VERSLAG FIETSTOCHT RONDJE NEDERLAND
Van 6 mei tot en met 20 mei 2013 heb ik met mijn oud collega Sib het rondje Nederland
gefietst zoals beschreven in het boekwerkje van het Landelijk Fietsplatform. Het Rondje loopt
via 10 LF-routes.
Het boekje is een welkome aanvulling tijdens de tocht. Vooral de aanvullende informatie per
traject evenals de overnachtingsmogelijkheden zijn waardevol. De wegbewijzering was
voortreffelijk. Een paar keer ging het (bijna) mis maar ik vraag me af aan wie dat ligt…. Als
toevoeging van mijn kant wil ik er op wijzen dat er veel meer campings aan de route liggen als
hier aangegeven. We hebben voornamelijk gekampeerd op z.g. boeren- of minicampings. Deze
campings zijn prima. Een ruime plek, goede douches en toiletten en in de regel een vriendelijke
gastheer/vrouw. We betaalden inclusief douchen tussen de € 6, = en € 11,60 pp. De laagste prijs
was op een camping in Mook en de hoogste op een camping in Rilland.
Ik heb een dagplanning gemaakt en tevens uitgezocht op welke campings we zullen
overnachten.
Maandag 6 mei. Venray – Grathem 107 km.
Om half 9 vertrek ik met een stralende zon (23 gr) naar het beginpunt van de LF3-route. Na 11
km bereik ik die en fiets zuidwaarts naar de pont van Broekhuizen-Arcen. Door mooie bossen
houd ik mijn 1e koffiepauze bij het kapelletje van Genooi in Venlo. Via de stad over de stadsbrug
langs de Maas richting Kessel. Hier over de pont naar Beesel en verder langs de Maas naar
Roermond. Ik stap over op de LF5. Hier is een omleiding en die is niet goed aangegeven v.w.b.
de LF5. Na wat heen en weer fiets ik verder richting Thorn. Hier stap ik over op de LF7. Op
camping de Peelhof in Grathem tref ik Sib die vanuit Landgraaf met mij het Rondje Nederland
gaat fietsen. We hebben een gezellig avondje en het weer was voortreffelijk.
Dinsdag 7 mei. Grathem – Hilvarenbeek 106 km.
Om goed 8 uur vertrekken we met een vriendelijk zonnetje. De wind van opzij/achter en zo’n 22
gr is het heerlijk fietsweer. Bij het infocentrum van nationaal park De Groote Peel drinken we
een heerlijk bakkie. We fietsen door boerenland, bossen en heide; langs kanalen en dwars door
de Strabrechtse Heide. We gaan om Eindhoven heen en sluiten net voor Nuenen aan op de
LF13. Via Oirschot en Diessen bereiken we Hilvarenbeek en kamperen we op camping Het
Achterste Loo. Het boerenechtpaar was zeer gastvrij en de camping was prima.
Woensdag 8 mei. Hilvarenbeek – Rillard 101 km.

Het weer is vannacht omgeslagen. Het heeft geregend en de wind is gedraaid. Na het ontbijt
stappen we om 20 over 8 op de fiets. In het begin fietsen we veel door de bossen en dat is wel
lekker met de tegenwind. Na Nispen is het gedaan met de bossen en wordt de wind steeds
meer een tegenstander die niet van opgeven wil weten. Na een gevecht van een paar uur is het
even bijkomen met een kopje koffie met de Brabantse Wal als achtergrond. Voor de laatste
loodjes van vandaag pal tegen de wind in naar de grens met Zeeland. Camping Hof Maire in
Rilland is ons einddoel van vandaag. Als we onze tentjes hebben staan beginnen de eerste
druppels te vallen. Er is niets te doen op de camping; zelfs geen ruimte waar je je kunt
ophouden. Later op de avond en s’nachts regent het regelmatig.
Donderdag 9 mei. Rilland – Meliskerke 77 km.
Als we ontbeten hebben vertrekken we om kwart over 8. Alles is kletsnat en het is erg fris. De
wind komt uit het zuidwesten en het wordt een zware dag. De route gaat helemaal langs de
Westerschelde. Het is Hemelvaartsdag en alle dorpen zijn/lijken uitgestorven. Net voor de
middag komen we in een dorp waar net mensen uit een kerk komen. We vragen of er een café
open is. Nee, alles is dicht behalve de kerk. Maar de kerkgemeente heeft geen rekening
gehouden met het feit dat de uitbaters van de plaatselijke snackbar chinezen zijn en die vieren
Hemelvaartsdag niet of op een andere datum… dus toch koffie!! Na de koffie gewoon
doorstampen tegen de wind in en komen in Meliskerke aan op camping de Koehoorn. Het is er
druk want morgen is op de camping een braderie en de standhouders zijn volop aanwezig en
bezig met de opbouw. Het wordt een rumoerige nacht maar ook een natte en koude.
Vrijdag 10 mei. Meliskerke – Oostvoorne 96 km.
Slecht geslapen, alles nat en koud, vertrekken we na het ontbijt richting Domburg via de LF1.
Zodra we ons stuur naar het noorden draaien krijgen we de wind mee en ziet de wereld er
meteen heel anders uit. Het stampen van gisteren is er niet meer bij en op “souplesse” draaien
we de pedalen rond. Heerlijk zo’n fietsvakantie….. Via de Zeeuwse eilanden en diverse bekende
dorpen zoals Burgh, Haamstede en Renesse en over het Haringvliet en langs Neeltje Jans
bereiken we uiteindelijk Oostvoorne. Terugkijkend was dit gedeelte erg mooi en voor ons als
Limburgers redelijk onbekend terrein. Zeker anders als de voorbije dagen. We hebben de
tentjes opgeslagen op camping Ketjil. Deze was rustig en sanitair was prima. De eigenaren
waren vriendelijk en we hebben in het dorp heerlijk vis gegeten. ‘s-Nachts was het koud.
Zaterdag 11 mei. Oostvoorne – Velsen-Zuid 95 km.
Om half 9 in de regen vertrokken. Op de Maasvlakte was het koud, nat en helemaal
uitgestorven. Met een veerboot van de RET van de 8 e petroleumhaven naar Hoek van Holland.
Dit tochtje duurde 20 minuten en was een welkome afleiding. We zaten droog en warm op de
boot. In Hoek van Holland fietsten we verder door de regen het Westland in. Langs de kust maar

achter de duinen richting Kijkduin. Door Den Haag en Scheveningen verder langs de ZuidHollandse en Noord-Hollandse kust. Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal.
Na Noordwijk klaarde het plotseling op en scheen de zon volop. We sliepen op camping
Schoonenberg in Velsen-zuid. Een prima camping en goed sanitair. Het heeft de hele avond en
nacht geregend. In het dorp een paar biertjes gedronken en in het café was het wel warm. Een
mooie dag die door de regen minder was als had gekund. Maar soms zit het mee; soms zit het
tegen….
Zondag 12 mei. Velsen-Zuid – Stroe 97 km.
Vannacht heeft het veel geregend. Alles kletsnat ingepakt maar bij vertrek om half 9 was het
droog. Met een pont over het Noordzeekanaal en via Wijk aan Zee, Egmond- en Bergen aan Zee
door de mooie duinen naar Camperduin. Wat een prachtig stukje Nederland en wat een rust en
voortreffelijke fietspaden. Langs de Hondsbossche Zeewering naar Petten en net voor
Callantsoog stappen we over op de LF10. We laten de Noordzeekust achter ons en fietsen dwars
door de kop van Noord-Holland richting de Afsluitdijk. We drinken in Oudesluis nog een kopje
koffie en strijken neer op camping Wiringherlant in Stroe. Een prima camping met een goed en
gezellig restaurant waar je voor een voortreffelijk diner een redelijke prijs betaald. ‘s-Nachts
heeft het veel geregend.
Maandag 13 mei. Stroe – Holwerd 105 km.
Met regen opgestaan, ingepakt en ontbeten. In de regen aangefietst en tot 10 km op de
Afsluitdijk in de regen gefietst. Het hield op en de rest van de dag was het droog maar wel fris
(12gr.). In 1 uur en 10 minuten over de Afsluitdijk met een stevige ondersteuning vanuit het
westen. Een echtpaar fietste de andere kant op en die hadden dus verkeerd gegokt….Vanuit
Zurich even een ommetje naar de dochter van Sib en haar gezin die in Witmarsum woont. Even
gezellig op de koffie en door naar Harlingen waar we een heerlijk visje naar binnen werkten.
Vanuit Harlingen steeds achter de dijk. Af en toe de LF10 negerend. Wat lopen er toch veel
schapen op de dijken langs de Waddenzee… En er zijn ook veel poorten waar je doorheen moet.
Op de camping in Holwerd treffen we 2 Duitsers die ook op de fiets zijn. De eigenaar van de
camping is een uiterst vriendelijke en behulpzame man. In de avond barst er een stevig onweer
los en alles is weer drijfnat.
Dinsdag 14 mei. Holwerd – Noordlaren 92 km.
Om half 9 alles druipnat ingepakt en weer langs de dijk verder gefietst. Droog weer en de wind
in de rug tot Lauwersoog. Na het Lauwersmeer trokken we weer landinwaarts. Het was even
wennen dat de wind niet altijd je vriendje is….We verlaten de LF10 en gaan over op de LF14. Het
landschap is er kaal en weids. Het gaat langs veel kanalen, sloten, meertjes en vennen. Weer
een heel andere wereld. Kleine dorpjes die uitgestorven zijn of leken. In de stad Groningen was

er kermis. Zelfs de Martinitoren hadden ze achter een groot reuzenrad weggemoffeld. Het is
een gezellige stad en na een flinke bui vertrokken we voor de laatste 20 km voor deze dag. We
overnachten op camping de Hondsrug in Noordlaren. Hier was ook een prachtige accommodatie
voor niet kampeerders. We mochten ook van deze faciliteiten gebruik maken. Uiterst
vriendelijke mensen en een echte aanrader.

Woensdag 15 mei. Noordlaren – Dalerveen 85 km.
Een prachtige route door het Drentse land. Vooral over goede en mooie fietspaden. Dorpen als
Zuidlaren, Zeegse, Oudemolen, Rolde, Gasselte, Borger en Odoorn. Voor de middag was het
droog, na de middag begon het te regenen. Als we het over prijsverschillen willen hebben de
volgende ervaring: In Burgh (Zeeland) 1 kopje koffie met een aardbeiengebakje €6,60 pp; In
Gasselte (Drenthe) hetzelfde voor € 3,20 pp. Beiden bij een warme bakker waar we binnen
konden zitten. We overnachten op camping Gezond Boerenverstand in Dalerveen. Het regende
nog steeds en de tent zat nog steeds kletsnat op de fiets. We huurden een trekkershut voor €
40,= en sliepen voor het eerst weer in een gewoon bed.
Donderdag 16 mei. Dalerveen – Denekamp 83 km.
Om 8 uur zaten we op de fiets en was het droog. Het is een rustige omgeving met erg mooie
fietspaden. We doorkruisten veel mooie natuurgebieden. Langs mooie kanalen en door bossen.
We schakelen over op de LF16 en later op de LF18. In Ootmarsum een kopje koffie en even een
beetje rondgekeken. Is een mooi stadje en het was er gezellig druk. Ook Geesteren en
Tubbergen zijn de moeite waard. We zouden eigenlijk in Tilligte overnachten maar deze
minicamping viel wel erg tegen. Dus doorgefietst naar Denekamp waar we een voortreffelijke
camping vonden. Bij zorgboerderij Erve Remerman was het meer dan goed toeven. Nadat we
het tentje hadden opgebouwd begon het te regenen en viel het er soms met bakken uit.
Vrijdag 17 mei. Denekamp – Vorden 97 km.
We vertokken met droog weer. Het was de hele dag zwaar bewolkt en koud (12gr). We gaan
over op de LF14. In Enschede (over naar de LF4) even een bakkie om een beetje op te warmen.
De natuurgebieden Lutterzand en Buurserzand zijn erg mooi. Even moeten zoeken naar het
hunebed tussen Drouwen en Bronneger voor een foto. (hopelijk het goede hunebed
gefotografeerd). Een erg wisselend landschap maar wel mooi. In Neede warm gegeten om weer
een beetje energie op te doen. In een mooie omgeving neergestreken op camping De Goldberg.
Prima camping tegen de bosrand. In het cafè op de camping was het goed toeven met een
heerlijk pilsje. ‘s-nachts weer regen.

Zaterdag 18 mei. Vorden - Mook 106 km.
Na een goede nacht met regen opgestaan. Alles weer nat op de fiets. Om 10 uur werd het droog
maar het bleef koud (11gr.). Na Brummen zo’n 30 km door de bossen van de Zuidveluwezoom.
Op de Posbank een kopje koffie en een beetje opgewarmd. Een erg mooie omgeving met
prachtige fietspaden. Door naar Arnhem en in de stad iets warms gegeten. Stappen over naar
de LF3. Verder naar Melllingen aan de Rijn. Met een fietspontje overgezet. Het was nog te vroeg
om een camping op te zoeken en het was nog steeds koud. We besloten de route een stukje af
te snijden en via een stukje Duitsland in Groesbeek te overnachten. We vonden hier geen
camping en uiteindelijk belanden we om 6 uur in Mook. Daar was een minicamping langs de
Rijksweg en ook een heerlijke WARME douche!!!!!!
Om half 8 klaart het plotseling op en we lopen nog even over de Mookerheide die vlak achter de
camping ligt. Morgen de laatste dag. Sib wil morgen op tijd bij zijn kinderen in Landgraaf zijn en
geeft aan dat hij verder met de trein naar huis wil. Ik wil het Rondje afmaken maar ik hoef maar
tot Venray.
Zondag 19 mei. Mook – Venray 41 km.
Om 7 uur al uit de veren. Alles is kletsnat maar de zon schijnt al. Het wordt een mooie dag. Om
8 uur op de fiets en in Plasmolen pakken we de LF3 weer op. Via Gennep rijden we door naar
Boxmeer waar Sib en ik afscheid nemen. Sib fietst verder naar het station; ik vervolg de route.
Via het mooie Maasheggen gebied kom ik bij de pont tussen Vierlingsbeek en Bergen waar ik de
laatste foto neem. Vervolgens fiets ik verder en kom om 11 uur thuis in Venray aan.
Tot slot:
Het is een prachtige fietsvakantie geweest. Veel gezien en stel vast dat Nederland een mooi en
afwisselend landschap heeft met uitstekende fietsfaciliteiten. Opvallend is dat de route meestal
de dorpen en steden mijdt. Als je niet van de route afgaat mis je veel mooie dingen en dat is
naar mijn mening een minpuntje in dit Rondje. Lof voor de bewegwijzering en de toegevoegde
teksten in het boekje.

Venray, 22 mei 2013.

Herman Kusters.

