
Overzicht E-bikeroutes
Gebruiksaanwijzing 

ANWB E-BIKEGIDS • 3

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

Legenda routekaartjes

in
fr

as
tr

uc
tu

ur
 e

n 
la

nd
ge

br
ui

k
or

ië
nt

at
ie

 e
n 

vo
or

zi
en

in
ge

n
to

er
is

m
e 

en
 r

ec
re

at
ie

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

autosnelweg / in aanleg

hoofdweg / in aanleg

regionale weg / in aanleg

wegnummer autosnelweg in NL

wegnummer Europaroutes

wegnummer overige wegen NL

tol

lokale verbindingsweg / in aanleg

lokale weg / in aanleg

fietspad / in aanleg 

knooppuntnaam

afritnaam- en nummer

personenspoorlijn met station

goederenspoorlijn

metro

provinciegrens

rijksgrens

woonbebouwing / in aanleg

industrieterrein / in aanleg

luchthaventerrein met landingsbaan

kassengebied

begraafplaats

bos / park

sport / recreatie

heide

duin / zand

boomgaard

overig gebied

open water

rivier / waterloop

sluis / stuw

(auto-)veerdienst

luchthaven

vliegbasis

sportvliegveld

zweefvliegveld

ziekenhuis

windturbine

watertoren

sportstadion

sportaccommodatie

universiteitscomplex

legerplaats / militair terrein

tankstation

parkeerplaats

carpoolplaats

Park and Ride parkeerplaats

ANWB-wegenwachtstation

ANWB-winkel

wegrestaurant

ANWB-gastvrij / gastvrij-plus / fietsenwinkel

recreatieterrein

fietsroutenetwerk met knooppunt

LF-route met nummer

bezoekerscentrum

nationaal park

sterrenwacht

vuurtoren

monument

industrieel erfgoed

windmolen

waterradmolen

fort

kasteel

paleis

klooster/abdij

kerk

synagoge

moskee

hunebed

ruïne

bijzonder gebouw

zwemgelegenheid

zwembad, overdekt

zwembad, niet overdekt

jachthaven

  

Schaal 1:50.000
1 cm = 500 meter

0 2 km1 km

Schaal 1:100.000  (1 cm = 1 km)

en omstreken

ANWB E-BIKEGIDS • 3 Drenthe en omstreken

Drenthe

ANWB_A5_brochure_omslag EbG - 03 DR.indd   2 04-04-18   17:22



GRONINGEN

FRIESLAND

DRENTHE

OVERIJSSEL

GELDERLAND

NOORD-HOLLAND

ZUID-HOLLAND

ZEELAND

NOORD-BRABANT

LIMBURG

UTRECHT

FLEVOLAND

1
2

3
4

5

67

8

9 10 11

12

13

14

2

Routes in deze gids

 1  Flintenroute 42 km

 2  Westerwolderoute 53 km

 3  Semslinieroute 58 km

 4  Drentsche Aaroute 34 km

 5  Rolderoute 50 km

 6  Fochteloërveenroute 38 km

 7  Zuidelijk Westerkwartier 55 km

 8  Duurswouderheideroute 50 km

 9  Weerribbenroute 29 km

  10  Drentse brinkdorpenroute 58 km

 11  Dwingelderveldroute 37 km

 12  Reest-De Woldenroute 53 km

 13  Overijsselse Vechtroute 48 km

 14  Amsterdamsche Veldroute 49 km

ANWB_A5_brochure_omslag EbG - 03 DR.indd   3 04-04-18   17:22



3

Inhoudsopgave

Routes in deze gids ....................................................................................................................... 2

 

Hoe werkt het .......................................................................................................................................... 5

Knooppuntroutes fietsen ................................................................................................................. 6

Wijzigingen in de fietsroutenetwerken ............................................................................ 7

ANWB Knooppunter .............................................................................................................................. 7

ANWB Gastvrij .......................................................................................................................................... 8

Wat kun je verwachten? .................................................................................................................. 8

ANWB Gastvrij Fietsenwinkel ..................................................................................................... 8

Korting met ANWB Fietspas ......................................................................................................... 9

Legenda bij de routes .............................................................................................................. 12

ANWB_A5_brochure_binnenwerk_EbG 8pag_mrt#DEF.indd   1 04-04-18   17:15



ANWB_A5_brochure_binnenwerk_EbG 8pag_mrt#DEF.indd   2 04-04-18   17:15



5

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 E-bikegids 

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

kaartbladen mee van de 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.

In de E-bikegidsen staan gemiddeld wat langere routes omdat je met elektronische hulp 

makkelijker grotere afstanden afl egt. Maar als je goede zin hebt, kun je natuurlijk prima 

een e-bikeroute fi etsen met je gewone fi ets. In totaal zijn over de serie e-bikegidsen

127 unieke routes verdeeld.

Hoe werkt het?

Ontdek Nederland met de serie ANWB E-bikegidsen vol kant-en-klare 

routes die je langs de mooiste plekjes van het land voeren. Neem de fi ets -

knooppunten over op zo’n handig Knooppunterkaartje en je kunt op pad.

ANWB_A5_brochure_binnenwerk_EbG 8pag_mrt#DEF.indd   3 04-04-18   17:15


