
Fiets je het Nederlandse deel van 
de internationale Rijnroute, dan 
volg je een prachtig traject door het 
brede stroomgebied van de Rijn in 
Nederland. Net nadat de Rijn onze 
landgrens is gepasseerd splitst het 
Rijnwater zich in verschillende tak
ken, zoals de Nederrijn, de Waal, 
de IJssel, de Linge en de Lek. 

De route bevat alle facetten van 
het gevarieerde rivierenlandschap. 
Van prachtige riviernatuurgebie den 
zoals de Gelderse Poort, de  
Blauwe Kamer en de Biesbosch 
tot de bedrijvigheid op en rond 
het water. Daartussen: uitlopers 
van de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug, de landgoederen langs 
de Kromme Rijn, de door de Betuwe 
met zijn fruitteelt slingerende Linge, 
wereld  erfgoed Kinderdijk en tal  
van oude stadjes en steden. 

Je kunt ook kiezen voor de zuide
lijker gelegen Waalvariant tussen 
Millingen en Vuren.

Rijnfietsroute
Op ontdekkingstocht do0r het Nederlandse rivierenlandschap

> Thematische lange-afstand fietstocht via LF-routes

> Millingen aan de Rijn – Hoek van Holland (270 km)

> In twee richtingen volledig bewegwijzerd

> Onderdeel internationale Rijnroute (EuroVelo-route 15)
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 a Millingerwaard en Gelderse Poort 
De Gelderse Poort bestaat uit twee heuvelruggen waartussen de Rijn Nederland binnenstroomt. 
Hier ligt een snoer van natte natuurgebieden, waarvan de Millingerwaard er één is. De Millinger 
Theetuin is een heerlijke pleisterplaats.

 b Stuw bij Driel
Dit immense waterwerk met zijn markante bogen is gebouwd om samen met twee andere stuw
complexen de Nederrijn het hele jaar door bevaarbaar te houden én de waterhuishouding te 
regelen. Bij laag water gaan de bogen omlaag en stroomt meer water naar het IJsselmeer.

 c Natuurgebied De Blauwe Kamer
De uiterwaarden in dit rivieroeverreservaat zijn teruggegeven aan de natuur. De zomerdijk is  
doorgestoken en oude rivierlopen zijn uitgegraven, waardoor de dynamiek van de rivier weer  
helemaal terug is. Middenin liggen de ruïnes van een steenfabriek.

 d Landgoederen Langbroeker Wetering
Langs deze 15 kilometer lange wetering stonden rond het jaar 1500 liefst 55 versterkte woontorens 
van ridders die hielpen om Utrecht te verdedigen. Er staan er nu nog tien, omringd door veel bos. 
Veel minder dus, maar zoveel kastelen zo dicht bij elkaar is nog steeds uniek.

 e Betuwe en Linge
De Linge is de blauwe ader van de Betuwe. Het riviertje is smaller en lieflijker dan zijn grote  
broers Rijn en Waal. Al sinds mensenheugenis wordt in de hele Betuwe fruit geteeld. Het is in  
april en mei heerlijk fietsen tussen de kleurige, geurende bloesems.

 f Vestingdriehoek
Slot Loevestein en de vestingsteden Gorinchem en Woudrichem vormen samen de Vesting
driehoek: drie plaatsen in drie provincies met alleen water ertussen en verbonden door  
veerdiensten. Het slot en de vele vestingwerken vormen een prachtige staalkaart van de  
Nederlandse krijgshistorie.

 g Biesbosch
Na de Sint Elizabethvloed in 1426 ontstond hier een rijk van eilanden, waar de mens biezen,  
riet en wilgentakken oogstte. Ook na het uitroepen tot Nationaal Park in 1994 bleef men de akkers 
met wilgen in stand houden en riet snijden. De natuur wordt steeds gevarieerder.

 h Molens Kinderdijk 
Dit lint van negentien windwatermolens is in de 18e eeuw gebouwd om het drassige veen droog 
te houden. Nu doen moderne gemalen het zware werk en staat de molens vooral mooi te wezen. 
Sinds 1997 staan ze op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Eén is ’s zomers opengesteld voor 
publiek.

 i Wereldhavenstad Rotterdam 
De Rotterdamse haven is de derde van de wereld. De havens strekken zich tientallen  
kilometers uit van het stadscentrum tot Hoek van Holland en groeien via de Maasvlaktes verder de 
zee in. Indrukwekkend is ook de schitterende Rotterdamse hoogbouwskyline:  
uniek in Nederland.
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>  Waalvariant

Vanaf voorjaar 2015 kun je ook kiezen voor 
de Waalvariant van de route. Dit ca. 100 km 
lange traject voert van Millingen via Nijmegen, 
Druten en Zaltbommel naar Vuren en loopt zo 
veel mogelijk langs de oevers van de Waal. Je 
volgt daarbij de regionale fietsknooppunten, 
met aanvullende Rijnfietsroute aanduiding.
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Kaartmateriaal
De Rijnfietsroute – het Nederlandse deel van de internationale Rijnroute 
plan en fiets je eenvoudig met behulp van de Basiskaart netwerk LFroutes. 
In deze fietsvakantieatlas staat het complete netwerk Landelijke Fiets  
routes weergegeven op watervaste losse kaarten. De zeer prettige schaal 
1:100.000 geeft veel detail voor een prima oriëntatie onderweg. In het 
kaartbeeld staan de locaties van 
Fietsers Welkom! logiesadressen en 
van bezienswaardigheden weerge
geven. Ook alle fietsknooppunten 
staan aangegeven. Een los boekje 
bevat de gebruiksaanwijzing. Je 
gebruikt kaartblad 27, 28, 29, 24 
en 30. Met de Basiskaart kun je na 
het fietsen van de Rijnfietsroute 
nog eindeloos veel andere routes 
samenstellen. (Uitgave 2015,  
ISBN 9789072930521, € 24,95,  
te bestellen via o.a. de webwinkel 
van www.nederlandfietsland.nl ) 

Aaneengesloten of opgedeeld
De Rijnfietsroute is geen rondrit; je eindigt dus op een andere plek dan waar je begint. Je kunt  
de route als één aaneengesloten fietsvakantie fietsen of verspreiden over meerdere weekenden. 
Dan start je het beste bij een treinstation, fietst naar een ander station langs de route en reist  
met de fiets in de trein terug. De volgende keer is het station waar je eindigde weer je startpunt.  
In de Basiskaart staan de treinstations duidelijk weergegeven. Je ziet ze ook op het kaartje aan  
de binnenzijde.
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Fietsvriendelijk overnachten 
Behalve door de vele fietspaden en routes is  
Nederland ook een ideaal fietsvakantieland 
vanwege het grote en gevarieerde aanbod van 
fietsvriendelijke overnachtingsmogelijkheden. 
Aan het kwaliteitslabel Fietsers Welkom! herken 
je de beste adressen. Bedrijven met dit kwaliteits
label bieden alles voor een geslaagde fietstocht. 
Bijvoorbeeld een fietsreparatie en EHBOset, 
droogmogelijkheid voor kleding, veilige fietsen
stalling. En … je bent ook voor één nacht welkom. 
De locaties van Fietsers Welkom! bedrijven  niet 
alleen de overnachtingsadressen, maar ook de daghoreca  staan op de Basiskaart LFroutes. Op de 
routepagina van de Rijnfietsroute op nederlandfietsland.nl kun je de specifieke locaties langs de 
route zien. Kijk op www.nederlandfietsland.nl bij LFroutes en dan bij Rijnfietsroute.

Volg de bewegwijzering
Met de Basiskaart bij de hand hoef je alleen maar LFroutebordjes te volgen. Dit zijn rechthoekige 

bordjes met groen opschrift, in twee richtingen aangebracht. Op deze bordjes staat 
een routenummer en een toevoeging voor de rijrichting (a of b). De arichting is van 
west naar oost of van noord naar zuid. De brichting is dus van oost naar west of  
van zuid naar noord. 
Op het kaartje aan de binnenzijde zie je welke routenummers je moet volgen. De 
Rijnfietsroute is over het gehele traject herkenbaar aan de blauwe strook onderaan 
de LFbordjes, met de naam Rijnfietsroute. 

Vanaf voorjaar 2015 kun je ook kiezen voor de Waal
variant van de route. Dit ca. 100 km lange traject voert 
van Millingen via Nijmegen, Druten en Zaltbommel naar 
Vuren en loopt zo veel mogelijk langs de oevers van de 
Waal. Je volgt daarbij de regionale fietsknooppunten, 
met aanvullende Rijnfietsroute aanduiding.

De totale lengte van de Nederlandse Rijnfietsroute is 
270 km.
 
Geheel verzorgd fietsen
Wil je liever niet zelf alles regelen? Kies dan voor een 
georganiseerde fietsvakantie langs de Rijnfietsroute. 
Daarbij fiets je in 7 dagen van oost naar west door het 
Nederlandse rivierenlandschap. Overdag lekker fietsen, 
’s avonds de luxe van een hotel en geen zorgen over  
de bagage; die wordt nagebracht. Kijk op  
www.nederlandfietsland.nl onder ’Fietsvakanties’. 

route

LF

Rijnfietsroute

Kijk op  
nederlandfietsland.nl
Op www.nederlandfietsland.nl lees je 
alles over het netwerk LFroutes. Zoals 
actuele routeinformatie en suggesties 
voor andere LFthemaroutes. Maar ook 
een handige paklijsttool, de recreatie
ve fietsrouteplanner en GPStracks van 
LFroutes. Kortom: nuttige informatie 
om je tocht (verder) voor te bereiden. 
Zin in een kortere tocht? De site biedt 
ook ruim 150 fietstochten via knoop
punten. Kantenklare routes waarmee 
je direct op stap kunt, dankzij een 
handig printbaar kaartje.

> Internationale Rijnroute
De Rijnfietsroute maakt deel uit van de 
internationale Rijnroute (EuroVelo-route 
15), een 1300 km lange fietsroute tussen 
de bron van de Rijn in Zwitserland en 
de monding in de Noordzee. De gehele 
route is in twee richtingen bewegwijzerd 
en opgenomen in de Duitstalige Bikeline 
Fietsgids ‘Rhein-Radweg’. De internetsite 
www.rijnfietsroute.eu biedt in een oogop-
slag alle toeristische highlights tussen de 

bron in Zwitserland en de monding van de rivier in Nederland. Zo geeft de site informatie 
over de vier landen die de route doorkruist, en de verschillende etappes die je als fietser 
kunt afleggen. Fietsers die graag op ontdekkingstocht gaan, kunnen op de site terecht 
voor diverse culturele, historische en culinaire tips.


