EuroVelo 1 (EV1), de Atlantische Kustroute, ruim 9000 km
Van de Noordkaap naar het uiterste puntje van Portugal

Beginpunt: Noordkaap

Zuidwestelijkste punt: Cabo São Vicente
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Inleiding
De Atlantische kust is zo afwisselend als
Europa zelf: zonnige stranden, havenplaatsen,
vissersdorpjes, ruige fjorden, groene heuvels
met kliffen.
Het is niet erg waarschijnlijk dat iemand de
hele route in één keer zal afleggen. Maar door
de verscheidenheid van landen en
mogelijkheden biedt ze wel voor elk wat wils,
en volop mogelijkheden voor een aantal
gevarieerde vakantietochten.
De European Cycling Federation (ECF) heeft
een netwerk van fietsroutes door heel Europa
opgezet (EuroVelo). De realisatie er van wordt
overgelaten aan lokale autoriteiten en/of
organisaties. Daardoor is er veel van het
netwerk alleen een lijntje op de kaart.
Europafietsers probeert deze lijntjes tot leven
te wekken. Zo is er al uitgebreide informatie
over EV12 (Noordzee rond) en EV6
(Atlantische kust naar Zwarte Zee). Met dit
boekje voegen we daar een overzicht van
EuroVelo 1 aan toe.
De website van EuroVelo
eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-1 geeft
toegang tot diverse landenpagina’s. Daar
staat voorlopig nog geen complete
routebeschrijving. Dit boekje geeft een
gedetailleerd overzicht van wat er wel is, wat
daarvan de kwaliteit is, en waar je het kunt
vinden. Met alle onderdelen samen, is de hele
route afgedekt. Dit boekje is dus zelf géén
fietsgids!
1. Landen
De landen waar de route door loopt zijn totaal
verschillend wat betreft aanpak en stadium
van realiseren van de route. Hieronder alleen
een overzicht van de algemene staat van
realisatie, in het volgende hoofdstuk komen
de details aan bod.

Noorwegen
Er is een nationaal routenetwerk (op
papier), maar er is nog weinig tot niets
gedaan met de Europese routes. Wel
komen er steeds meer lokale initiatieven.

Schotland
In Groot Brittannië is Sustrans actief, en
het lag voor de hand om EV1 over
bestaande Sustrans-routes te leggen.
Maar de Britten hebben niet zoveel met
blauwe bordjes met Europese sterren….











Ierland
Recent is begonnen met een poging om
iets voor fietsers te betekenen. Er zit nog
niet veel schot in.
Engeland en Wales
Er is een goed ontwikkeld netwerk van
Sustrans routes (National Cycle Network,
NCN), en net als in Schotland: blauwe
EV1-bordjes zijn schaars.
Frankrijk
Dit land kent de weg naar de Europese
subsidies. EuroVelo 6 is al goed bekend,
EuroVelo 1 (Vélodyssee) is ook goed
aangepakt.
Spanje
De Spaanse Atlantische kust is niet zo
geschikt om te fietsen. Ontoegankelijk, òf
slechts één (drukke) weg. Daarom is EV1
door het binnenland gepland. Er is nog
weinig lijn te bekennen in de Spaanse
plannen.
Portugal
Recent is het eindpunt van de route
verlegd van Cabo São Vicente naar de
Spaanse grens aan de kust ten noorden
van Porto. Daarmee is de Portugese
westkust geheel opgenomen in EV1. Je
rijdt wel in feite tegen de ‘natuurlijke’
richting! Er lijkt inmiddels een serieus
begin te zijn gemaakt met een Portugees
fietsroute netwerk, al lijkt dat vooral
gericht op ATB-fietsers.

2. De route
Noorwegen (2500 km)

Senja
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Route-informatie
Op basis van het Noorse nationale routenet
(dat voornamelijk op papier bestaat) is door
Europafietsers de route Bergen-Noordkaap
ontwikkeld. Het boekje “Noorwegen, langs de
kust naar de Noordkaap” (Paul Zandveld)
volgt grotendeels nationale route 1, met een
aantal wijzigingen waar die onlogische
omwegen maakt. De route doet volledig recht
aan het sprookjespanorama langs de fjorden
en over de eilanden, inclusief de Lofoten. Vele
ponten zorgen voor extra afwisseling op deze
rit naar de middernachtzon.

het vliegtuig. De Noorse maatschappij
Wideroe vliegt rechtstreeks ongeveer
dagelijks, SAS met overstap in Stavanger.
Uiteraard wel een prijzige optie (€150-200).
wideroe.no/en. Fietsen mogen (verpakt) mee
voor €28.



De Zeven Zusters
Het boekje is zuid-noord beschreven. Maar
het Noorse wegennet is vrij simpel, en het zal
niet veel moeite kosten om ‘tegen de
beschrijving in’ te fietsen.
Schotland (825 km)

Route-informatie
In het Verenigd Koninkrijk is de
fietsorganisatie Sustrans actief, dat geldt ook
voor Schotland. Een kaart van hun routes is te
vinden op sustrans.org.uk/ncn/map.
Bovendien wordt een flink deel van de route
afgedekt met het Europafietsers-boekje
“Schotland Rond”, deel 1, voor het overige
verkoopt Sustrans ook kaarten. Kaartnummers
zijn aangegeven bij de betrokken routesecties.
Helaas reikt het Sustrans-netwerk net niet tot
de haven van Cairnryan, daar moet nog een
stukje worden overbrugd. Van de Sustransroutes is geen beschrijving, deze zijn dus
‘richting-neutraal’.
Er is geen veerdienst meer tussen Aberdeen
en Bergen (Noorwegen). Wie toch EV1
rechtstreeks wil voortzetten is aangewezen op





Aberdeen – Inverness (240 km):
Dit deel van EV1 volgt de nationale route
1, die hier ook de North Sea Cycle Route
(EuroVelo 12) is. De Europafietsers
brochure over deze route (te vinden op
europafietsers.nl/fietsroutes/north-seacycle-route) geeft begeleidende
informatie, pagina 38-40. Deze uithoek
van Schotland kent weinig vrij liggende
fietspaden, maar wel stille wegen. De
bijbehorende pagina van Sustrans is die
van de “Aberdeen to Inverness”
fietsroute:
sustrans.org.uk/ncn/map/route/aberdeento-inverness.
Kaarten: 45 en 46.
Inverness – Glasgow (340 km):
Dit is de Sustransroute “Lochs and Glens
North”, bewegwijzerd als nationale route
7. Dit deel valt grotendeels samen met
“Schotland Rond” deel 1, dat hier
beschreven is van noord naar zuid. De
route voert door een schilderachtig
landschap met heuvels, meren en bossen.
sustrans.org.uk/ncn/map/route/lochs-andglens-north.
Kaarten: 41, 43 en 46.
Glasgow – Newton Stewart (180 km):
Het vervolg is “Lochs and Glens South”,
nog steeds nationale route 7. Vanaf Irvine
loopt deze hetzelfde als “Schotland
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Rond”. Afgezien van een stukje langs de
kust van Irvine tot Ayr, voert deze route
door verlaten gebieden. Meer details zijn
te vinden op
sustrans.org.uk/ncn/map/route/lochs-andglens-south.
Kaarten: 36 en 37.
Newton Stewart – Glenluce (43 km):
Dit deel van Sustransroute 73 is klaar en
verloopt vrijwel geheel over stille wegen.
De route is bewegwijzerd. De eerste 15
km tussen Bladnoch en Newton Stewart
vallen samen met een stukje van
“Schotland Rond”, in de variant rond
Whithorn.
sustrans.org.uk/ncn/map/route/route-73
Kaart: 36.
Glenluce – Cairnryan (19 km):
Een ‘missing link’. De kortste weg volgt
de A75. Er is een alternatief dat 7 km
langer is: even na Glenluce de A75
verlaten richting Portpatrick (B7084) en
dan via de B7077 naar Stranraer.
Vervolgens de (minder drukke) A77 naar
Cairnryan. Sustransroute 73 is hier nog in
ontwikkeling. Kaart: 36.

Ierland (1200 km)

binnenland maakt het (iets) makkelijker. Dat
doet ook “De Groene Ronde van Ierland”,
een uitgave van Paul Benjaminse.
Tussen Belfast en Cairnryan/Stranraer in
Schotland loopt een veerdienst. Informatie
over deze veerdienst (6x per dag):
stenaline.nl/ierland.

Cliffs of Moher


Belfast – Rosslare (1200 km):
“De Groene Ronde van Ierland” volgt de
kust (maar niet al te overdreven).
Waarschijnlijk zal EV1 later iets anders
lopen, maar dit is een prima alternatief.
In Noord Ierland en Donegal is EV1
gereed, en wordt dan ook grotendeels
gevolgd. De routebeschrijving is linksom,
dus het eenvoudigste noord-zuid te
volgen.
Om bij de ferry van Rosslare te komen is
een variant opgenomen in “De Groene
Ronde”.

Route-informatie
Er is een plan voor EuroVelo 1, langs de
gehele Ierse kustlijn. Echter: deze is
vooralsnog alleen in Donegal gerealiseerd. Een
recent ontwerp is doorkruist doordat er op
grote delen ook een nieuwe toeristische
autoroute werd vastgesteld….. Daar komt bij
dat het EuroVelo-plan vrij ambitieus is wat
betreft de zwaarte: vlak langs de kust is het
bijzonder geaccidenteerd, en daarmee een
moeilijke route. Af en toe uitwijken naar het

Connemara
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sustrans.org.uk/ncn/map/route/route-27
Kaart: 2 en 3, of kaart “Devon Coast-toCoast”.

Engeland en Wales (710 km)

Route-informatie
Voor routes van Sustrans in Engeland en
Wales: zie de kaart op
sustrans.org.uk/ncn/map. Kaartnummers zijn
aangegeven bij de betrokken routesecties, van
NN27 is er ook specifieke kaart.
Tussen Rosslare in Ierland en Fishguard in
Wales loopt een veerdienst. Informatie over
deze veerdienst (2x per dag):
stenaline.nl/overtochten/fishguardrosslare/dienstregeling

Frankrijk (1300 km)

Route-informatie
Frankrijk is vrij ver met het ontwikkelen van
EuroVelo-routes. Ook EuroVelo 1 is inmiddels
compleet beschreven en van wegwijzers
voorzien: de Vélodyssée.
Tussen Plymouth en Roscoff is een veerdienst
(dag- of nachtboot), zie daarvoor brittanyferries.co.uk/ferry-routes/ferriesfrance/plymouth-roscoff/timetable#rtn

Celtic Trail






Fishguard – Severn Bridge (365 km):
Geheel bewegwijzerd als route 4, de
Celtic Trail. Deze route voert door
schilderachtige landschappen met veel
historie. Het eerste stuk loopt langs de
ruige westkust van Wales. Ook hier:
veelal verkeersvrij, soms op oude
spoorbanen
sustrans.org.uk/ncn/map/route/route-4
Kaarten:12 en 13.
Bristol (Severn Bridge) – Barnstaple
(210 km): bewegwijzerd als route 3. Er
wordt nog gewerkt aan verkeersvrije
delen, maar de gehele route is
bewegwijzerd. Deels worden jaagpaden
gebruikt.
sustrans.org.uk/ncn/map/route/route-3
Kaarten: 3 en 4.
Barnstaple – Plymouth,
Devon coast-to-coast (130 km): Geheel
bewegwijzerd als route 27, grotendeels
verkeersvrij. Door het prachtige
landschap van Dartmoor, met zicht op
Cornwall volgt deze route vooral oude
spoorlijnen.

Canal de Bretagne

Kust van de Vendée


Roscoff – Hendaye, (1150 km):
Vélodyssée, beschreven in 3 (Franse)
boekjes, van noord naar zuid.
Europafietsers biedt een webpagina over
de Vélodyssée. De route voert dicht langs
de kust en de stranden. Dat maakt het
gemakkelijk, maar wel wat eentonig
(tenzij je graag af en toe het strand
opzoekt, bijvoorbeeld met kinderen).
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Dune de Pilat



Wel is het zaak om naar Spanje een
goede aansluiting te vinden. Het
zuidelijkste stuk bij Biarritz en Hendaye is
minder aangenaam. Daarom de volgende
alternatieven:
Van de kust naar de grens
(Roncesvalles, 135 km): Je kunt al bij
Arcachon de Vélodyssee verlaten en
kiezen voor de Jacobsroute deel 2
(Clemens Sweerman, Europafietsers). De
kustvariant voert naar Biganon en van
daar verder de hoofdroute naar St.-JeanPied-de-Port. Wie doorfietst tot Biarritz
kan de verbinding naar Spanje maken via
de Katharenroute (Peter van Rossum en
Kees Mieras, Europafietsers) tot St.-Palais,
en daar overgaan op de Jacobsroute deel
2. Vanaf St.-Jean volgt dan de
Jacobsroute deel 3 naar Spanje.

Spanje (1400 km)

Route-informatie
In Spanje is nog geen EuroVelo-coördinator.
Dat betekent dat er nog slechts een ruwe
schets is van de geplande route. Wel zijn er
diverse Nederlandse routeboekjes die delen
beschrijven. En voor de ontbrekende stukken
is een detailbeschrijving in een aparte
download gemaakt.

Van Frankrijk naar Pamplona (50 km):
EuroVelo 1 zal hier Vias Verdes gaan
nemen van Hendaye via Irun. Dit is echter
nog niet klaar. Er is wel een website waar
de diverse onderdelen te vinden zijn:
euroziklo.com/fr.html. Ook op de
algemene Spaanse Vias Verdes-site is
informatie te vinden:
viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?i
d=92.
Zoals in de sectie over Frankrijk al gemeld
is EuroVelo 1 in het gebied HendayeBiarritz erg druk, daarom sturen we u
voorlopig via St.-Jean-Pied-de-Port en
Roncesvalle, de pelgrimsroute beschreven

in het boekje Jacobsroute deel 3. Deze
brengt u tot Pamplona.
Langs de Camino Frances naar León
(450 km): Deze route is geheel
beschreven in het boekje van Clemens
Sweerman: St.Jacobsroute deel 3. In de
richting oost-west kunt u de hoofdroute
volgen via Logroño en Burgos. U zult niet
de enige zijn, duizenden pelgrimsgangers
zijn met u.

Camino Antigua (noordversie Jacobsroute)
In de richting west-oost is het aan te
bevelen vanaf León nog wat verder door
te fietsen naar het noorden, en dan de
Camino Antigua te nemen door de Picos
de Europa. Deze is als retourroute ook
opgenomen in hetzelfde boekje. Een
schitterende route over stille wegen en
door kleine plaatsjes in een imposant
decor van bergen, rivieren en enkele
meren. Let wel op het tijdig inslaan van
proviand en het zoeken van een
onderkomen, door gebrek aan toeristen
zijn er langs deze route weinig
voorzieningen.

León
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Van León naar Benavente (80 km):
León ligt aan de Camino Francès,
Benavente ligt nabij de Zilverroute, de
oude handelsweg van Sevilla naar het
noorden. Wie de route vanuit Zuid Spanje
naar het noorden fietst, gaat bij León nog
een stukje verder om dan de route door
de Picos op te nemen. De verbinding
tussen León (of de Picos) en de
Zilverroute is in een aparte download
beschreven. Het is een vrij eentonig
traject door landbouwgebied.
De Zilverroute naar het zuiden (600
km): De EuroVelo 1 gaat ‘ooit’ het traject
van de Camino de la Plata gaat volgen,
de oude pelgrimsweg van Sevilla naar
Santiago de Compostela. Voor
wandelaars is deze goed aangegeven (en
loopt vaak over de weg…) voor fietsers
niet. Toch is deze ook bij Spaanse
toerfietsers al aardig bekend, en de route
is opgenomen in de website voor
Spaanse pelgrims-fietsroutes
bicigrino.com
Voor Nederlandse fietsers ligt het echter
voor de hand om de fietsgids
“Zilverroute” van Paul Benjaminse te
gebruiken. Deze volgt vaak de (stille,
maar saaie) N630. Qua natuurschoon is
dit geen topper, al zitten er mooie
gebieden tussen. Maar dat wordt
ruimschoots gecompenseerd door de
imposante steden (Zamora, Salamanca,
Cáceres, Zafra) met architectuur vanaf de
Romeinen via de Moren en de
Renaissance tot heden. Ook het stadje
Trujillo, met veel palazzo´s die gebouwd
zijn door de Spaanse rover van Inca-goud
Pizarro en zijn trawanten, is de moeite
waard.

Salamanca

Het is niet al te moeilijk om deze route
tegen de beschrijving in te volgen (de
beschrijving is Sevilla-Santiago).
De oude Ruta de la Plata, de
handelsroute voor het geroofde zilver,
loopt door tot de kust bij Gijon. De
Camino buigt even ten zuiden van
Benavente echter af naar het westen, en
verlaat daarmee EV1.

Merida


Santa Olalla del Cala – Calañas (80
km): EV1 verlaat de Zilverroute bij Santa
Olalla del Cala. De bedoeling is dat hier
Vias Verdes gevolgd gaan worden, maar
tot aan het mijngebied van Rio Tinto is
daar nog niets van te bekennen. Wel is er
een tracé bedacht met gebruik van oude
mijnspoorlijnen. Maar er ligt ook nog een
stuwmeer in de weg. Kortom: de eerste
jaren zal EuroVelo 1 hier niet aanwezig
zijn. Daarom volgen we A461 die tot de
open mijnen van Rio Tinto redelijk rustig
(maar wel geaccidenteerd) is. De weg
voert door beboste heuvels en over het
grote stuwmeer van de Rio de Huelva,
een stil en prachtig gebied. Bij El
Campillo vinden we het eerste stukje
spoorlijn, de Via Verde de Rio Tinto. Deze
is hier weliswaar vrij slecht, maar
berijdbaar tot het station van Zalamea la
Real. Verderop is deze Via Verde
onbegaanbaar, en is het alternatief 22
km over de vrij drukke N435. Daarom
maken we een omweg over Calañas. We
kruisen de N435 en door het dorp
Zalamea komen we op de A478 die we
met een paar keer stevig klimmen volgen
tot Calañas.
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Calañas – Gibraleón (50 km):
We verlaten Calañas over de A496
richting Valverde del Camino. Na een
lange afdaling verlaten we deze en
vervolgen de HU4100 die licht klimmend
uitkomt op de hoofdweg N435. Op dit
punt kunnen we meteen naar de (redelijk
goede) Via Verde de Molinas de Agua
(viasverdes.com/en/itineraries/itinerario.as
p?id=64). Het eerste stuk loopt door het
bos, en er ligt goed asfalt. Dit is het
Andalusische heuvelland, een mooie en
vrij lege streek. Verderop is de weg wat
beschadigd door landbouwverkeer. Vlak
voor Trigueros verlaten we de Via Verde
en volgen HU3105 naar Gibraleón.
Gibraleón – Ayamonte (50 km):
Via Verde del Litoral. Helaas wordt deze
gekwalificeerd als “gevaarlijk, ernstige
onderhoudsproblemen, niet gebruiken”.
We kunnen dit slechts bevestigen na op
diverse plaatsen geprobeerd te hebben
deze route te fietsen. Zandpaden,
plassen, dichtgegroeide trajecten,
onvindbare paadjes: er is nog wat te
doen voor onze Spaanse collega’s. Wel
bruikbaar is het eerste stukje tussen
Gibraleón en de N431, inclusief een
prima brug over de Rio Odiel. Door
Gibraleón lopen enkele fietsstroken, er is
geen bewegwijzering voor fietsers.

Verde deze ontmoet. Dankzij de
aanwezigheid van een snelweg (A49)
parallel, is het een bruikbaar maar vrij
saai alternatief langs (voor fietsers beter:
door) de stadjes Cartaya en Lepe.
Spaanse N-wegen hebben een ruime
vluchtstrook waar je goed kunt fietsen.
Informatie op
viasverdes.com/en/itineraries/itinerario.as
p?id=63.
Het gehele traject Sta. Olalla – Calañas –
Gibraleón – Ayamonte is beschreven in
een aparte download.
Portugal (1150 km)

Route-informatie:
Er zijn 2 handige websites:
euroveloportugal.com/en/, de officiële site van
EuroVelo en ecovias.pt/, een particuliere site
van een enthousiaste fietser die alle Portugese
fietsroutes in beeld heeft gebracht.
De EuroVelo-site ziet er gelikt uit, en geeft
voor het hele traject gps, hoogteprofielen,
kaartjes (die je niet kunt afdrukken!) en
algemene informatie. De site van Ecovias
geeft een kaart van wat er werkelijk klaar is,
en je kunt er een “Roadbook” bestellen
(70Mb) met details over die stukken. In dat
roadbook: gps, hoogteprofiel en kaartjes (wél
af te drukken). Bovendien informatie over de
aard van het wegdek en knelpunten op de
route. De eigenaar van Ecovias meldt
nadrukkelijk dat gps onontbeerlijk is, omdat er
vrijwel nergens goede wegwijzers staan. Er is
sinds 2017 een Frans gidsje voor het traject
Huelva - Cabo São Vicente – Lissabon
(inclusief een tak naar Sevilla: daarmee
verbind je de beide takken van de Ruta
Iberica).

Fietsbrug bij Gibraleón
Niet geprobeerd, vermoedelijk wel
bruikbaar: het stuk tussen Pozo del
Camino en Ayamonte. Wij hadden na vijf
pogingen de Via Verde links laten liggen,
maar zagen deze nabij Ayamonte
berijdbaar terug. Voorlopig is het meest
praktische alternatief de N431 vanaf het
eerste punt na Gibraleón waar de Via

Strandje in de Algarve
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Een veerdienst verbindt Ayamonte (Spanje)
met Vila Real de Santo António:
discoverhuelva.com/article/ayamonte-ferry
met een uurdienst in mei-juni en halfuur in
het hoogseizoen (juli-augustus-september).

Van de monding van de Guadiana
(Spaanse grens) naar Cabo São
Vicente (230 km): de Ecovia do Algarve.
Een druk (te druk) gebied, waar je zonder
gps de stillere wegjes niet vindt. Vrijwel
geen wegwijzers, en wat er is verdrinkt in
de veelheid van schreeuwende reclames
voor beach-resorts, golfbanen en
appartementen. Het westelijkste deel,
vanaf Lagos, kent enkele zéér steile (tot
20%) hellingen, maar is wel het rustigste
deel van de Algarve. De hoofdweg door
de Algarve, N125, verbindt de diverse
steden (Tavira, Faro, Albufeira, Portimão,
Lagos). Ten zuiden van die weg zijn er,
door rivieren gescheiden, netwerkjes van
meestal verharde kleinere wegen die
geschikt zijn voor de fietsroute. Om die
netwerkjes te verbinden moet soms de
N125 worden gebruikt, maar er zijn ook
(zonder gps slecht vindbare)
fietsverbindingen aangelegd. De N125
(een van de “gevaarlijkste wegen van
Portugal”) is niet voorzien van een
bruikbare vluchtstrook, en de Portugese
automobilisten hebben nog niet geleerd
om afstand te houden tot fietsers. De gps
van de EuroVelo-site is goed. Wie wat
verder door het binnenland wil, kan
uitwijken naar het boekje “Fietsen in
Zuid-Portugal” van Luc Oteman.







Cabo São Vicente – Lissabon (320
km): Hier komen liefhebbers van gravel
en zand volop aan hun trekken. Het
aandeel asfalt ligt onder de 50%. Helaas
zijn diverse gravelwegen ook in gebruik
voor het boerenbedrijf, verwacht dus
flink wat ‘potholes’. De route loopt wel
grotendeels door een mooi duingebied.
Wie liever verhard rijdt, kan de kustweg
nemen, die is hier niet overmatig druk.
Die route is beschreven in het boekje
“Fietsen in Zuid-Portugal” van Luc
Oteman. Vanaf Sines wordt het druk met
stukken over hoofdwegen,
Lissabon – Porto (500 km):
Dit traject is goed fietsbaar, grotendeels
over asfaltpaden en rustige wegen. Maar
het eerste traject vanaf Lissabon is echt te
druk over de N247, neem de trein naar
Cascais.
Porto – Spaanse grens (noord, 135
km): Ecovias geeft hier géén informatie.
Grote kans dat de EuroVelo-site iets te
optimistisch is, er wordt echter wel
gewerkt aan een complete fietsroute
langs de kust. Dat betekent soms dat er
alleen een fietsstrook of fietspad is langs
een (drukke) weg.

3. GPS
Afgezien van het merendeel van de routes in
Groot Brittannië is van de gehele route gps te
vinden:
Noorwegen: bij het genoemde boekje.
Schotland: alleen Inverness-Aberdeen op de
betrokken webpagina van Sustrans en verder
bij het boekje Schotland Rond voor zover dat
samenvalt met de route.
Ierland: bij het genoemde boekje.
Frankrijk: voor Vélodyssee op een Franse
website (link op de betrokken webpagina van
Europafietsers).
Spanje: bij de boekjes (Zilverroute,
Jacobsroute) en bij de downloads van de
tussenstukken.
Portugal: op de genoemde site van EuroVelo1.

Nabij Cabo São Vicente
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4.

Boekjes en kaarten

Noorwegen, langs de kust naar de Noordkaap (Paul Zandveld, Europafietsers)
europafietsers.nl/fietsroutes/noorwegen
Schotland Rond deel 1, zuidoost Schotland (Schotland-team, Europafietsers)
europafietsers.nl/fietsroutes/schotland-rond
De Groene Ronde van Ierland (Paul Benjaminse)
europafietsers.nl/fietsroutes/groene-ronde-van-ierland en
cyclingeurope.nl/routes/ierland/index.php
Schotland, Wales, Engeland (Sustrans kaarten):
webwinkel.europafietsers.nl/fietskaarten/europa/engeland/sustrans-cycle-maps.html
of bij Sustrans: shop.sustrans.org.uk/maps en kies dan de interactieve kaart om te selecteren.
Voor NN27: webwinkel.europafietsers.nl/devon-coast-to-coast
Vélodyssee
europafietsers.nl/fietsroutes/velodyssee en velodyssey.com
Katharen-Basken fietsroute (Peter van Rossum en Kees Mieras, Europafietsers)
europafietsers.nl/fietsroutes/katharen-basken-fietsroute
St.Jacobsroute deel 2 en deel 3 (Clemens Sweerman, Europafietsers)
europafietsers.nl/fietsroutes/st-jacobs-fietsroute
Verbinding tussen St.Jacobsroute en Zilverroute (Paul Zandveld, Europafietsers)
Download op de webpagina van EuroVelo 1: europafietsers.nl/fietsroutes/eurovelo-1
Zilverroute (Paul Benjaminse)
europafietsers.nl/fietsroutes/zilverroute en
cyclingeurope.nl/routes/zilverroute/index.php
Verbinding tussen Zilverroute en de Algarve (Paul Zandveld, Europafietsers)
Download op de webpagina van EuroVelo 1: europafietsers.nl/fietsroutes/eurovelo-1
L'Algarve et la côte Atlantique - Le sud du Portugal à vélo (Uitg. Petirrojo, in het Frans)
webwinkel.europafietsers.nl/fietsgids-l-algarve-et-la-cote-atlantique
Fietsen in Zuid Portugal (Luc Oteman)
europafietsers.nl/fietsroutes/fietsen-in-zuid-portugal en opdefiets.net/
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5. Fotoverantwoording
Enkele foto’s zijn eerder gepubliceerd in
Fietsplan, het blad van Europafietsers:
Kelly Swinkels: Schotland
Linda van der Horst: Vendée
Johan Jambroes: Ierland
Niet eerder gepubliceerd:
Sjoukje Hussels: Celtic Trail
De foto’s van Dune de Pilat en Cabo São
Vicente uit de lucht komen uit open bronnen.
De overige foto’s zijn van de auteur.

Europafietsers
Europafietsers is een niet-commerciële
organisatie van vrijwilligers. Wij willen mensen
van alle leeftijden inspireren om per fiets
vakantiereizen te maken. We helpen fietsers
om landschap en historie van Europa te
ontdekken. Hiertoe ontwerpen en beschrijven
we uitgekiende en interessante fietsroutes die
vanuit Nederland in diverse richtingen Europa
ingaan. In onze beschrijvingen, zowel op
papier als digitaal, streven we naar
duidelijkheid en uniformiteit. Om het fietsen
in het Europa zonder grenzen nog
toegankelijker te maken, zijn ook
verbindingen tussen diverse fietsroutes
ontwikkeld: zie onder ‘Fietsweb’.
Onze website toont korte beschrijvingen van
al onze routes, fotomateriaal, aanvullingen en
achtergrondinformatie. Verder kun je via deze
site routeboekjes bestellen. Ook bevat de site
links naar andere relevante sites en adressen
van in fietsvakanties gespecialiseerde
boekhandels.
Reacties zijn zeer welkom
Wij wensen je veel plezier op de fietsroute.
Maar de samenstellers kunnen niet zonder
hulp de route actueel houden. Als je
veranderde situaties tegenkomt of suggesties
hebt voor wijzigingen of aanvullingen, laat het
ons dan weten, zo mogelijk met een juiste
omschrijving. Belangrijke wijzigingen plaatsen
wij op de wijzigingspagina van de route op de
website. Later worden die verwerkt in een
volgende uitgave. Zie hiervoor onze website
onder het kopje ‘Doe mee’.
Wordt donateur..
Je kunt ons financieel steunen door donateur
te worden. Donateurs ontvangen tweemaal
per jaar de nieuwsbrief 'Fietsplan' met

fietsverhalen en krijgen een donateursbijdrage
bij bestellingen via onze website.
..of vrijwilliger
Dankzij de inspanningen van vrijwilligers
kunnen wij aan toeristische fietsers
waardevolle informatie blijven bieden. Ben je
zelf een enthousiaste fietser in Europa dan
ben je van harte welkom als informant om
nieuwe fietsers even enthousiast te maken, als
controlefietser van routes of het controleren
van hotel- en campinglijsten.
Onder ‘Doe mee’ vind je meer informatie en
kun je je aanmelden als donateur of
vrijwilliger.
Fietsweb Europa
Het Fietsweb is een overzichtelijk netwerk van
beschreven routes door Europa, zodat
vakantiefietsers vanuit Nederland en
Vlaanderen gemakkelijk rondtochten van
allerlei lengtes kunnen maken. De routes
vormen min of meer een spinnenweb.
Uitvalroutes of 'spaken' leiden naar allerlei
bestemmingen in Europa. Dwarsroutes, de
'ringen', kruisen de spaken. Ring 1 dichtbij
Nederland en zo oplopend in afstand.
Op onze website vind je een overzichtskaart
en alle verdere informatie over deze routes.
Onze routeboekjes
St.Jacobs fietsroute: Langs historische
pelgrimswegen naar Santiago de Compostela.
Langs Oude Wegen: door Midden-Frankrijk
naar de Pyreneeën, sluit aan op Jacobsroute.
De Groene Weg: naar de Middellandse Zee
via Arles of naar Narbonne.
Limes fietsroute: langs de noordgrens van
het Romeinse Rijk naar de Zwarte Zee.
Jutland fietsroute: naar Noord-Jutland of
een veerboot naar Noorwegen of Zweden.
Normandië/Bretagne: van Boulogne-s-Mer
naar de monding van de Loire en Bretagne.
Van Gogh fietsroute: naar Auvers en Parijs.
Fietsen naar Praag: van Millingen naar
Praag.
Schotland Rond: Schotland en de Hebriden.
Groene Valleien: van Sluis via Boulogne
door Noord-Frankrijk, via Ardennen of Eifel
terug.
Loire Kastelen fietsroute: van Tours naar
Nevers, met rondritten langs kastelen.
Midden-Frankrijk fietsroute: van Bordeaux
naar Genève.
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Katharen-Basken fietsroute: van Narbonne
naar Biarritz.
Noorwegen: langs de kust naar de
Noordkaap
Spoor van de Vrijheid: van de
invasiestranden naar Wageningen

De fietsroutes van Europafietsers

P.Zandveld 2018-01
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