
 
 
 
Eenvoudigweg – gedetailleerd reisplan 

1 
© 2020 Yves Muyters 

Antwerpen – Leeuwarden 
Opgelet, deze route kan je alleen volgen van 19 april t/m 29 september. Dit omwille 
van enkele cruciale veerponden die enkel in deze periode varen. 

Richting 
De tocht is nogal ‘straightforward’, we doorkruisen heel Nederland en pikken onderweg 
enkele fijne overnachtingen en lokale fietsroutes mee. De heersende windrichting in 
Nederland is zuidwest, dus je fietst best van Antwerpen naar Nederland. Als je graag wat 
tegenwind wil (you never know), neem je gewoon de flixbus in Antwerpen (Berchem) 
naar Leeuwarden en doe je de rit in omgekeerde richting. 
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Dag 1a: startpunt NMBS station Antwerpen-Berchem 
Geniet thuis nog van een stevig ontbijt, én neem lunch mee, want we fietsen in één keer 
tot in Tilburg. 

De route start aan station Antwerpen-Berchem, eenvoudig te bereiken per trein. Verlaat 
het station langs de posthoflei, dan kan je meteen starten (zie kaartje hieronder). 

 

 

(Wie met de auto komt: instructies op de volgende pagina)  
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Wie met de auto naar Berchem rijdt is er ook parkeergelegenheid op de betaalparking (al 
is dit eerder duur), je parkeert beter gratis in de woonwijk Rode Leeuwenlaan – 
Pansgatenlaan – Halmrodelaan – Zilverbeeklaan – Het Prieel. Als je in deze woonwijk 
parkeert, neem je het padje dat start aan ‘Het Prieel’, tot je na zo’n 300 meter aan een 
tunneltje komt waardoor je naar de andere kant van de spoorweg kan fietsen. Daarna 
volg je de fietsostrade richting Antwerpen tot aan station Antwerpen-Berchem, waar de 
route start. (zie kaartjes hieronder) 
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Route van de woonwijk tot de start van de fietsroute: 

 

 

Het padje aan ‘het prieel’ waarlangs je de spoorweg moet volgen: 
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Dag 1b: Antwerpen (Berchem) – Tilburg: 92km 
Eens je het startpunt gevonden hebt volg je de route langs het ringfietspad (niet meteen 
de meest rustige weg, maar wel een perfect asfaltje). Je fietst langs het sportpaleis en 
neemt de fietsersbrug over het Albertkanaal. Daarna rijd je via woonwijken al snel de 
stad uit. Via Ekeren, Kapellen en Kalmthout rijd je tot aan de Nederlands grens. Daarbij 
rijd je ook langs Hoogstraten, waar je in juni/juli kan snacken met een bakje verse 
Belgische aardbeien. Om te lunchen parkeer je je fiets (en achterwerk) in een weide naar 
keuze. 

Tenslotte bereik je Tilburg, waar onder meer volgende overnachtingsmogelijkheden zijn: 

- In een ‘Chambre de Charme’: https://www.villapastorie.nl/bijzonder-
overnachten/ 

- Voormalig ketelhuis: https://www.apartmentshetketelhuis.com/nl-
nl?_ga=2.18511611.377516258.1586355222-1158781955.1586355222 

- Bed & Breakfast: http://www.booking.com/Share-ugOkzt  

Voor het Diner zijn er in Tilburg mogelijkheden te over.  

 

De route ziet eruit als volgt: 

  

https://www.villapastorie.nl/bijzonder-overnachten/
https://www.villapastorie.nl/bijzonder-overnachten/
https://www.apartmentshetketelhuis.com/nl-nl?_ga=2.18511611.377516258.1586355222-1158781955.1586355222
https://www.apartmentshetketelhuis.com/nl-nl?_ga=2.18511611.377516258.1586355222-1158781955.1586355222
http://www.booking.com/Share-ugOkzt
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Dag 2: Tilburg – Beneden-Leeuwen: 73 km of Ochten: 87km 
Na een heerlijk ontbijt op je overnachtingsadres of in Tilburg-centrum, rijd je rechtstreeks 
de La Trappe Route op (je volgt een deel van de rode route). Toegegeven, het is nog wat 
vroeg voor een trappist, maar daarom kunnen we niet genieten van de magnifieke abdij 
met bierbrouwerij ‘De Koningshoeven’ (na zo’n 3km). Voor €12 kan je een rondleiding in 
de bierbrouwerij boeken, op zaterdag kan dit al om 11u. Meer info vind je hier: 
https://www.latrappetrappist.com/nl-be/bezoek-ons/excursies/. 

Daarna duik je de bossen in, en rijd je langs de velden tot je na zo’n 35km ’s 
Hertogenbosch bereikt, waar je kan lunchen. Na de lunch volgen we de Maas tot in Lith 
(na 60km), waar je eveneens kan stoppen voor een hapje en/of drankje. Vlak na Lith 
neem je het veerpont Lith – Alphen (€1). Deze vaart 7 dagen op 7 van 8u tot 24u. Info en 
vaartijden: http://www.maasveren.nl/dienstregeling/.  

Tenslotte rijd je door tot Beneden-Leeuwen, of tot in Ochten, afhankelijk van waar je 
overnacht: 

- Bed &Breakfast, Beneden-Leeuwen: http://www.booking.com/Share-5COQF9  
- Hotel met spa, Ochten: http://www.booking.com/Share-Psu5cT 

 

De route ziet eruit als volgt: 

 

https://www.latrappetrappist.com/nl-be/bezoek-ons/excursies/
http://www.maasveren.nl/dienstregeling/
http://www.booking.com/Share-5COQF9
http://www.booking.com/Share-Psu5cT
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Dag 3: Beneden-Leeuwen/Ochten –  Ermelo: 92km (of 62km) 
(Als je hebt overnacht in Beneden-Leeuwen, volg je nog even de GPX van Dag 2 tot in 
Beneden – Leeuwen) 

Opnieuw een lange fietsdag. Na een ontbijt in je hotel/B&B ga je weer op weg. Na 5km 
(vanuit Ochten) kan je je beentjes al even laten rusten. Je neemt het veerbootje 
Opheusen – Wageningen, één van de oudste veer-routes van Nederland. Reeds in 1300 
werd het eerst melding gemaakt van deze overzet. Het veer vaart dagelijks tussen 
tussen 9u en 20u, en is gratis. Info en vaartijden: 
https://www.rivierenland.nl/locatie/pont-wageningen-opheusden/. 

Daarna rijd je naar een kanaaltje, dat je volgt tot in het dorpje Ede. Hier heb je twee 
mogelijkheden: je volgt de smaakfietsroute ‘van kaas tot sap’, zoals voorzien in de gpx-
bestanden, of je neemt een binnenweg waarmee je jezelf zo’n 30km bespaart. Instructies 
om de route in te korten volg je hieronder, maar lunchen kan je in beide gevallen doen in 
het Pannekoekenhuisje van Ede: Kernhemseweg 3, 6718 ZB Ede. Als je de 
smaakfietsroute volgt kan je ook eten kopen in één van de vele landwinkeltjes die je 
passeert. Meer info over de smaakfietsroute vind je hier: 
https://weekendtoerist.nl/smaakfietsroute-gelderse-vallei/ 

Na de lunch rijd je door bossen en dorpjes tot je uiteindelijk toekomt in Ermelo. Waar je 
onder meer volgende originele mogelijkheden hebt om te overnachten: 

- Op een camping, in een lotustent: https://www.hetvossenhol.nl/glamping 
- Op dezelfde camping, in een Mongoolse yurt: 

https://www.hetvossenhol.nl/huren-veluwe/mongoolse-yurt 
- In een finse kota: https://www.bella-kota.nl/overnachten-bella-kota-ermelo (incl. 

ontbijt) 

Route op volgende pagina. 

  

https://www.rivierenland.nl/locatie/pont-wageningen-opheusden/
https://weekendtoerist.nl/smaakfietsroute-gelderse-vallei/
https://www.hetvossenhol.nl/glamping
https://www.hetvossenhol.nl/huren-veluwe/mongoolse-yurt
https://www.bella-kota.nl/overnachten-bella-kota-ermelo
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De route ziet eruit als volgt: 

 

 

Instructies voor de afkorting op de volgende pagina. 
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De afkorting in Ede: 

 

 
Moment waarop je moet kiezen om de afkorting wel/niet te volgen: 
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Herkenningspunt aan je rechterkant: Houthandel Lambert van den Bosch / Heko 
Spanten gelijmde houtconstructies: 
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Dag 4: Ermelo – Hamingen: 80km 
Ontbijten doe je in de Finse kota zelf (inbegrepen). Als je op de camping hebt overnacht 
haal je best even ontbijt in een supermarkt of bij de bakker in Ermelo. Zit je liever binnen, 
dan kan je terecht bij ‘Baron eten & drinken in Hardewijk’, zo’n 5km verder op de route. 

Na het ontbijt ga je weer op weg. Als je hebt overnacht in de Finse kota, volg je de 
Horsteweg (welke overgaat in de Leuvenumseweg) tot je aan knooppunt 77 komt, 
daarna volg je de route naar links. Zie kaartje hieronder. 

 

 

Verwacht je vandaag aan mooie waterlopen, groene velden, zelfs een vesting mét 
gracht. Na 41km bereik je Kampen, waar je kan lunchen. Nadien fiets je door Hasselt (dat 
kennen ze in Nederland ook, zo blijkt), tot je uiteindelijk toekomt in Hamingen. 
Overnachtingsmogelijkheden zijn hier zeer beperkt: 

- Bed & Breakfast: http://www.booking.com/Share-dtbN2H3 
- Chalet: http://www.booking.com/Share-HE2v0q 
- Appartement/deel van woning: http://www.booking.com/Share-0kNPjB  

Voor het diner fiets je best naar Meppel-centrum, zo’n 4km verderop (en nadien weer 
terug). Kijk bij valavond goed in het rond, in deze regio kom je weleens herten tegen. En 
met wat geluk zie je zelfs ijsvogels. Als je de extra kilometers naar Meppel en terug niet 
ziet zitten kan je ook gewoon overnachten in Meppel, al zijn de mogelijkheden daar 
minder charmant dan in Hamingen. 

 

Route op volgende pagina.  

http://www.booking.com/Share-dtbN2H3
http://www.booking.com/Share-HE2v0q
http://www.booking.com/Share-0kNPjB
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De route ziet eruit als volgt: 
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Dag 5: Hamingen – Jubbega: 68km 
Een iets rustiger dagje, dus ruim de tijd om van de omgeving te genieten. Ontbijten doe 
je in je verblijfplaats, of onderweg in Meppel. Nadien volg je de gpx-route tot je – na zo’n 
20km bereik je de Hunebeddenweg (fietsknooppunt 10). Drie keer raden welk historisch 
fenomeen je daar te zien krijgt. Geniet ervan, je hebt de tijd. Daarna volg je de 
hunebeddenroute tot je na in Diever komt, waar je lunch kan kopen. Iets verderop krijg je 
– jawel – opnieuw enkele hunebedden voorgeschoteld (tijd voor lunch?). Daarna ga je 
dwars door het bos tot in Zorgvlied en weer verder langs de velden tot in (de buurt van) 
Hoornsterzwaag. 

Net zoals vorige nacht zijn er eerder, beperkte mogelijkheden om te overnachten: 

- Op de route: 
o Kamer met badkamer, Jubbega: 

https://www.airbnb.be/rooms/20009231?s=67&sharer_id=45456696&uniq
ue_share_id=1acbd02f-4207-4eb5-a5f5-ce1a2cfd4dc6 

o Bed & Breakfast, Hoornsterzwaag: http://www.booking.com/Share-
9thRqx 

- Tot 5km af de route, geen GPX beschikbaar: 
o Vakantiehuisje, Jubbega-Schurega: 

https://www.airbnb.be/rooms/32470758?s=67&sharer_id=45456696&uniq
ue_share_id=37012780-3b25-42a2-92ee-6221a7cfe0c0 

o Houten huisje mét sauna, Oldeberkoop (minimum 2 nachten, enkel boeken 
als je toe bent aan een rustdag): 
https://www.airbnb.nl/rooms/28776139?s=67&unique_share_id=72fe3a03
-68ef-41a7-984f-39c9235e6510  

 

De mogelijkheden voor het diner zijn afhankelijk van je overnachtingsplek. Vraag raad bij 
de uitbater van je verblijf, of ga voor één van de volgende mogelijkheden: 

- Overnachting in Jubbega:  
o Cafetaria by de kolk (opgelet, sluit al om 20u) 
o Verschillende restaurants in Oosterend (5km van Jubbega) 

- Overnachting in Hoornsterzwaag: 
o Cafetaria by de kolk (opgelet, sluit al om 20u) 
o Café restaurant Boszicht (6km van Hoornsterzwaag) 

- Overnachting in Oldeberkoop: 
o Hof van Oldeberkoop (gesloten op ma-di-woe) 
o Restaurant Koepelbos (dagelijks open) 
o Café restaurant Boszicht (iets verder) 

- Overnachting in Jubbega-Schurega zie Oldegerkoop en Jubbega 

  

https://www.airbnb.be/rooms/20009231?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=1acbd02f-4207-4eb5-a5f5-ce1a2cfd4dc6
https://www.airbnb.be/rooms/20009231?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=1acbd02f-4207-4eb5-a5f5-ce1a2cfd4dc6
http://www.booking.com/Share-9thRqx
http://www.booking.com/Share-9thRqx
https://www.airbnb.be/rooms/32470758?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=37012780-3b25-42a2-92ee-6221a7cfe0c0
https://www.airbnb.be/rooms/32470758?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=37012780-3b25-42a2-92ee-6221a7cfe0c0
https://www.airbnb.nl/rooms/28776139?s=67&unique_share_id=72fe3a03-68ef-41a7-984f-39c9235e6510
https://www.airbnb.nl/rooms/28776139?s=67&unique_share_id=72fe3a03-68ef-41a7-984f-39c9235e6510
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De route ziet eruit als volgt: 
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Dag 6: Jubbega – Leeuwarden: 47km 
De laatste dag, al valt er nog een leuk extra’tje aan te breien na Leeuwarden. Meer info 
vind je onderaan deze reisplanning. 

Als je in Hoornsterzwaag hebt overnacht, volg je nog even de GPX van dag 5 tot je in 
Jubbega aankomt. 

Na te hebben ontbeten op je overnachtingsplek of 10km verder in Gorredijk, ga je best 
ook langs bij de supermarkt in Gorredijk om lunch in te slaan. Er zijn verschillende 
supermarkten, en ze zijn bijna allemaal 7 dagen per week open. Nadat je je voorraad 
hebt ingeslagen moet je nog zo’n 15km fietsen tot je aankomt in Nationaal Park de Alde 
Feanen, waar je meer zal varen dan fietsen.  

- Je start met veerpont Veenhoop – Hooidammen (€1,5) 
- Nadien kom je al snel bij ‘Pont Hin & Wer’ (€1), in Earnewâld 
- Vervolgens volg je de route tot het volgende bootje (aan fietsknooppunt 35), het 

Warten zonnepont tussen Earnewâld en Warten (€1) 

Al deze bootjes varen in de periode van 19 april t/m 29 september dagelijks tussen 10u 
en 18u, maar afhankelijk van de exacte datum varen ze ook vroeger/later. Info en 
vaartijden voor al deze veerponten vind je hier: Info en vaartijden: https://www.np-
aldefeanen.nl/pontinformatie-en-vaartijden-nationaal-park-de-alde-feanen-2019/. 

Overnachten doe je in Leeuwarden zelf, bijvoorbeeld op één van volgende plekken: 

- Bed & Breakfast: http://www.booking.com/Share-pg62zdz    
- Appartement: http://www.booking.com/Share-IHI8rK 
- Bed & Breakfast: http://www.booking.com/Share-M5Ba0L 

Ook voor het diner kan je in vlot Leeuwarden terecht. 

 

Route op volgende pagina.  

https://www.np-aldefeanen.nl/pontinformatie-en-vaartijden-nationaal-park-de-alde-feanen-2019/
https://www.np-aldefeanen.nl/pontinformatie-en-vaartijden-nationaal-park-de-alde-feanen-2019/
http://www.booking.com/Share-pg62zdz
http://www.booking.com/Share-IHI8rK
http://www.booking.com/Share-M5Ba0L
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De route ziet eruit als volgt: 
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Dag 7: Leeuwarden – Antwerpen (Flixbus) 
Dat was het dan weer, vandaag ga je met de flixbus weer naar je vertrekplaats (NMBS 
station Antwerpen-Berchem). Tickets voor de flixbus boek je op voorhand, zo kunnen je 
fietsen zeker mee: https://www.flixbus.be/bus/leeuwarden 

De bushalte in Leeuwarden vind je op volgend adres: Stationsplein – bus station platform 
M, 8911 AD Leeuwarden. 

 

 

 

Wil je nog niet naar huis?  

Zie volgende pagina voor een fantastisch vervolg…  

https://www.flixbus.be/bus/leeuwarden
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Extra: 2 of 3 dagen Ameland 
Nu je toch in Friesland bent, kan je gelijk overnachten op één van de Waddeneilanden. 
Waddeneiland Ameland is het best bereikbaar vanuit Leeuwarden. Het veerpont 
Holwerd-Ameland ligt op zo’n 32km fietsen van Leeuwarden. 

Twee mogelijkheden; 

1) Op dag 7 doe je ’s ochtends een wadloop, waarbij je met gids tijdens laagtij naar 
één van de eilanden wandelt en weer terug komt. Nadien ga je – samen met je 
fiets – met het veerpont naar Ameland waar je kan overnachten, om de volgende 
dag (dag 8) weer terug te keren naar Leeuwarden en met de Flixbus naar huis te 
gaan. 

2) Idem als de vorige optie, maar je blijft een dag langer op Ameland om te genieten 
van de unieke natuur en een lange strandwandeling (inclusief zeehonden). 

Praktische info voor dit extra’tje: 

- Het veerpont naar Ameland kost €26,45 retour (€16,45 pp + €10,40 voor je fiets). 
Adres: Grândyk 2b, 9151 AE Holwerd.          

Praktische info en afvaartijden: https://www.wpd.nl/ameland/dienstregeling/. 
- Wadloop boeken: http://www.wadlopen.com/wadlopenameland.html of 

http://wadloop.nl/tochten/ameland/. 
- Zeehonden spotten: https://ameland.de/nl/zeehonden-spotten.php. 
- Diner: in het centrum van het eiland (ter hoogte van de veerboot), of in het uiterste 

westen. 
- Overnachtingsmogelijkheden: 

o Bed & Breakfast: 
https://www.airbnb.be/rooms/6596158?s=67&sharer_id=45456696&uniqu
e_share_id=291ba198-093d-4252-bfb4-7dae495558c6  

o Hotel/restaurant: http://www.booking.com/Share-MG5GgV 
o Bed & Breakfast: http://www.booking.com/Share-lndS7I 
o Loft: http://www.booking.com/Share-cGF8yb9 

 

 

Warme oproep 
Eenvoudigweg is in het leven geroepen vanuit mijn eigen idealisme. Ik verdien hier niets 
mee, behalve dan jouw waardering. Laat me aub weten wat je van deze info vindt via 
eenvoudigweg.reizen@gmail.com. 

Heb je zelf een reis gemaakt te voet of per fiets die het delen waard is mag je deze ook 
altijd doorsturen met enkele foto’s (die online mogen). 

 

https://www.wpd.nl/ameland/dienstregeling/
http://www.wadlopen.com/wadlopenameland.html
http://wadloop.nl/tochten/ameland/
https://ameland.de/nl/zeehonden-spotten.php
https://www.airbnb.be/rooms/6596158?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=291ba198-093d-4252-bfb4-7dae495558c6
https://www.airbnb.be/rooms/6596158?s=67&sharer_id=45456696&unique_share_id=291ba198-093d-4252-bfb4-7dae495558c6
http://www.booking.com/Share-MG5GgV
http://www.booking.com/Share-lndS7I
http://www.booking.com/Share-cGF8yb9
mailto:eenvoudigweg.reizen@gmail.com

