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Jutland-fietsroute, in het spoor van de Vikingen  
Aanvullingen en wijzigingen bij de 7e druk 2020,  

Bijgewerkt tot mei 2023 door Philip Nieuwenhuize 

 
De auteur van de Jutland Fietsroute, Clemens Sweerman, is 2018 overleden. 

Zijn weduwe Wobien Doyer, de stichting Europafietsers en de uitgeverij Pirola hechten eraan om zijn werk voort te zetten. Philip 

Nieuwenhuize is vanaf 2019 route beheerder. 

 
 

Voorbereiding met informatie over Vikingkunst en historie 
 
In 2020 verscheen er een nieuw standaard werk over de geschiedenis van de Vikingen: ” De vikingen , een 
nieuwe geschiedenis” van Neil Price uitgave Nieuw Amsterdam. 

 

Trein met fiets  
 

Er rijden geen rechtstreekse treinen meer naar en vanuit Denemarken. Dagelijks zijn er verbindingen van 

Amsterdam over Amersfoort, Deventer en Oldenzaal, met overstappen in Osnabrück en Hamburg. 

Via Nieuweschans De spoorbrug over de Ems bij Weener moet na een ernstige aanvaring herbouwd 

worden, hetgeen jaren duurt (op zijn vroegst in 2024). Er is dus geen doorgaand treinverkeer tussen Leer en 

Groningen.  

Desgewenst kan men de treinreis naar Denemarken laten plannen door fiets-mee.nl  

 

Binnen Denemarken kunnen fietsen worden meegenomen op alle treinen, behalve aan boord van directe 

ICE/EC treinen. Voor LYN en IC treinen is reserveren verplicht. Met de app van DSB kunnen kaartjes worden 

gekocht en reserveringen  worden gemaakt. 

 

 
Fietsbus  
 
Cycletours heeft geen bestemming meer in Denemarken. De twee bestemmingen in Zuid-Zweden 
kunnen dienen als vertrekpunt voor de Jutland Fietsroute 
Flixbus neemt een beperkt aantal fietsen mee. 

 

GPS , Hoogteprofiel en App 
 
De tracks van de Jutland-fietsroute en de alternatieve aanrijroute vanaf Bad Nieuweschans, kunnen 

gedownload worden op de website van de Europafietsers. 

Wanneer je voor de terugweg gebruik wil maken van de LF-routes op Jutland of je reis wil uitbreiden met 

een trip naar de andere delen van Denemarken dan kun je de tracks van deze routes downloaden op de 

website van visitdenmark (https://www.visitdenmark.nl/denemarken/activiteiten/fietsen/11-nationale-

fietsroutes-denemarken). Op deze website ook aanvullende info voor onderweg. 

 

Op de website van de Europfietsers wordt door op “ routes op de kaart” de Jutlandroute aan te klicken ook 

het hoogteprofiel van de route aangegeven.  

 

De route is ook beschikbaar in de app van de Fietsvakantiewinkel. 

 

Alternatieve aanrijroute (aansluiting LF1 op Jutland-Fietsroute) 

 
Volg vanaf Bad Nieuweschans de route langs de spoorlijn naar Weener via knooppunten: 
52; 04; 03; 26; 14 
Daarna langs de Ems naar Leer via : 
13; 12; 01 
Vervolgens door het oude centrum van Leer naar Leda Brucke: 
02; 03; 04; 07;  
Na de brug de loop van de Leda volgen via: 
44; 45; 46;  48; 68; 69; 42 
Hier rechtdoor over de Deichstrasse tot kp 24 > kp 37> kp 31 in Barssel. Vanaf hier  rechtsaf naar: 

- IV Hüllenweg, einde links Carolinenhofstraße, einde linksaf Loherstraßé, Godensholt. 

https://www.visitdenmark.nl/denemarken/activiteiten/fietsen/11-nationale-fietsroutes-denemarken
https://www.visitdenmark.nl/denemarken/activiteiten/fietsen/11-nationale-fietsroutes-denemarken
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- In Godensholt rechtsaf de Schoolstraat, bocht links Schoolstraat, kruis vw Am Langen Tangen, 

- na 100m rechtsaf Am Jagen, bocht links Am Jagen, einde rechts, na 1 km links Karlshoferstraße 

(= Jutland fietsroute traject 1 km 100,5) 

 

 

 

Alternatieve routes in  Duitsland 
 

Het traject vanaf Itzehoe (kaart 12) naar Flensburg (kaart 19) kent een aantal drukke wegen. Hier kan 

eventueel gebruik gemaakt worden van de” Ochsenweg-route”. Deze route heeft meer onverharde wegen 

en komt door een aantal steden. Info over deze route in het boekje “Ochsenweg” uit de Bikeline serie. 

 

Kaart 15. Het traject tussen Hamdorf en Hohn voert een aantal kilometer over een 80 km-weg zonder 

fietspad. Er is een optie om een klein stukje om te fietsen via Elsdorf-Westermuhlen. Neem na het 

verlaten van Hamdorf na ongeveer 4 km de afslag naar Elsdorf. In Elsdorf linksaf op Bokelweg (gaat over 

in Hohnerweg). Na ongeveer 4 km linksaf Kronskamperweg tot T kruising. Hier rechtsaf naar Kunterschaft 

en vervolgens rechts op Hohestrasse (= route) 

 

 

Campings, hotels, etc 

 
Van het boekje “ Overnating i det fri” met overnachtingsadressen is gedateerd. (nog wel verkrijgbaar bij 

Fietsvakantie Winkel) 

 

Er is ondertussen een  uitstekende app beschikbaar met actuele informatie van “Overnating i det fri ” 

(natuurkampeer terreinen en kampeerplaatsen bij particulieren): “ Shelter” . Met deze app kan je ook naar 

de betreffende kampeerplaats navigeren. 

 

Kaart 1, km 0 (terug km158,5); Emmen adres Fletcher Hotel, Wilminkplein 42. 

 

Kaart 2, km 38 (terug km 120); Sustrum ,camping Fischeruh is gesloten. 

   km 38 (terug km 120); Sustrum, camping aan de Asselweg is gesloten. 

   km 40 (terug km 119); Walchum, camping Emstal weigert soms fietsers. 

   Km 45 (terug km 116); Kluse, B.Goeree vervalt. 

 

Kaart 3, km 58(terug 99,5); Surwold, Waldhotel tel. Nr 04965-91390 

   km 59,5 (terug 99,5); Surwold, camping “Blankes Gluck”, Waldstrasse 26  

 

Kaart 5, km 108,5 (terug 46,5); Westerstede , Bett und Bike hotel “Altes Stadthaus”, 

       Albeert-Post-Platz 21, tel. 0448884710 

 

Kaart 8, km 0,5 (terug 99); Sandstedt ,camping Sandstedt heet nu “Weserhenne  

                                           Sandstedt” 

   km 2,5 (terug 97); Rechtenfleth, camping Rechtenfleth&Sandstedt heet 

                                            nu “Weserhenne Rechtenfleth”. 

 

Kaart 9, km 30 (terug 68); Schifdorf-Wedel, campinbg Silbersee, Silberseestrasse 70. 

           3 km van de route. In hoog seizoen veel jongeren, weinig 

           toezicht. 

 

Kaart 10, km 67 (terug 32); Lamstedt, Gasthaus Baack is gesloten. 

 

Kaart 14, km 47 (terug 59); Hademarschen, Ferienhof Sievers heet nu “Ferienhof  

                                              Wilhelmsburg”, alleen camping , geen B&B 

 

Kaart 16, km 106 (terug 0); Busdorf Wikinbg Haithabu alleen plaatsen voor vaste  

                                            Gasten. 

 

Kaart 17, km 0,5 (terug 132 Schleswig) in route beschrijving staat camping symbool,  

              dat is niet correct. 

 

Kaart 18 , km 23 (terug 109,5) Sieverstedt, camping Suderholtz, Suderholyz 7a, 

                                                 Sieverstedt. 



 

3 
 

Kaart 19, km 39 (terug 94)  geen camping meer bij Højskole, Deense volkshogeschool 
 

Kaart 24, km 14 (terug 157); Kongea, Frihedsvej bij Frihedsbroen heeft wel water,  

     toilet en shelters 

 

Kaart 26, km 51 (terug 119,5) Randbøldal Camping heeft ook appartementen en hutten. 

 

Kaart 30, km 118  (terug 57); Silkeborg, Annylea Birkso ontvangt geen gasten voor 

     een nacht. 

 


