De Noordzee Fietsroute
Naast zo'n 400 andere fietsgidsen voeren wij nu ook een aantal boeken en kaarten voor het
fietsen van de Noordzee Fietsroute.
The North Sea Cycle route, ook wel Internationale Noordzeeroute genoemd, is een geheel
bewegwijzerde fietsroute van zo'n 5932 kilometer rond de Noordzee. De route maakt deel
uit van het EuroVelo netwerk van de European Cyclists' Federation. De bewegwijzering
verschilt nogal van land tot land omdat gebruik wordt gemaakt van nationale netten van
lange-afstandsfietsroutes.
Waarschijnlijk is dit een route die je niet in één keer zult gaan fietsen, maar het mooie van
de route is dat als je deze in delen gaat fietsen je in geheel verschillende landschappen
onderweg bent.
De Noordzeeroute gaat door de volgende landen en gebieden:
a. België. Vanaf de Panne naar Knokke.
b. Nederland. Vanaf Hoek van Holland naar Nieuweschans over de LF1 en LF10.
c. Duitsland. Van Nieuweschans tot de Deense grens.
d. Denemarken. Van Duitse grens bij Rudbøl via Skagen tot Grenaa over de nationale
fietsroutes 1 en 5.
e. Zweden. Van Varberg tot Frederikstad.
f. Noorwegen. Van Frederikstad langs de kust tot Bergen over de nationale fietsroute 1.
g. Verenigd Koninkrijk. Shetlandeilanden, Orkney-eilanden, Schotland en dan in Engeland tot
Harwich, vanwaar de veerboot naar Hoek van Holland genomen kan worden.
De volgende gidsen en kaarten kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van één van de
langste fietstochten van Europa.
** Om te beginnen hebben we de Brochure: North Sea Cycle route informatiebrochure.

De informatie brochure biedt route adviezen aanvullend aan de NSC landelijke routeboekjes
en kaarten. De trajecten in Zweden en Noorwegen krijgen vanwege de te verwachten zware
trajecten extra aandacht met alternatieven voor ruige stukken route en het gebruik van
pontjes en veren. In Noorwegen is er daarbij de mogelijkheid beschreven om van Bergen
naar Oslo terug te fietsen via de Rallarvegen dwars over de Hardangervidda, een
onvergetelijke belevenis.
Er zijn een aantal deeltrajecten verlegd. Waar bekend, is dit in de FIS brochure aangegeven.
De nieuwe vierde versie is gebaseerd op de nieuwe Noorse fietsrouteboekjes van Knut
Bjoraa. Deze vervangen niet alleen de oude NSC routeboekjes maar ook de boekjes van de
alternatieve terugroute.
Vanwege de omvang is de brochure nu uitgebracht als boekje met ringband.
Volgens gebruikers onmisbaar. Deze gids verdient zijn geld ruimschoots terug.

Nederland/België:
- Pirola: Groene Valleienroute beschrijft het deel van Sluis naar Boulogne -sur-Mer
- Buijten en Schipperheijn: Ronde van Nederland via LF Routes, deel van Middelburg naar
Lauwersoog
- Bikeline: Nordseeküsten Radweg 1, van Rotterdam naar Leer (Gr.)
Duitsland:
- Bikeline: Nordseeküsten Radweg 2, van Leer (Gr.) naar Hamburg
- Bikeline: Nordseeküsten Radweg 3 van Hamburg naar Sylt
Ook mogelijk zijn de volgende gidsen: Dit zijn dan alternatieve fietsroutes !
- Pirola Jutland Route, loopt van Emmen - Hamburg - Jutland naar Skagen
- Pirola Hanzestedenroute, het deel van Zaltbommel naar Lübeck, deze gaat praktisch via
Groningen en Bremen naar Hamburg.

Denemarken:
- Bikeline: Nordseeküsten Radweg 4, van Tønder naar Skagen
Ook mogelijk:
- Pirola Jutland Route, loopt van Emmen - Hamburg - Jutland naar Skagen
- Dansk Cyclist Forbund: Fietskaart van Denemarken, prima overzichtskaart ter
ondersteuning.

Zweden:
- Conrad Stein Verlag: Nordseeküsten Radweg Norwegen - Schweden
- Freytag & Berndt Zuid Zweden, Schaal 1:250.000 : Goede te gebruiken ter ondersteuning
Noorwegen:
- Conrad Stein Verlag: Nordseeküsten Radweg Norwegen - Schweden
- Kettler Verlag: Norwegen per Rad
- Freytag & Berndt Zuid Noorwegen, Schaal 1:250.000 : Goede te gebruiken ter
ondersteuning
Schotland:
Kaarten:
- Sustrans: Aberdeen to John O’Groats Cycle Route, met Orkney en Shetland
- Sustrans: Edinburgh to Aberdeen Cycle Route
- Sustrans: Newcastle to Edinburgh, Coast & Castles Cycle Route
Boeken:
- Sustrans: Van Newcastle naar Aberdeen
Engeland:
Kaarten:
- Sustrans: Three Rivers , van Newcastle naar Middlesbrough
- Sustrans: Yorkshire Moors & Coast, van Middlesbrough naar Hull
- Sustrans: Yorkshire Wolds, York & Hull
- Sustrans: Lincolnshire and Wolds nr. 27
- Sustrans: The Fens nr. 20
- GoldenEye: Norfolk, deze kaart vangt een deel op van de bovenstaande 2 kaarten die
momenteel niet leverbaar zijn.
- Sustrans: Norfolk nr. 19
- Sustrans: Suffolk nr.18
Het grootste deel van bovenstaande gidsen en kaarten zijn bij ons op voorraad. Uiteraard
kan het voorkomen dat een kaart of gids er tijdelijk niet is. Mocht u van verder weg naar ons
toe komen voor een bepaalde kaart of gids informeer dan even van tevoren of deze ook
aanwezig is.
Wij zien u graag bij ons in de winkel om u en ons te laten inspireren.

