
  

Rondje Nederland via België  
Het is maart 2019 en het begint wederom in mij te kriebelen om te gaan fietsen. Maar ik wil 
zoveel op dit moment en ik zal keuzes moeten maken. Ik heb mij o.a. opgegeven voor een 
zeilcursus en dat doet behoorlijk roet in het eten gooien t.a.v. andere leuke uitdagingen die al 
eerder gepland waren. 

Maar ik ben toch maar begonnen om een route uit te stippelen want, “ Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan “ in mij. De route zal ongeveer zo gaan lopen als in de bovenstaande afbeelding is 
te zien en ik wil hem met de klok mee gaan fietsen vanuit mijn woonplaats Grave.     

Bij Thorn ( het witte plaatsje in Limburg ) ga ik naar België. Daar pik de Grensroute op die 
vanuit Vaals naar Cadzand gaat. Ik ga alleen niet eerst vanuit mijn woonplaats naar het 
drielandenpunt fietsen, gewoon omdat ik die route al meerdere malen gefietst heb. En waarom 
eerst 75 km naar het zuiden en dan weer 75 km naar het noorden. En mijn uitgestippelde route 
is toch al zo’n bescheiden 1600 km. Zonder verkeerd te fietsen - camping - boodschappen - 
bezichtigen enzovoort. 

De Grensroute slingert zich langs de Belgisch-Nederlandse grens tussen het Drielandenpunt 
in Vaals en de Noordzee bij Cadzand. Je volgt daarbij het traject van de Dodendraad, een 
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elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog om te verhinderen dat smokkelaars, 
spionnen, deserteurs of frontvrijwilligers vanuit België het neutrale Nederland zouden 
bereiken. 540 kilometer langs 26 reconstructies, monumenten en verhalen van de 
Dodendraad. Een fietsavontuur over autoluwe landsweggetjes en vrij liggende fietspaden. 
Zeven tot tien dagen trappen door een afwisselend landschap van heuvels, rivieren, 
moerasgebieden, bossen en heide, door bijzondere grensdorpen. 

Vervolgens wil ik vanuit Cadzand de LF1 route volgen tot aan Den Helder.  
En daarna komt hopelijk mijn grootste wens in vervulling en dat kan ik helaas niet  in kaart 
brengen, omdat het eenvoudig niet te plannen valt.  
Ik wil namelijk met mijn fiets en bagage verschillende waddeneilanden bezoeken, door te 
hoppen van eiland naar eiland. Ik heb er veel moeite voor moeten doen om daar de juiste 
informatie boven tafel te krijgen. Maar het is me gelukt. 

Hieronder volgen nog wat tips voor uw vakantie: 
  
• Er wordt geadviseerd om alle overtochten te reserveren, zeker wanneer u een 

fiets meeneemt (i.v.m. plek) en zeker ook als u kiest voor een directe 
bootverbinding van het ene naar het andere eiland. Directe afvaarten vinden 
beperkt plaats en in het hoogseizoen is dit erg in trek. 

• Met een breed aanbod en goede zoekfuncties, waarbij u uw voorkeuren kunt 
aangeven, kunt u voor het boeken van een accommodatie het beste terecht 
bij de VVV’s van de eilanden. https://www.wadden.nl 

• I.v.m. de reisduur adviseren wij om 2 dagen op een eiland te blijven. Op deze 
manier kunt u de eilanden goed per fiets verkennen. 

  
Het plannen van een Wadden hopvakantie vergt wat tijd, maar dan heeft u wel een 
bijzondere (fiets)vakantie! 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u succes en 
veel plezier met uw reis. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag van u. 

Met vriendelijke groet namens Wadden.nl, 
Mevr ………… 
Dus het wordt een uitdaging en ik zal u ter zijner tijd op de hoogte houden via Facebook en 
mijn blog. Ik hoop dan in Harlingen weer aan vaste wal te komen. 

20 maart ’19 ben ik naar mijn favoriete fietsenmaker Ilson geweest om mijn fiets te laten 
bijstellen waar nodig. O.a. zijn mijn versnellingskabels vervangen en een slag uit mijn 
voorwiel gehaald. En ik heb mijn verende zadelpen vervangen voor een vaste buis. Want van 
mijn fietstocht in 2018, heb ik diverse blessures overgehouden o.a. aan mijn billen als ook 
aan mijn linkerschouder. Op advies van de fietsenmaker is de verende zadelbuis vervangen. 
Want Ilson is van mening dat verende zadel pennen ondingen zijn en waar je niets aan hebt. 
Je doet er beter aan om met vaste uitgangspunten te werken vanaf het zadel tot aan de 
pedalen en het stuur. Ik geloof Ilson op zijn woord en de toekomst zal het uitwijzen of ik 
minder blessures zal hebben. Kortom ik ga voor het laatste, want vorig jaar dacht ik tijdens 
mijn tocht ” ik kap ermee en doe mijn fiets in de wilgen ophangen”. Maar gelukkig heb ik 
mezelf weten te motiveren om door te gaan en daar ben ik nu nog steeds zeer tevreden en 
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trots over. Omdat ik vorig jaar o.a. mijn fietsbroek tot op de draad heb versleten moest ik 
deze natuurlijk ook vervangen en in Wijchen is daar een mooie nieuwe speciaal zaak voor 
gekomen sinds enkele maanden.  

Ik ben van de week ook al een beetje gaan het trainen en dat geeft me dan ook gelijk weer 
een heerlijk fiets gevoel. Ben o.a. ook ter voorbereiding langs een specialistische elektra 
winkel geweest voor verschillende usb kabels. Ik heb namelijk gelezen dat je beter een 
power-bank kunt aansluiten op de omvormer van Busch en Muller, zoals ik die heb.  

Dan heb je namelijk minder last van piekspanning op je 
telefoon en routeplanner. En al je apparatuur blijft dan 
beter en goed op spanning. Bij de elektra winkel heb ik 
gevraagd of dat ik mijn fiets binnen mocht zetten i.v.m. 
mijn apparatuur op de fiets. De verkoper vroeg, heb je 
dan geen slot op je fiets. Ik zei jawel, maar ik denk dat u 
dan een beter beeld hebt wat ik allemaal aan wensen heb 
t.a.v. de diverse kabels. Oké zei de verkoper. Zijn 
collega kwam er ook bij om te helpen want er waren 
verder geen klanten in de winkel. Maar helaas mij 

konden ze niet verder helpen. Dus ik moet maar eens 
kijken voor een ander oplossing voor mijn power-bank of winkel. 

Wat wel een gegeven is, is dat de afsluitdijk de komende drie jaar afgesloten wordt voor 
fietsers. Hoe bedenken ze het? 

Rijkswaterstaat sluit het fietspad op de Afsluitdijk af van 1 april 2019 tot 1 april 
2022 in verband met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.  

De momenten waarop een deel van het fietspad is afgesloten in 2019    
(het overzicht afsluiting fietspad 2020 tot 1 april 2022 volgt later dit jaar): 
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25 maart 2019 

Vandaag heb ik me aangemeld bij vrienden op 
de fiets https://www.vriendenopdefiets.nl want 
ik wil half april 2019 vanuit de kop van Noord 
Holland naar Grave fietsen. Omdat de 
weersomstandigheden dan nog niet echt prettig 
zijn om in mijn tentje te liggen, dacht ik dat dit 
een mooi alternatief is. 

	  Als Vriend weet ik dat ik: 
• overnacht bij particuliere gastadressen, niet bij een bed & breakfast of hotel. 
• kan rekenen op een opgemaakt bed, van goede kwaliteit en normale afmetingen. 
• slaap in een brandveilige kamer - met raam - die toegankelijk is via een vaste trap. 
• een douche en toilet kan gebruiken, al dan niet gedeeld. 
• schone handdoeken krijg. 
• mijn fiets neer kan zetten in een afsluitbare stalling. 
• 's ochtends een ontbijt krijg. 

Dus wie weet, het is in ieder geval een prettig voorgevoel dat er een warme uitwijk 
mogelijkheid bestaat met een ontbijt en misschien wel net zoals thuis, met een vers eitje van 
de eigen kippen. Wat wil een fietser c.q. mens nog meer. 

Wellicht maak ik dit jaar vaker gebruik van “vrienden op de fiets”, want in Nederland en 
België weet je het maar nooit wat je kunt verwachten van het weer.  

Maar bij mij in de straat woont o.a. Gerard Poels. 

Tien jaar lang heeft hij het bijgehouden: regent het wel of regent het niet. Maar nu 
vindt Gerard Poels (55) uit Grave het welletjes. Hij stopt met zijn site  

hetregentbijnanooit.nl.  
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En niet omdat het in 2018 máánden droog is geweest. 

Wort vervolgt zodra ik weer in de pedalen stap. 
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