Jutland-fietsroute, in het spoor van de Vikingen
Aanvullingen en wijzigingen bij de 7e druk 2020,
Bijgewerkt tot mei 2022 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.
Kaarten en GPS
De tracks van de Jutland-fietsroute 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-nationalefietsroutes-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
onder meer het hoogteprofiel van de route aangegeven.
Tip voor een aardige aansluiting van de LF1 op de Jutlandroute
In Nieuweschans aan het einde van de LF1het fietspad langs de spoorlijn nemen naar Weener.
(Bij Weener met de spoorbrug over de Ems en linksaf langs de Ems Oostzijde op de Deutsche Fehnroute.
De route buigt vanzelf af langs het riviertje de Leda).
Let op: de spoorbrug wordt vervangen nu naar Leer fietsen en daar langs de zuidzijde van de Leda.
In Amdorf een tamelijk hoge brug over en de noordzijde van de Barßeler Tief volgen naar Barßel.
In Nordloh is een camping aan een meertje.
Van Barßel is het 8 kilometer naar Ocholt / Howiek met aansluiting op de Jutland fietsroute over:
- IV Hüllenweg, einde links Carolinenhofstraße, einde linksaf Loherstraßé, Godensholt.
- 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)

Kampeerplaatsen en campings
Van het boekje “ Overnating i det fri” verschijnt geen nieuwe druk meer. De laatste editie (2018) is echter nog
wel verkrijgbaar bij de Fietsvakantie winkel.
Er is ondertussen een app beschikbaar met de informatie van “Overnating i det fri ” (natuurkampeer
terreinen en kampeerplaatsen bij particulieren): “ Shelter” .
Georganiseerde Fietsreis
De reisorganisatie cycle2explore biedt georganiseerde kampeerreizen aan met eindbestemming Oslo. Zij
volgen van Emmen tot Skagen het tracé van de Jutland-fietsroute
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