fi etsknooppunten op zo’n handig Knooppunterkaartje en je kunt op pad.
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