Tips voor actieve vakanties met een
geringe CO2-voetafdruk
Het is vanuit Nederland heel goed mogelijk in Europa jaarlijks een aantal
weken van een actieve vakantie te genieten en een beperkte CO2-voetafdruk
af te geven. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd voor wat betreft actieve,
sportieve vakanties.
Het aanbod van individuele en meer georganiseerde vakanties is groot.
Mogelijkheden om geheel zelf een fietsvakantie uit te stippelen en te regelen
zijn eveneens volop aanwezig. De nationale fietsroutes die in de meeste landen
aanwezig zijn, bieden over het algemeen goede aanknopingspunten voor
dergelijke fietsvakanties.
Hierna worden eerst een aantal verschillende vormen van korte en lange
georganiseerde actieve vakantiereizen beschreven. In Nederland en in Europa.
Deze vakanties zijn te boeken bij een reisorganisatie. Gelet is op een relatief
geringe CO2-voetafdruk die de vakantie geeft. Een aantal websites worden
vermeld waarop tientallen korte en lange vakanties te vinden zijn met een lage
CO2-voetafdruk; fietsvakanties, wandelvakanties, kanovakanties en ook
vaarfietsvakanties – de fietscruises.
Vervolgens worden mogelijkheden gegeven om een actieve vakantie zelf uit te
stippelen en zelf te regelen. Een aantal voorbeelden zijn kort beschreven.
Veel aandacht is besteed aan de verschillende mogelijkheden van trein- en
busvervoer naar de plaats van bestemming voor de start van de actieve
vakantiereis. Immers het vervoer naar de plaats van bestemming van de
vakantie bepaald voor een belangrijk deel de CO2-voetafdruk.
Zie voor globale vergelijkingen in de CO2-uitstoot de belangrijke bijlage. Hierin
is het gebruik van de vervoersmiddelen auto, trein, bus en vliegtuig in het
algemeen bekeken. Trein- en busvervoer geven een in verhouding geringe
CO2-uitstoot.
Autovervoer met vier personen in een personenauto naar de plaats van de
vakantiebestemming geeft eveneens een niet zo grote CO2-uitstoot per
persoon. Met een elektrische auto komt de CO2-uitstoot in de nabije toekomst
met 100% groene stroom dicht bij een CO2-vrij vervoer te liggen.
Daarnaast zijn er nu al een aantal vakantiebestemmingen waarbij een deel van
het traject per boot afgelegd kan worden (Groot-Brittannië, Scandinavië) en/of
een trein met autovervoer gebruikt kan worden. Autoslaaptreinen zijn er naar
bestemmingen in Zuid-Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en in Finland.
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Denk bij een fietsvakantiereis met autovervoer naar de plaats van bestemming
wel aan het transport van de fietsen. Vier fietsen vervoeren inclusief vier
personen en de andere bagage met een niet zo grote auto is geen eenvoudige
opgave. Tevens zal het voertuig gedurende de deelname aan bijvoorbeeld een
fietsrondreis voor de duur van de fietsreis op een veilige plaats gestald moeten
kunnen worden. Soms kan dit gratis, veelal moet er op de drukkere
knooppunten parkeergeld voor betaald worden.
In het algemeen heeft de huur van fietsen en/of E-bikes een aantal voordelen.
Fietshuur kan in veel gevallen als alternatief voor het gebruik van de eigen
fiets gezien worden. Fietshuur verhoogt het reisgemak naar de plaats van de
vakantiebestemming en op de terugreis naar huis.
Sommige bestemmingen zijn moeilijk of niet, of slechts na een lange reis met
trein/bus of auto te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de eilanden in de
Middellandse Zee of op de Atlantische Oceaan zoals de Canarische Eilanden,
Madeira, Malta, Cyprus en Kreta. Een vliegreis is een voor de hand liggende
mogelijkheid die overblijft. In het algemeen kan beter één vakantie van
bijvoorbeeld twee weken geboekt worden, dan twee korte vakantiereizen met
het vliegtuig naar dergelijke bestemmingen in een tijdsbestek van een jaar. De
vliegreis zelf geeft in belangrijke mate de CO2-voetafdruk van de vakantie.
In deze beschrijving staan een aantal tips voor actieve vakanties met een
geringe CO2-voetafdruk. De nadruk is vooralsnog gelegd op vakanties in
Nederland en in Europa. De vervoersmiddelen trein en/of boot en bus krijgen
de meeste aandacht. De activiteiten fietsen, wandelen en watersport zijn de
gekozen invalshoeken voor de keuze van vakanties.
Zie voor een aantal vergelijkingen tussen vervoersmiddelen en voor
aandachtspunten en een schets van toekomstige ontwikkelingen de belangrijke
bijlage.

____________________
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Trein/bus met fietsvervoer en fietshuur als bruikbaar
alternatief
Om te beginnen eerst informatie over reizen per trein/bus met fietsvervoer en
het huren van een fiets op de plaats van bestemming als bruikbaar alternatief.
Trein met fietsvervoer in Nederland
In Nederland is het 7 dagen per week mogelijk een fiets mee te nemen in de
trein. Veel plaatsen in Nederland zijn op deze wijze met trein en fiets te
bereiken.
Let op het volgende:
* Voor het vervoer van de fiets zijn er duidelijke tijdsbeperkingen. Op
werkdagen kan de fiets alleen buiten de spits vervoerd worden; van 9.00 uur 16.00 en na 18.30 uur. Op zaterdag en zondag en in de maanden juli en
augustus zijn er geen tijdsbeperkingen.
* Voor de fiets is een apart en extra vervoersbewijs nodig - de Fietskaart Dal.
Dit is een dagkaart – de gehele dag tijdens de daluren geldig en op zo goed als
alle treinverbindingen. De prijs bedraagt 6,90 euro (2019). Dit kaartje voor de
fiets is in de NS-automaten te koop.
* Enkele regionale treinverbindingen bieden gratis fietsvervoer aan op (relatief
korte) regionale trajecten. Ze kennen in het algemeen geen tijdsbeperkingen.
Wel kan het in de spits (te) druk zijn voor het vervoer van de fiets.
* De (grotere) treinstations hebben tegenwoordig handige en goedwerkende
liften. Soms is het nodig deze te gebruiken om op het station zelf te komen. Ze
zijn veelal nodig om van de ingang naar het perron en van het perron naar de
uitgang te komen. Bij het overstappen kunnen ze gebruikt worden om van het
ene naar het andere perron te komen.
* Let bij het instappen op de speciale plaatsen voor fietsen in een of enkele
wagons van de trein. Deze plaatsen staan veelal bij de deuren van de trein
aangegeven met een groot fietslogo.
* Verwijder de bagage van de fiets. Het gaat in het bijzonder om de fietstassen
aan de zijkanten van de fiets. Deze mogen bij het vervoer van de fiets in de
trein niet op de fiets blijven zitten. Dit kost te veel ruimte.
* Besteed extra aandacht aan de voorbereiding van de treinreis. Gebruik van
de ns-reisplanner heeft een aantal voordelen. Overstapplaatsen zijn bekend
alsook de te verwachten overstaptijden/wachttijden. Bovendien staan op de
reisplanner de nummers van de perrons aangegeven. Treinvervoer inclusief
fiets en bagage kost meer tijd bij het overstappen. Zeker als met de liften naar
een ander perron gegaan moet worden voor een aansluitende treinverbinding.
Zie voor meer informatie -www.ns.nl-.
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Trein met fietsvervoer in Europa
De meeste landen en veel (grote) steden in Europa zijn per trein te bereiken.
De benodigde tijd kan echter nogal oplopen alsook het ontbreken van een
gewenst basiscomfort. Een aantal malen overstappen en lang wachten op
goede treinverbindingen is geen pretje. Vooral als ook nog de fiets en de
fietsbagage wordt meegenomen.
Binnen 24 uur treinreizen is echter veel mogelijk. Grote steden in een aantal
regio’s en landen verder weg zijn binnen een etmaal of zelfs binnen 12 uur te
bereiken. Een aantal voorbeelden van te bereiken bestemmingen: Zwitserland,
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal, Groot-Brittannië inclusief
Schotland alsook het zuidelijk deel van Scandinavië. Ingeval van Scandinavië
en Groot-Brittannië gaat het veelal om een combinatie van treinreis en
bootreis.
Bij een internationale treinreis gecombineerd met fietsvervoer is een goede
voorbereiding van de reis belangrijk. Soms moet in een stad van het ene
treinstation naar een ander treinstation of naar een ferryterminal gegaan
worden voor het vervolg van de reis. Onverwachte en ongewenste
verrassingen dienen voorkomen te worden. Goede aansluitingen zijn
belangrijk. Andere problemen kunnen voortkomen door verschillende regels
die gelden voor fietsvervoer in de diverse landen.
Zelf de treinreis uitstippelen en de tickets kopen kan, maar is niet eenvoudig.
Een andere mogelijkheid is de gehele treinreis boeken bij de Treinreiswinkel.
Dit voor treinreizen gespecialiseerde bedrijf regelt en verkoopt op bestelling de
tickets voor een treinreis. Met of zonder fietsvervoer. De Treinreiswinkel heeft
twee fysieke winkels; een in Amsterdam en een in Leiden.
De website -www.treinreiswinkel.nl-. bevat onder meer uitgebreide informatie
over treinreizen naar en in een groot aantal landen van Europa. En geeft ook
informatie op welke wijze een treinreis geboekt kan worden.
Bus met fietsvervoer naar aantal bestemmingen in Europa
Busreizen inclusief het vervoer van de fiets vanuit Nederland is na een aantal
jaren van afwezigheid weer terug. Cycletours verzorgt een aantal busreizen
naar bestemmingen in Europa. Het gaat om bestemmingen in Frankrijk, Italië,
Oostenrijk, Slovenië, Spanje en Zweden.
Het aantal opstapplaatsen in Nederland is beperkt in aantal. De fiets gaat
tegelijk mee in een speciale aanhanger. De fiets moet hierbij aan een aantal
voorwaarden voldoen zoals geen bagagetassen aan de fiets en dergelijke. De
routes die de bussen rijden zijn recht-toe-recht-aan. Geen lange omwegen.
Veelal is men in circa 8 tot 24 uur rijden inclusief enkele korte pauzes op de
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plaats van bestemming. Al naar gelang de te rijden afstand en de opstapplaats
in Nederland. Zie voor meer informatie de website -www.cycletours.nl-.
Fiets huren op de plaats van de vakantiebestemming
Een fiets huren voor fietstochten op de plaats van de vakantiebestemming
voorkomt ingewikkeld vervoer. Het is een mogelijkheid die het reisgemak kan
vergroten. Gaat het om een georganiseerde fietsreis dan is het meestal
mogelijk als onderdeel van de boeking een fiets te huren voor de periode van
de fietsreis. De huurprijzen voor de fietsen zijn in het algemeen alleszins
redelijk. Meestal is het ook mogelijk een E-bike te huren.
Is fietshuur vooraf geen optie, maar is een fiets een of meerdere dagen
gewenst voor vervoer en/of fietstochten in de omgeving van de standplaats,
dan kan gezocht worden naar fietsverhuurbedrijven ter plaatse en/of in
plaatsen in de omgeving.
Let bij het huren op het fietsmateriaal; type en conditie van de fiets, maten
van het frame, verstelbaar zadel, aantal versnellingen en dergelijke. Maar
daarnaast ook op onder meer de verzekeringsvoorwaarden. Het kan
bijvoorbeeld verstandig zijn de eigen reisverzekering enigszins aan te passen,
waardoor een betere schadedekking ontstaat ingeval van bijvoorbeeld diefstal
van de huurfiets.

____________________
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Verschillende soorten actieve vakanties
Individuele fietsrondreizen in aantal etappes met hotelovernachtingen
Een groot aantal van dergelijke fietsreizen worden door een aanzienlijk aantal
reisorganisaties aangeboden. Het gaat in totaal eerder om honderdtallen dan
tientallen verschillende reizen. In Nederland, in de buurlanden en verder weg
zoals in Portugal. In vrijwel alle landen van Europa worden een aantal van
dergelijke fietsreizen aangeboden. De duur van de reizen is veelal rond de 4-8
dagen. De reis wordt van tevoren geboekt. Meestal via een Nederlandse
reisorganisatie. Het gaat daarbij om een fietsronde in een aantal etappes of
een fietstocht in een aantal etappes van A naar B. Een aantal zaken liggen vast
en zijn geregeld; de etappes, de verblijfsaccommodaties in de etappeplaatsen
en het bagagetransport.
Bij het logies gaat het veelal om overnachtingen in middenklasse hotels. Het
logies is inclusief een ontbijt. Bij de fietsreis wordt aan de deelnemers (vooraf)
een informatiepakket verstrekt met informatie over de fietsroute,
overnachtingsadressen en dergelijke.
Bagagetransport is een service die vrijwel altijd geregeld is. Van de ene
etappeplaats naar de volgende. Niet onbelangrijk, overdag fiets je alleen met
een kleine en lichte bagage. De zware en omvangrijke spullen worden naar het
volgende overnachtingsadres gebracht. Bij de meeste fietsreizen zitten de
kosten voor het bagagetransport in de reissom
In de meeste gevallen is het mogelijk een fiets te huren voor de duur van de
fietsreis. Een fiets die bij het te fietsen parcours past. De huurprijzen zijn over
het algemeen alleszins redelijk. Het huren van een E-bike is meestal ook
mogelijk. Naast de huurprijzen is het van belang te letten op de
verzekeringsvoorwaarden en de eventuele hulpverlening bij pech onderweg.
Een fiets huren in combinatie met de fietsreis heeft een aantal voordelen zoals
meer reisgemak naar plaats van bestemming en terug naar huis.
De fietsreizen bieden veel vrijheid bij de boekingen. Individueel betekent dat
het geen groepsreizen zijn. De fietsreizen zijn bestemd voor met name kleine
gezelschappen van circa 2-6 personen die in onderlinge overleg en afstemming
een dergelijke fietsreis boeken. Alleengaanden kunnen een aantal reizen ook
boeken. Ze zijn in verhouding wel wat duurder uit.
De boekingssystemen werken op beschikbaarheid van de accommodaties. Dag
van vertrek kan veelal zelfgekozen worden. In het weekend of op een andere
dag in de week. Meestal is het mogelijk om de verblijfsaccommodatie in de
begin- en/of eindplaats van de fietstocht een dag en nacht extra te verlengen.
Soms is het mogelijk om een halfpension-arrangement te boeken, inclusief
diners avonds.
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De perioden van de te boeken arrangementen van de fietsreizen lopen meestal
van het voorjaar tot in het najaar. Een groot deel van het jaar dus. Het vooren naseizoen zijn in het algemeen voordeliger dan de perioden van het
hoogseizoen.
Het vervoer naar de vertrekplaats en vanaf de eindplaats dien je meestal zelf
te regelen. Bij een aantal reizen is dit vervoer als extra aanvulling te boeken
bij de reisorganisatie. Veelal zijn de vertrekplaatsen te bereiken met de
trein/bus.
Treinreis gecombineerd met fietsvervoer is in een aantal gevallen mogelijk.
Raadpleeg voor vervoer buiten Nederland de informatie van de Treinreiswinkel;
-www.treinreiswinkel.nl-. Dit voorkomt (onaangename) verrassingen.
Een busreis inclusief fietstransport naar de plaats van vertrek en weer terug
naar Nederland is soms ook mogelijk. Zie hiervoor de website van Cycletours;
-www.cycletours.nl-.
Een groot aantal reisorganisaties bieden individuele fietsrondreizen aan.
Algemene zoektermen die met de browsers op internet gebruikt kunnen
worden zijn bijvoorbeeld: fietsreizen/fietsvakanties/individuele fietsreizen.
Een aantal voorbeelden van reisorganisaties met websites voor meer
informatie en het boeken van reizen zijn:
* SNP Natuurreizen; website -www.snpnatuurreizen.nl-.
* Cycletours Fietsvakanties; website -www.cycletours.nl-.
* Aktiva Tours Vakantiereizen; website -www.aktivatours.nl-.
* ADE Actief door Europa; website -www.ade.nl-.
* Eigen wijze Reizen; website -www.eigenwijzereizen.nl-.
* Fietsreizen; website -www.fietsreizen.nl-. Een overzichtswebsite met
verwijzingen naar websites andere reisorganisaties
* Pharos Reizen; website -www.pharosreizen.nl-.
* Vos Travel; website -www.vistravel.be-.
* Kras reizen; website -www.krasreizen.nl-.
* De Jong Intra Vakanties; website -www.dejongintra.nl-.
* De Treinreiswinkel; website -www.treinreiswinkel.nl-.
* De Fietsvakantiewinkel.nl i.s.m. Fietsrelax.nl;
website -www.fietsvakantiewinkel.nl-.
* Fitál Vakantiespecialist; website -www.fital.nl-.
* Fietsrelax.nl i.s.m. de fietsvakantiewinkel.nl;
website -www.fietsrelax.nl-.
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Meerdaagse individuele wandelreizen met hotelovernachtingen en met
bagagetransport
Deze vakantievorm met wandelreizen heeft veel overeenkomsten met de
hiervoor beschreven individuele fietsreizen. Ze worden georganiseerd in
Nederland en in een groot aantal landen in Europa. De duur van de reis
varieert veelal van enkele dagen tot ruim een week of langer. De wandelroute
is omschreven, de etappeplaatsen met de logiesaccommodaties liggen vast en
voor het bagagetransport naar de volgende etappeplaats wordt gezorgd.
De wandelreizen bieden veel vrijheid bij de boekingen. Individueel betekent
dat het geen groepsreizen zijn. De wandelreizen zijn bestemd voor met name
kleine gezelschappen van circa 2-6 personen die in onderlinge overleg en
afstemming een dergelijke wandelreis boeken. Alleengaanden kunnen een
aantal reizen ook boeken. Ze zijn in verhouding wel wat duurder uit. De
boekingssystemen werken op beschikbaarheid van de accommodaties.
Het vervoer naar de vertrekplaats en vanaf de eindplaats dien je meestal zelf
te regelen. Bij een aantal reizen is dit vervoer bij de reisorganisatie te boeken.
Veelal zijn de vertrekplaatsen te bereiken met de trein/bus.
Algemene zoektermen die met de browsers op internet gebruikt kunnen
worden zijn bijvoorbeeld: wandelreizen/wandelvakanties/individuele
wandelreizen.
Een aantal voorbeelden van reisorganisaties met websites voor meer
informatie en het boeken van reizen zijn bijvoorbeeld:
* SNP Natuurreizen; website -www.snp.nl-.
* Van Paridon Natuurtochten; website -www.vanparidonwandeltochten.nl-.
* Travellers Wandelvakanties; website -www.travellers.nl-.
* Topo-Aktief Wandel & Pelgrimsreizen; website -www.topo-aktief.nl-.
* Aktiva Tours Vakantiereizen; website -www.aktivatours.nl-.
* Eigen wijze Reizen; website -www.eigenwijzereizen.nl-.
* Pharos Reizen; website -www.pharosreizen.nl-.
* Vos Travel; website -www.vistravel.be-.
* ADE Actief door Europa; website -www.ade.nl-.
* Kras reizen; website -www.krasreizen.nl-.
* De Jong Intra Vakanties; website -www.dejongintra.nl-.
* De Treinreiswinkel; website -www.treinreiswinkel.nl-.
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Kampeer fietsgroepsreizen met bagagetransport
Dergelijke vakanties kennen een mooie fietsroute met een aantal etappes in
een aantrekkelijk fietsgebied. De reizen kunnen individueel geboekt worden.
Het zijn echter groepsreizen in de zin dat de deelnemers van de groepsreizen
op dezelfde camping kamperen en veelal ’s ochtends en ’s avonds
gemeenschappelijk eten. Meestal wordt er in een aantal kleine fietsgroepen de
route gefietst. De routes zijn van tevoren nauwgezet omschreven en de
etappeplaatsen liggen vast. Er is een algemene begeleiding voor de groep
aanwezig die onder meer zorgt voor het bagagevervoer, hulp bij pech
onderweg, verzorging maaltijden en dergelijke.
De duur van de vakanties ligt veelal rond de 8-15 dagen. De vakanties zijn in
vergelijking met andere georganiseerde fietsreizen voordelig in prijs te
noemen. De fietsreis kan eenvoudig gecombineerd worden met busvervoer
naar de plaats van bestemming.
Voor fietsers die op een racefiets een pittig parcours in bergachtige regio’s
willen afleggen zijn er diverse extra sportieve kampeer fietsgroepsreizen.
De kampeerreizen zijn geschikt voor personen die kamperen wel zien zitten.
Dit is een belangrijke voorwaarde bij de keuze van een dergelijke fietsreis.
Hoewel het gaat om groepsreizen, zijn deze reizen zeker ook bestemd voor
alleengaanden vakantiegangers die aan een vakantiereis met een (kleine)
groep de voorkeur geven. Veelal hebben de groepen een gevarieerde
samenstelling.
Zie voor meer informatie:
* Cycletours Fietsvakanties; website -www.cycletours.nl-. Deze reizen worden
in het algemeen georganiseerd in samenwerking met Sawadee Reizen.
Fietsreizen/wandelreizen in groepsverband met bagagetransport
Belangrijk verschil met de kampeergroepsreizen is dat niet wordt gekampeerd,
maar dat gebruik wordt gemaakt van andere overnachtingsaccommodaties.
De hoofdactiviteiten van de reis (overdag) worden als groep ondernomen
onder begeleiding van een reisleider/gids. Deelnemers kunnen bij sommige
vakantiereizen eventueel gezamenlijk vanuit Nederland naar de plaats van
bestemming reizen. Het kan gaan om een rondreis of om een vakantiereis met
dagelijkse tochten vanuit een standplaats.
Hoewel het groepsreizen betreft, zijn deze reizen ook bestemd voor
alleengaanden vakantiegangers die een vakantiereis met een (kleine) groep
geen probleem vinden. Veelal hebben de groepen van circa 20 personen een
gevarieerde samenstelling.
Gespecialiseerd in dergelijke groepsreizen met fietstochten en wandeltochten
zijn:
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Sawadee Reizen; website -www.sawadee.nl-.
Djoser; -www.djoser.nl-.
SNP Natuurreizen; -www.snp.nl-.
Cycletours Fietsvakanties; website -www.cycletours.nl-.

Individuele fietsreizen/wandelreizen met fietstochten/wandeltochten
vanuit een standplaats
In Nederland is dit een relatief eenvoudige vorm en bijvoorbeeld bruikbaar
voor een korte vakantie van een aantal dagen. Kies zelf een aantrekkelijke
streek uit voor meerdere dag fietstochten; aan de kust, in de bossen of in een
rivierengebied. Kijk vervolgens of er een geschikte overnachtingsaccommodatie is; een camping, hotel of anderszins. Het is ook mogelijk om bij
een overnachtingsaccommodatie te beginnen en na te gaan of van hieruit een
aantal aantrekkelijke fietstochten zijn te maken. Een aantal accommodaties
promoten zichzelf als een ideale standplaats voor fietstochten en/of
wandeltochten. Enkele hotelketens in Nederland bieden vrijwel het hele jaar
door speciale fiets- en/of wandelarrangementen aan. Bruikbaar is bijvoorbeeld
de website van Fletcher Hotels met overzichtskaart van Nederland met daarop
aangegeven de hotels.
Kiezen voor vervoer met de trein is vrijwel altijd mogelijk. Bij de keuze van
een accommodatie kan rekening worden gehouden met de bereikbaarheid met
de trein.
Naar bestemmingen buiten Nederland worden een aanzienlijk aantal van
dergelijke reizen aangeboden. Korte maar ook wat langere vakanties vanuit
een of enkele standplaatsen.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
* -www.wandelarrangementen.nl-.
* -www.fietsarrangementen.nl-.
* Vos Travel; website -www.vostravel.be-.
* Cycletours Fietsvakanties; website -www.cycletours.nl-.
* De Treinreiswinkel; website -www.treinreiswinkel.nl-.
* Aktiva Tours Vakantiereizen; website -www.aktivatours.nl-.
* Fitál Vakantiespecialist; website -www.fital.nl-.
Fietsreizen/wandelreizen - groepsreizen met busvervoer vanuit
Nederland naar standplaats vakantieplaats
Hierbij gaat het om reizen met georganiseerd busvervoer en soms treinvervoer
vanuit Nederland naar een hotel in een of meerdere plaatsen in Europa. Met
name het georganiseerd busvervoer vanuit Nederland onderscheidt dit soort
reizen van andere reizen. In het hotel heeft men overwegend halfpension. Er
zijn een aanzienlijk aantal bestemmingen. De zwaartegraad van de
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fietstochten of wandeltochten variëren enigszins; de ene reis heeft daardoor
een wat zwaarder programma dan de andere reis.
Bij de fietsreizen maakt een fietsprogramma onderdeel van de reis uit. Iedere
dag wordt door alle deelnemers dezelfde fietsroute gereden. De deelnemers
kunnen naar eigen voorkeur fietsgroepen samenstellen. De reisbegeleiding
zorgt meestal voor een laatste man op het parcours die eventuele gevallen van
pech onderweg kan oplossen.
Veelal kan een eigen fiets of E-bike meegenomen worden. Fietshuur behoort
meestal ook tot de mogelijkheden. Een groep bestaat uit ongeveer maximaal
35 personen.
Bij de wandelreizen is een verschil dat het programma met de diverse
wandelingen veelal wordt uitgevoerd onder begeleiding van een gids/reisleider.
Als zoektermen met de browsers op internet kunnen fietsvakanties bus/
wandelvakanties bus gebruikt worden.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
* Oad fiets- en wandelreizen; website -www.oad.nl-.
* Kras Reizen -www.kras.nl-.
* Fitál Vakantiespecialist; website -www.fital.nl-.
Singlereizen - Actieve vakanties
Deze afzonderlijke categorie richt zich met name op alleengaanden
vakantiegangers die niet alleen maar met en in een groep op vakantie willen.
Een groep bestaat als gevolg uit hoofdzakelijk alleengaanden vakantiegangers.
Het aanbod van vakanties is aanzienlijk. De leeftijdscategorieën voor de
vakanties zijn er van jong tot oud. Wandelen is een gewilde activiteit. Reizen
met fietstochten als sportieve activiteit worden ook regelmatig aangeboden.
Maar er zijn ook reizen met andere sportieve activiteiten zoals zeilen. Het kan
ook gaan om een mix van activiteiten in de buitenlucht.
Als zoektermen met de browsers op internet geeft ‘singlereizen’ een groot
aantal resultaten.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
-www.singlereizen.nl-.
-www.sawadee.nl-.
Actieve vakanties met kinderen
Een aparte categorie actieve vakanties betreft actieve vakanties met kinderen.
Bij deze vakanties is en wordt extra rekening gehouden met kinderen. Denk
bijvoorbeeld aan afstanden die niet te lang en tochten die niet te zwaar mogen
zijn. Bij (fiets)tochten is een keuze voor een min of meer vlakke route met
weinig of geen gemotoriseerd verkeer wenselijk. Tijdens een meerdaagse tocht
is bagagevervoer een belangrijk punt.
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Voor kinderen die nog niet (afstanden) kunnen fietsen, maar wel mee op
fietsvakantie willen, is het gebruik van een ‘fietsaanhanger voor kinderen’ een
mogelijkheid. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de websites
-www.nederlandersfietsen.nl- en -www.oudersvannu.nl-.
Het aanbod van fietsvakanties met kinderen is aanzienlijk. Voor bestemmingen
in Nederland alsook in het buitenland. Het gaat om individuele reizen en
groepsreizen. Voor de overnachtingen kan gekozen worden uit onder meer
hotels en campings. Er zijn reizen met dagtochten vanuit een standplaats,
maar ook trektochten.
Als zoektermen met de browsers op internet levert de zoekterm ‘fietsvakanties
met kinderen’ een aantal resultaten.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
* -www.pharosreizen.nl-.
* -www.sawadee.nl-.
* -www.cycletours.nl-.
* -www.snp.nl-.
Het aanbod van min of meer georganiseerde ‘wandelvakanties met kinderen’
en ‘kanovakanties met kinderen’ is minder in aantal. Toch zijn er bij deze
actieve vakanties meerdere mogelijkheden. Gebruik hiervoor de genoemde
categorieën als zoektermen met de browsers op internet.
Fietscruises - varen/zeilen gecombineerd met fietsen
Een vorm van vakantie die de laatste jaren meer en meer mogelijk wordt, is
een meerdaagse vaartocht met een motorschip of een zeilschip waarop eigen
of gehuurde fietsen vervoerd kunnen worden. Het schip vaart in een aantal
etappes gedurende een aantal dagen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland
en Oostenrijk en in andere landen in Europa. Op het schip bevindt zich de
overnachtingsaccommodatie voor de deelnemers aan de reis en de stalling
voor de fiets. Veelal vaart het schip naar de volgende etappeplaats en fietsen
de deelnemers een mooie fietsroute in de omgeving van het vaarwater.
Bekend zijn de fietscruises langs de Donau. Er zijn echter veel meer
mogelijkheden om deel te nemen aan een dergelijke reis met een combinatie
van varen en fietsen en overnachten op een meevarend schip; in Nederland
rond het IJsselmeer en/of over de Waddenzee bijvoorbeeld.
Als zoekterm met de browsers op internet geeft ‘fietscruises’ bruikbare
informatie.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
* Pharos Reizen; website -www.pharosreizen.nl-.
* Travelydays fietsreizen; website -www.travelydays.com-.
* Peter Langhout Reizen; website -www.peterlanghout.nl-.
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* ADE Actief door Europa; website -www.ade.nl-.
* De Jong Intra Vakanties; website -www.dejongintra.nl-.
* Fitál Vakantiespecialist; website -www.fital.nl-.
Kanovakanties/zeilvakanties/kampeersloep vakanties - individuele
reizen en groepsreizen
Bij deze categorie gaat het om diverse activiteiten op het water. Veelal zijn het
individuele reizen. Zoals een meerdaagse kanotocht of tocht per vlot met het
gezin op een Zweedse rivier. Een actieve vakantie met eigen uitrusting of met
gehuurd materiaal en overnachtingen op campings of kampeerplekken langs
het water. Van belang is te letten op het onderscheid tussen Canadese kano
(vrij breed vaartuig; steekpeddel met één blad; 2-4 personen) en kajak (wat
smaller vaartuig; peddel met twee bladen; 1-2 personen).
Het kan ook gaan om individueel geboekte reizen op een traditioneel zeilschip
met een geplande zeiltocht over bijvoorbeeld de Wadden en een bepaald
maximumaantal deelnemers als groep aan boord. Het betreft veelal een vorm
van volpension op het schip.
De sloepreizen betreffen meerdaagse tochten met een gehuurde, eenvoudige
en niet zo grote motorsloep of met een kleine motorboot waar met veelal
maximaal vier personen op overnacht kan worden. Het worden wel
kampeersloepen genoemd. Uitvoeringen met een elektromotor komen voor
meerdaagse tochten weinig voor. Een uitzondering is de voor verhuur
aangeboden elektrosloep van acht meter met een kleine kajuit voor vier
personen op de website -www.sloephurenfriesland.nl-.
De keuze van de vaarroutes en de indeling van dagelijkse etappes is aan de
huurders.
Belangrijk is om een motorsloep of kleine motorboot naar wens te huren. Een
boot waarmee een aantal dagen in een aantrekkelijk vaargebied gevaren mag
worden. Bij overnachten aan boord is een (kleine) kajuit aan te raden. Let bij
het huren van de boot in welk vaargebied en op welke vaarwateren gevaren
mag worden.
Kanovakanties
De volgende websites geven informatie over kano- en/of kajakvakanties in
Nederland en andere landen in Europa. Via een aantal websites kan ook een
reis geboekt worden
* SNP Natuurreizen; website -www.snp.nl-.
* Kanoweb.nl; website -www.kanoweb.nl-.
* Kanoweekend; website -www.kanoweekend.nl-.
* Buro Scanbrit; website -www.buroscanbrit.nl-.
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Zeilvakanties
Aantal websites voor actief meezeilen op een groot zeilschip op de Waddenzee
en/of IJsselmeer en verder weg worden gegeven:
* -www.hollandsail.nl-.
* -www.nautilink.nl-.
* -www.eendracht.nl-.
* -www.zonnewind.nl-.
Kampeersloepvakanties
Enkele websites waarop onder meer sloepen en kleine boten met een
(elektro)motor voor de verhuur worden aangeboden zijn bijvoorbeeld:
* -www.bootverhuurinnederland.nl-.
* -www.sloephurenfriesland.nl-.
* -www.boothurenfriesland.nl-.
* -www.bootverhuurnederland.nl-.
* -www.nautal.nl-.
* -www.bootverhuur.nl-.

____________________
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Actieve vakanties zelf uitstippelen en regelen
Geen georganiseerde reis boeken, maar zelf een actieve vakantie uitstippelen
en organiseren is ook een mogelijkheid. Belangrijk is vooraf de nodige
informatie over een land/landen/regio en een overzicht van een aantal
mogelijkheden te krijgen. Een fietsvakantie wordt hier als invalshoek
genomen. Voor een wandelvakantie of een kanovakantie gelden een aantal
vergelijkbare punten. De afstanden zullen over het algemeen korter zijn. Soms
is het nuttig om ook eens bij ‘natuur’ en/of ‘natuurparken’ van een land te
kijken. In natuurparken zijn niet zelden mooie routes te vinden in gebieden die
wat verder weg liggen van de grote steden en autosnelwegen.
Voor langere fietstochten bieden de internationale en landelijke fietsroutes/
lange afstand fietsroutes goede aanknopingspunten. In Europa zijn een aantal
fietsroutes die door een aantal landen lopen. Zo is er bijvoorbeeld een
fietsroute tussen Noord-Noorwegen en Zuid-Portugal. Een fietsroute van ruim
9000km. Er zijn meer dan tien lange internationale fietsroutes. Een aantal van
deze routes is nog in ontwikkeling. Een lange fietsroute die beschreven en
goed gedocumenteerd is betreft bijvoorbeeld de fietsroute rondom de
Noordzee - de EV12. Zie voor meer informatie over de Europese fietsroutes de
websites -www.europafietsers.nl-. en -www.eurovelo.com-.
Het is niet noodzakelijk de gehele fietsroute in één keer af te leggen. Keuze
kan gemaakt worden voor een of meerdere trajecten in een jaar. En andere
trajecten in een ander jaar te fietsen.
De meeste landen in Europa hebben een aantal landelijke (nationale)
fietsroutes/lange afstand fietsroutes. Het zijn over het algemeen mooie routes
door aantrekkelijke gebieden. De begin- en eindplaats alsook verschillende
etappeplaatsen van de route zijn aangegeven. Ze zijn op de wegen veelal
gemarkeerd met routebordjes en ze zijn op de een of andere wijze beschreven
en gedocumenteerd in een fietsgidsjes of dergelijke. Ze staan meestal
aangegeven op fietskaarten. Daarnaast is bij deze fietsroutes over het
algemeen aandacht besteedt aan informatie over het unieke karakter van de
route, de bezienswaardigheden en de overnachtingsmogelijkheden in de
omgeving van de route, zoals campings, B&B ’s en hotels.
Informatie over de fietsroutes is veelal te verkrijgen via de (websites) van de
verkeersbureaus en/of de toeristenbureaus van de verschillende landen. Het
kan gaan om landelijke, maar ook om regionale/plaatselijke toeristenbureaus.
Een aanzienlijk aantal landen hebben een website voor bezoekers aan het land,
die gevonden kan worden met de zoekterm ‘visit’ plus naam van het land. De
naam van het land (veelal in het Engels) gecombineerd met uitsluitend .nl,
.com, of .info geeft mogelijk ook toegang tot een website voor vakanties.
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Zoektermen die gebruikt kunnen worden op de websites van de
toeristenbureaus zijn bijvoorbeeld: ‘fietsen’ (voor de activiteit) en ‘fietsroutes’.
Soms is er een kaart waarop de landelijke fietsroutes staan aangegeven.
Landen met veel fietstoerisme hebben veelal meer en direct bruikbare
informatie.
Een andere ingang die gebruikt kan worden is eerst de activiteit (in het Engels)
met aansluitend de naam van het land als zoektermen gebruiken.
Het fietsroutenetwerk en/of een specifieke fietsroute heeft meestal een naam
of enkele namen. Meerdere namen heeft bijvoorbeeld te maken hebben met
verschillende talen waarin een fietsroute bekend is. Deze naam/namen kunnen
als zoektermen op internet gebruikt worden en geven aanvullende informatie
over de route.
Maak een keuze voor een route die past bij de eigen belangstellingssfeer
alsook de eigen mogelijkheden. Gegevens over de volgende aspecten zijn van
betekenis:
Wat is de lengte van de route? Gaat de route door een zo goed als vlak terrein
of is er veel kort en/of lang klimwerk? Bestaat de route grotendeels uit
geasfalteerde fietswegen en paden of uit onverharde paden? Zijn het
fietswegen die uitsluitend bestemd zijn voor fietsers? Loopt de route door een
natuurpark? Zijn er veel of weinig overnachtingsmogelijkheden?
Een knelpunt kan onder meer de beschikbare tijd zijn. Maak een realistische
(globale) planning. Een fietsvakantie is veel meer dan alleen fietsen. Plan
bijvoorbeeld een of twee extra dagen/rustdag(en) per week in. Een
gemiddelde af te leggen afstand van 80 km per fiets met bagage is al
aanzienlijk, 120 km gemiddeld per dag zullen niet veel fietsers afleggen.
Besteedt nadat een mooie fietsroute is gevonden aandacht aan de
bereikbaarheid van de route en de overnachtingsaccommodaties. De websites
zullen hierover informatie geven. Is er een fietsgidsje van de route dan zal
over deze twee onderwerpen informatie in het gidsje vermeld staan. Op de
losse fietskaarten staan veelal ook overnachtingsaccommodaties zoals
campings aangegeven. Voor de bereikbaarheid is vanzelfsprekend van
betekenis met welke vervoermiddel/vervoermiddelen gereisd gaat worden. Op
de fiets en met de auto zijn veel plaatsen te bereiken. Per fiets kan voor een
fietstrektocht bijvoorbeeld een internationale fietsroute gekozen worden en/of
een aantal landelijke fietsroutes met elkaar verbonden worden voor een
fietsvakantie.
Met de trein inclusief fietsvervoer en met de fietsbus zijn niet alle
plaatsen/regio’s te bereiken. Soms komen deze vervoersmiddelen wel in de
nabijheid van een gewenste route/regio; in Zweden geeft bijvoorbeeld de
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Inlandsbahnan van Mora naar Galliväre aanknopingspunten. Zie hiervoor de
websites -www.treinreiswinkel.nl-. en -www.cycletours.nl-.
Kijk tevens naar ferry’s en bootverbindingen. Er zijn een groot aantal
bootverbindingen tussen diverse landen. Noorwegen, Zweden en Finland zijn
met bootverbindingen vanuit Noord-Duitsland en vanuit Denemarken te
bereiken.
Veerdiensten die lange tijd gevaren hebben tussen landen kunnen na verloop
van tijd toch uit de vaart genomen zijn. Bij gebruik van een veerdienst is het
belangrijk om zeker te weten dat deze ook vaart op de gewenste dag en het
gewenste tijdstip. Enkele jaren geleden waren er nog enkele veerdiensten (in
de zomermaanden) tussen Groot-Brittannië en Scandinavië. Deze veerdiensten
blijken niet meer actief te zijn. De veerdienst tussen Harwich in Engeland en
Esbjerg in Denemarken is sinds het najaar van 2014 gestopt.
In Noorwegen vaart de Hurtigruten langs een groot deel van de Noorse kust.
Deze bootverbindingen kunnen zonder veel problemen gebruikt worden om
van plaats A naar plaats B langs de kust te reizen. Bijvoorbeeld van Bergen of
Trondheim naar een aantal plaatsen op de Lofoten of verder noordelijker. De
boten varen ook van het noorden naar het zuiden. De veerdiensten kunnen
ook gebruikt worden voor een vaartraject van bijvoorbeeld een halve/hele dag.
Zie voor meer informatie over deze dagelijkse bootverbinding
-www.visitnorway.nl-.
Zie voor een overzicht van veerbootverbindingen in geheel Europa bijvoorbeeld
-www.overtocht.nl-.
Voor campings en trekkershutten zijn naast de informatie van de
toeristenbureaus websites met campings in landen in Europa bruikbaar. De
volgende websites geven informatie. Ze geven een aantal campings per land.
Veelal zijn een aantal bruikbare categorieën in te stellen zoals
kleine/middelgrote campings, regio’s en zijn de campings op een geografische
kaart weer te geven:
-www.anwbcamping.nl-.; -www.asci.nl-.; -www.zoover.nl-.;
-www.rondjescandinavie.nl-.
Let bij de globale planning van de fietsvakantie in het al algemeen op de
geldigheidsdatum van de informatie. Wat een of twee jaren geleden nog zo
was, kan in 2019 of 2020 veranderd zijn.

____________________
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Enkele voorbeelden - vakanties zelf uitstippelen
Bij de voorbeelden zijn de afstanden beperkt gehouden. Binnen circa 2500km
zijn de meeste vakanties uit te stippelen. Heen en terug. Dit heeft twee
voordelen. In twee tot drie weken is een fietsvakantie te maken. Deze
vakanties hebben tevens een gunstige CO2-voetafdruk.
Frankrijk - Loire en Maas fietsroutes
Frankrijk heeft nationale fietsroutes. Een aantal zijn klaar, een aantal zijn in
ontwikkeling. Zie voor een overzicht van de routes de website www.en.francevelotourisme.com-.
De Maas fietsroute
La Meuse à vélo is een fietsroute van de oorsprong van de rivier de Maas op
het plateau Le Langres (ten noorden van Dijon) naar de Frans-Belgische grens
en verder waar de Maas uitmondt in zee, bij Hoek van Holland. De lengte van
de route is ruim 1150km en volgt de rivier de Maas over circa 450 km door
Frankrijk. De route is geschikt voor alle categorieën fietsers. Zie voor meer
informatie de websites:
-www.en.francevelotourisme.com-. en -www.maasfietsroute.eu-.
Aan de hand van een aantal etappeplaatsen wordt de fietsroute op deze
websites gevolgd. Overnachtingsmogelijkheden en bezienswaardigheden
worden aangegeven. De hoogteverschillen zijn per etappe met hoogte profielen
aangegeven.
Voor vervoer naar Le Langres kan gebruikt gemaakt worden van de trein
inclusief fietsvervoer (zie -www.treinwinkel.nl-) of van de fietsbus (Macon; zie
-www.cycletours.nl-). Kies voor aankomstplaats bijvoorbeeld de grote plaats
Dijon (of eventueel Macon), 60-70 fietskilometers ten zuiden Le Langres
gelegen. Een andere mogelijkheid is om voor Nancy of Metz aan de Moezel te
kiezen, ten noordoosten van Le Langres. Deze plaatsen liggen op de
doorgaande internationale treinverbindingen naar het zuiden en enkele dagen
fietsen van Les Langres.
Een bruikbaar boekje is ‘Mooiste fietsroute langs de Maas met deze
Maasroute’. Zie voor informatie over dit boekje en over de route tussen Les
Langres en Maastricht de website -www.cyclingeurope.nl-. Op de website kan
dit boekje ook online besteld worden. De beschrijving van de fietsroute wordt
in dit gidsje van Maastricht richting Frankrijk gegeven.
De Maasroute loopt in Nederland verder door naar Rotterdam en Hoek van
Holland. Voor het gedeelte tussen Maastricht en de kust geeft de LF3 de
Maasroute en LF12 de Maas- en Vestingroute, informatie. Zie hiervoor
Nederland Fietsland -www.nederlandfietsland.nl-.
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Een aantal fietsvakanties worden aangeboden door reisorganisaties die een
gedeelte van de Maasroute volgen. Zie onder meer de websites: www.relax.nl-; -www.kras.nl-.
De Loire fietsroute
Le Loire à vélo is een 900km lange fietsroute in Frankrijk langs de rivier de
Loire tussen Nevers in centraal Frankrijk en Nantes/St-Nazaré aan de
Atlantische Oceaan. Het is een gemarkeerde fietsroute langs een van de
grotere Franse rivieren, langs wijngaarden en kastelen en langs een aantal
historische steden. De fietsroute is zonder veel belemmeringen in drie
seizoenen van het jaar te fietsen. De korte ‘daglichtperioden’ geven in de
winter beperkingen.
Een aantal plaatsen op de fietsroute hebben treinstations en regionale
treinverbindingen langs de Loire fietsroute. Enkele grote treinstations zoals
Nantes en Tours, hebben ook internationale verbindingen naar het zuiden en
het noorden.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld -www.loirebybike.co.uk-. Het fietsgidsje
‘De Loire per fiets via la Loire à velo’ is online te bestellen via de website van
de Fietsvakantiewinkel; -www.fietsvakantiewinkel.nl-.
Voor vervoer van Nederland naar De Loire fietsroute en terug. Zie hiervoor www.treinreiswinkel.nl- en -www.cycletours.nl-.
Groot-Brittannië – de Noordzee fietsroute (NSCR)
Trajecten van de Noordzee fietsroute in Engeland en Schotland zijn vanuit
Nederland gemakkelijk en in korte tijd te bereiken. Na een overtocht met de
veerdiensten Hoek van Holland-Harwich of IJmuiden-Newcastle is de fietstocht
in Groot-Brittannië te beginnen.
Bij het uitstippelen van een fietsroute vanuit Nederland zal de richting van de
route merendeels van zuid naar noord zijn. Van noord naar zuid is echter ook
een veel gebruikte richting.
Een essentieel probleem bij het uitstippelen van de fietstocht komt voort uit
het kaartmateriaal voor een lange fietstocht. Voor de hele kustroute komt het
aantal kaarten op enkele tientallen. En welke kaartenseries moeten en kunnen
gekozen worden?
Begin allereerst met de informatie op de website van de Europafietsers
-www.europafietsers.nl-. Hierop staat allerlei informatie over de trajecten in de
verschillende landen waar deze ruim 6000km lange fietsroute door heen loopt.
Op deze website is een beknopt boekje te downloden met belangrijke en
recente informatie over de NSCR. Voor Schotland en Engeland is de informatie
zeer uitgebreid en verhelderend.
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Maak vervolgens een (voorlopige) keuze voor een fietstraject. In Schotland is
de route gemiddeld zwaarder dan in Engeland. Belangrijk is de keuze van de
veerbootdienst vanuit Nederland: Hoek van Holland – Harwich (StenaLine) of
IJmuiden – Newcastle (DFDS-Seaways)? Er is ook nog de mogelijkheid gebruik
te maken van de veerdienst Rotterdam Europort – Hull (P&O Ferry’s)
Om de fietsroute van noord naar zuid te fietsen kan na de oversteek met de
veerboot gebruik gemaakt worden van de crosscountry routes van de Britse
spoorwegen. De treinverbindingen over lange afstanden zijn goed en behoorlijk
snel. Bovendien hebben ze fietsvervoer-vriendelijke regelingen.
Vooral vanuit Newcastle bieden de treinverbindingen een aantal voordelen. De
stad heeft een veerbootterminal en een treinstation. De treinverbinding van
Newcastle naar het noordelijk gelegen Aberdeen volgt de kust en duurt met
een afstand van ruim 400km circa 5 uur. Zie voor de treinverbindingen
-www.crosscountrytrains.co.uk-. In het websitemenu is onder meer informatie
over de vertrektijden alsook over het fietsvervoer te verkrijgen.
Vanaf Newcastle kan in plaats van een treinreis naar het noorden, ook gekozen
worden om direct fietsend richting het zuiden te vertrekken. Richting Harwich
bijvoorbeeld. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om in Harwich te beginnen
en in noordelijke richting, naar Newcastle te fietsen.
Voor het kaartmateriaal kan gebruik gemaakt worden van de Sustrans Cycle
Maps. Heel Groot-Brittannië is gecoverd met deze kaarten. Op de website van
de Fietsvakantiewinkel zijn de juiste kaarten uit te zoeken. Zie hiervoor de
website -www.fietsvakantiewinkel.nl-. Kies eerst voor Fietskaarten en klik
vervolgens Engeland of Schotland aan. Kies voor Sustrans Cycle Maps en klik
daarna op het kaartenoverzicht in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een
overzicht met de diverse kaarten voorzien van een nummer. Bijvoorbeeld:
Kaartnummer 18 geeft informatie over Harwich en omgeving, Kaartnummer 34
geeft informatie over Newcastle en omgeving. Een aantal benodigde kaarten
zullen uitgezocht moeten worden. Al naar gelang de planning van de fietsroute.
Voor het traject ten noorden van Newcastle wordt een andere serie, de
Sustrans Cycle Routekaarten, als zeer bruikbaar beschouwd. Voor het gebied
ten noorden van Newcastle zijn er de routekaarten Coast & Castle North
en Coast & Castle South te verkrijgen. Voor het uiterste noorden van
Schotland bestaat een vergelijkbare kaart. Deze is echter begin 2019 moeilijk
of niet te verkrijgen.
Informatie over campings en andere overnachtingsaccommodaties zijn op
allerlei wijze op te zoeken. Voor campings zijn de volgende websites bruikbaar:
-www.ukcampsite.co.uk-.;-www.anwbcamping.nl-.; -www.asci.nl-.;
-www.zoover.nl-.
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Zoek voor andere accommodaties bijvoorbeeld op de websites van (regionale)
toeristenbureaus of de websites van -www.booking.com- en -www.trivago.nl-.
Stel een aantal filters in en bekijk het aanbod op een kaart.
De veerboottickets zijn onder meer te verkrijgen bij de desbetreffende ferrymaatschappij. Zie voor treintickets de website van Treinreiswinkel.nl. Het
boeken van een ticket voor de veerboot in combinatie van een of meerdere
treintickets is bij dit bedrijf eveneens mogelijk.
Een probleem met het vervoer van de fiets kan zich in Nederland voordoen. De
trein/metroverbinding via de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Hoek van
Holland is nog steeds (voorjaar 2019) niet helemaal klaar. Dit kan vooral bij
fietsvervoer naar en van de veerboot in Hoek van Holland problemen
opleveren. Is er nog geen railverbinding dan zal circa 25 km gefietst moeten
worden van of richting Rotterdam of Den Haag.
Kies voor fietsvervoer met de trein naar de veerdienst IJmuiden-Newcastle
bijvoorbeeld treinstation Haarlem. Van dit station is het circa 10km fietsen
naar de veerbootterminal in IJmuiden.

Denemarken – Een fietsland bij uitstek en dichtbij
Denemarken heeft maar liefst 11 Nationale Fietsroutes met een totale lengte
van 3675km. De lengte varieert van 230 tot 650km. Ze liggen verspreid over
het hele land. Langs de Wadden- en Noordzeekust, maar ook op de eilanden
verder naar het oosten richting Kopenhagen. Gevarieerde natuurlandschappen
en cultuurhistorie alsook alle aandacht voor de fietsers. Mooie gemarkeerde
fietswegen en voldoende accommodaties onderweg. Daarnaast zijn er nog een
aantal regionale en meer lokale fietsroutes.
Denemarken is helemaal ingesteld op het fietstoerisme; fietsen vanuit een
standplaats alsook fietstrektochten zijn er in alle soorten en lengtes. Het land
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heeft toegankelijke en uitvoerige informatie voor fietsers. Belangrijk voordeel
is de afstand naar Denemarken. Van Midden-Nederland tot Zuid-Jutland
bedraagt de afstand nog geen 600km. Vanuit Noord-Nederland is het traject
van 450km naar Denemarken eventueel in circa vier dagen te fietsen.
Begin bijvoorbeeld op de website-www.visitdenmark.nl-. en in minder dan een
half uur wordt duidelijk dat in Denemarken alles gedaan wordt om het fietsers
naar de zin te maken. Kies bij de activiteiten ‘Fietsen in Denemarken’ en
vervolgens ‘11 Nationale Fietsroutes’. Naast een algemene beschrijving van de
fietsroutes kan ook doorgeklikt worden naar de afzonderlijke routes voor meer
informatie.
Ga vervolgens terug naar de webpagina ‘Fietsen in Denemarken’ en klik op
’Fietsroutes en fietskaarten’. Hierna verschijnt een webpagina met Praktische
Informatie. Gebruik eerst de link met de ‘Danish Road Directorate’. Hierbij
verschijnt een kaartje met een overzicht van de 11 Nationale Fietsroutes.
Welke fietsroute of routes komen het meest in aanmerking om te fietsen?
Maak een voorlopige keuze. Ga vervolgens terug naar de Praktische Informatie
en gebruik de link ‘scandmaps.dk’. Hierbij verschijnen een aantal fietskaarten
die geheel Denemarken omvatten. Deze kaarten zijn zondermeer bruikbaar
voor de Nationale Fietsroutes. De kaarten geven naast informatie over de
fietsroutes allerlei voor fietsers bruikbare informatie over bijvoorbeeld
campings en over vervoer zoals treinen en veerdiensten. De schaal is veelal
1:100.000 (1km op de weg is 1cm op de kaart). De kaarten geven veel
(detail)informatie. Er is ook een overzichtskaart van geheel Denemarken
waarop de Nationale Fietsroutes staan ingetekend. De schaal van de kaart is
1:500.000 (5km op de weg is 1cm op de kaart). Deze kaart heeft minder
detail. Het is verstandig een of meerdere van deze kaarten aan te schaffen bij
de planning van een fietstocht over de Nationale Fietsroutes in Denemarken.
Ze zijn onder meer te bestellen bij de Fietsvakantiewinkel.nl. Voor fietstochten
zijn vooral de meer gedetailleerde kaarten aan te raden.
Denemarken heeft voor fietsers ook allerlei digitaal te gebruiken informatie
waaronder de gratis te downloaden ‘Bike and Stay App’. Deze blijkt volgens
enkele reviews in de praktijk niet altijd even soepel te werken. Dit kunnen
introductieproblemen zijn.
Voor overnachtingen biedt Denemarken een groot aantal en een grote
verscheidenheid aan campings. Veel aandacht is er voor de grote campings
met veel comfort en met kampeerplaatsen voor minimaal een aantal dagen tot
meerdere weken. Fietsers die als passanten voor een of twee nachten een
geschikte camping willen kiezen hebben het minder makkelijk. Heeft de
camping een tentenveld en/of kleine plaatsen voor tenten?
Maak bij voorkeur thuis al een keuze voor een of meerdere fietsroutes.
Besteed in de voorbereiding tevens aandacht aan mogelijke
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overnachtingsaccommodaties op de route. Het is prettig om een stuk of tien
geschikte accommodaties van tevoren al uitgezocht te hebben. Op de
gedetailleerde fietskaarten staan een aantal campings aangegeven.
De volgende websites kunnen gebruikt worden voor informatie over Deense
campings:
-www.allecampings.nl-; -www.anwbcamping.nl-;-www.asci.nl-;
-www.groenevakanties.nl-; -www.rondjescandinavie.nl-.
Voor B&B- en hotelaccommodaties geeft -www.bedandbreakfast.dk- een zeer
ruim aanbod. De website geeft allerlei bruikbare informatie zoals
kaartweergaven van de locaties, prijzen en dergelijk.
Treinvervoer inclusief transport van fiets is vanuit Nederland mogelijk. De
afstanden en reistijden zijn beperkt. Er zijn meerdere treinverbindingen te
gebruiken, zoals de verbinding naar Jutland (Esbjerg), Odense en Kopenhagen.
Zie voor meer informatie de website -www.treinreiswinkel.nl-.
Fietsroute langs de zuidwestkust van Zweden – de Kattegattleden
De Kattegattleden langs de kust tussen Malmö/Helsingborg en Gotenburg is
een aantrekkelijke fietsroute voor toeristische fietsers in Europa. De route
komt langs diverse natuurlandschappen, pittoreske vissersdorpjes en
historische bezienswaardigheden aan de zuidwestkust van Zweden.
De gemarkeerde fietsroute heeft een totale lengte van circa 400km en gaat
over zo goed als vlakke fietspaden langs zandstanden, maar ook over
rotsachtige kusten met steile klimmetjes. De vergezichten zijn bijzonder mooi
en gevarieerd.
Zie voor meer informatie de website -www.visitsweden.nl-. en gebruik de
zoekterm ‘Fietsroute Kattegattleden’. Er is vervolgens ook de mogelijkheid om
door te klikken naar de officiële website van de fietsroute
-www.kattegattleden.se-. Deze laatste website heeft een interactieve kaart
waarop allerlei informatie aangegeven kan worden, zoals de campings op de
route. Het is een mooie fietsroute waarbij zelf een tochtplanning is te maken.
Neem voor vervoer ernaartoe bijvoorbeeld eerst de trein naar Kiel en vervolg
de reis met de veerboot naar Gotenburg. De fietsroute wordt hierna van noord
naar zuid gereden – richting Helsingborg.
Een andere mogelijkheid is de trein via Hamburg naar Kopenhagen en verder
naar Malmö/Helsingborg. De fietsroute wordt dan van zuid naar noord
gereden, richting Gotenburg.
Met de fietsbus is er de mogelijkheid om direct vanuit Nederland de fietsbus
naar Kungläv te nemen. Deze plaats ligt even ten noorden van Gotenburg. Zie
voor meer informatie -www.cycletours.nl-.
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De fietsroute wordt als ‘9-daagse fietsreis langs de Zweedse zuidwestkust
tussen Malmö en Göteborg’, aangeboden door Vos Travel. Het is een
individuele fietsreis met hotelovernachtingen. Zie hiervoor -www.vostravel.be-.

Fietstochten langs en kanotochten op het Halden kanaal in Zuidoost
Noorwegen
Deze zelf uit te stippelen fietsvakantie heeft een wat ander karakter dan de
hiervoor beschreven fietsroutes. Het gaat met name om dagelijkse fietstochten
in een natuurrijk gebied in de omgeving van een kanaal dat vroeger gebruikt
werd voor transport van boomstammen uit bosrijke gebieden naar de stad en
overslagplaats Halden. Het gebied ligt in de provincie Østfold ten zuidoosten en
niet zo ver van Oslo. In 2012 is het Haldenkanaal Regionaalpark vormgegeven.
Het is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten in de regio en
de provincie Østfold. Ook is er samenwerking met de aangrenzende Zweedse
gemeenten en de provincies Värmland en Dalsland.
Het kanaal bestaat grotendeels uit een aaneenschakeling van langgerekte
meren en heeft over de totale lengte van circa 80km enkele stuwen en sluizen.
Weg nummer 21 volgt het kanaal grotendeels vanuit Halden richting het
noordelijker gelegen Skulerud.
In het gebied bevinden zich een aantal campings langs het water. Deze kunnen
als standplaats dienen voor een vakantie met een aantal dagtochten op de
fiets. Het gebied is tevens buitengewoon geschikt voor kano- en kajaktochten.
Het gehele kanaal is te bevaren. Het is eventueel mogelijk een meerdaagse
trektocht over het kanaal te ondernemen. Een dergelijke tocht vereist wel de
nodige voorbereiding onder meer in verband met de schuttijden van de
sluizen. Zowel fietsen als kano’s en kajaks zijn ter plaatse te huren.
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Zie voor meer informatie de websites:
-www.visithalden.com-; -www.visitoestfold.com-.
Het gebied is met de trein te bereiken met de internationale trein:
Amsterdam – Hamburg – Kopenhagen – Helsingborg – Gotenburg – Halden –
Oslo. Halden, net over de grens Zweden-Noorwegen, is een halteplaats.
Een andere mogelijkheid is om vanuit Nederland met de trein naar Kiel te
reizen. Vervolgens met de veerboot het traject Kiel-Gotenburg te nemen.
Vanuit Gotenburg tenslotte met de trein naar Halden. Zie voor meer informatie
-www.treinreiswinkel.nl-.
Nederland - Rivierengebied Vestingdriehoek met een grote
verscheidenheid aan fietstochten
Het Rivierengebied rond de Vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem, Slot
Loevestein en Fort Vuren ligt in het gebied van de rivieren Waal, Maas,
Merwede en Linge. Het is een gebied waar natuurrijke rivierlandschappen en
cultuurhistorische vestingsteden elkaar afwisselen. Het Nationaal Park De
Biesbosch ligt bovendien op ongeveer 10km afstand en geeft een keuze voor
allerlei extra activiteiten. Mogelijkheden voor fietstochten, wandeltochten en
ook voor vaartochten zijn in het gehele gebied volop aanwezig. Zie voor meer
algemene informatie -www.vestingdriehoek.nl-.
Het Rivierengebied in deze omgeving is
bij uitstek geschikt voor dagtochten en
voor korte en langere meerdaagse
vakanties in Nederland. Vakanties die
je zelf wilt uitstippelen en regelen. Het
gebied is goed te bereiken met de trein
via Geldermalsen en Dordrecht. In het
gebied zelf zijn volop
vervoersmogelijkheden aanwezig; met
de trein en bovenal met de talrijke
veerponten die in dit rivierengebied
varen. Het fietsvervoer is veelal gratis.
Overnachtingsaccommodaties zijn er in
de vorm van campings, B&B’ s en
hotels. Een eenvoudig en snel overzicht van de B&B’ s en hotels is te zien via
-www.booking.com-. Meer informatie is onder meer te verkrijgen via de
plaatselijke/regionale VVV’s.
Zie voor meer informatie deze website -www.hnsi.nl-. Op de website wordt
meer informatie gegeven en staan een aantal actieve links die informatie
geven over onder meer diverse tochten in de omgeving.
____________________
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Belangrijke Bijlage
Veelal wordt tijdens een vakantiereis een combinatie van vervoersmiddelen
gebruikt. Bijvoorbeeld met de auto naar de plaats van bestemming. In de
omgeving van de vakantieplaats worden fietstochten met een zelf
meegenomen of met een ter plaatse gehuurde fiets gemaakt.
Naast het vervoer naar de vakantieplaats en/of regio is de keuze van de
verblijfsaccommodatie van invloed op de CO2-uitstoot. Kamperen zal minder
CO2-uitstoot geven dan een verblijf in een luxe accommodatie met alles
verwarmd en/of airconditioned en een aantal grote zwembaden voor de
gasten. Het eigen doen en laten van de vakantiegangers ter plaatse is
vanzelfsprekend ook van invloed. Bijvoorbeeld kort douchen in vergelijking
met lang douchen.
Om een idee te krijgen van de CO2-uitstoot geeft een globale vergelijking
tussen de vervoersmiddelen auto, autobus, trein en vliegtuig enige
verduidelijking.
Een auto die rijdt op traditionele fossiele brandstoffen stoot per gereden
kilometer tussen de circa 100-200 gram CO2 uit; 100g/km voor een niet zo
grote, zuinig rijdende auto en 200g/km voor een grotere minder zuinig
rijdende auto. Deze informatie staat tegenwoordig veelal vermeld in de kleine
lettertjes in de autoadvertenties. Het zijn fabrieksopgaven. De rijstijl, aantal
inzittenden, gewicht aan meegenomen bagage, met of zonder aanhanger, de
stroomlijn en luchtweerstand en dergelijke spelen ook een rol.
Voorbeeld vakantiebestemming met 2500 gereden kilometers:
De gereden afstand tijdens een vakantiereis met de auto van 1000km heen en
1000km terug plus 500km in de omgeving van de vakantiebestemming
bedraagt in het voorbeeld totaal 2500km. De reis geeft een uitstoot van 250500kg CO2 voor de vakantiereis tot gevolg. Per auto! Zijn er vier inzittenden
dan bedraagt de uitstoot 62,5-125kg CO2 per persoon. Twee personen geven
een CO2-uitstoot van 125-250kg per persoon.
Vervoer per trein en/of autobus geeft over het algemeen minder CO2-uitstoot
per persoon, vervoer per vliegtuig meer. Bij de berekeningen dient in feite
rekening te worden gehouden met de gegevens of het vervoer naar dezelfde
vakantiebestemming met een volle trein en/of autobus of vliegtuig plaatsvindt.
Of dat de vervoersmiddelen bijvoorbeeld een bezettingsgraad van 50% of van
75% hadden. Ook is van betekenis of de treinen geëlektrificeerd rijden of op
dieselolie. Veelal worden gemiddelden gehanteerd waarbij trein en autobus
minder uitstoot dan vervoer per auto veroorzaken en vliegtuigen meer. Een
reisgezelschap dat met een volle autobus wordt vervoerd stoot per persoon
aanmerkelijk minder CO2 uit dan de personen van een gezin van vier personen
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30kg per persoon CO2-uitstoot voor de busreis geven. Een vakantieganger die
alleen als enige inzittenden en als bestuurder met de auto naar en van de
plaats van de vakantiebestemming reist, geeft een grotere CO2-uitstoot dan
dat gekozen wordt voor een treinreis.
Er zijn allerlei vergelijkingen te maken. In het algemeen hebben korte reizen in
tijd en in afstand met het vliegtuig een opmerkelijk hoge CO2-uitstoot.
Meerdere korte vakantietrips per jaar met het vliegruig maken, is vanuit
milieuoverwegingen ongunstig.
Op de website van SNP Natuurreizen wordt voor elke vakantiereis een
berekening gegeven van de CO2-uitstoot. Zie hiervoor onder de bij de reis
aangegeven ‘praktische informatie’ de gegevens die vermeld staan onder
‘duurzaam reizen’. Duidelijk is dat de vliegreis zelf voor een belangrijk deel de
CO2-voetafdruk geeft. Bij vliegreizen naar verre bestemmingen kan de CO2uitstoot van de vliegreis oplopen tot duizenden kilo’s CO2-uitstoot per persoon.
Mooie vakantiereizen zijn er natuurlijk ook buiten Europa te maken. In veel
gevallen zijn dit vliegreizen naar de plaats/regio van bestemming. Ze hebben
voornamelijk door het aantal vlieguren een aanzienlijke CO2-voetafdruk tot
gevolg. Twee handelswijzen kunnen de CO2-voetafdruk beperken en/of
compenseren zonder in het geheel af te zien van (verre) vliegreizen.
Ten eerste is er de mogelijkheid van CO2-compensatie. De meeste
reisorganisaties bieden de reizigers tegen betaling de mogelijkheid van een
CO2-compensatie aan. Zelf compenseren door de aanschaf van een aantal
zonnepanelen voor gebruik/levering van zonne-energie is een andere
mogelijkheid.
Minder regelmatig een (verre) vakantievliegreis maken is een andere optie.
Een vakantiereis van 2-4 weken of langer naar en in de omgeving van een
bepaalde verre vakantiebestemming eens per 2-4 jaar, pakt voor de
gemiddelde jaarlijkse CO2-voetafdruk van een persoon overwegend gunstiger
uit dan een of meerdere kortdurende vliegvakanties per jaar.

Aandachtspunten en toekomstige ontwikkelingen
Het blijkt in Europa heel goed mogelijk te zijn jaarlijks een aantal weken van
een actieve vakantie te genieten en een geringe CO2-voetafdruk af te geven.
De mogelijkheden lijken bijna onbegrensd voor wat betreft actieve vakanties.
Het aanbod van min of meer georganiseerde vakanties is groot. Mogelijkheden
om geheel zelf een fietsvakantie uit te stippelen en te regelen zijn eveneens
volop aanwezig. De nationale fietsroutes die in de meeste landen aanwezig zijn
bieden over het algemeen goede aanknopingspunten voor fietsvakanties.
Alleen met actieve vakanties gecombineerd met een vliegreis is enige
terughoudendheid geboden in verband met de CO2-uitstoot. Alsook het
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afleggen van grote afstanden met de auto met enkele personen geeft een
verhoogde CO2-voetafdruk.
Vakantiebestemmingen houden niet op bij de grenzen van Europa. En verder
weg zal vliegen veelal de enigste mogelijkheid van vervoer zijn. Een optie voor
een lagere CO2-voetafdruk is minder frequent, maar wel langere tijd op
vakantie naar een verre vakantiebestemming/regio te gaan.
Een aantal ontwikkelingen geven een verlaging van de CO2-voetafdruk.
Belangrijk voorbeeld in dit verband is het elektrisch rijden. Het is een
ontwikkeling die zich in de komende jaren voort zal zetten
* Elektrisch rijden belangrijke (toekomstige) ontwikkeling
De verwachting is dat elektrische autorijden steeds meer ingang zal vinden en
dat over tien jaar een aanzienlijk percentage van de auto’s elektrisch zal zijn.
Het aantal kilometers dat per dag afgelegd kan worden met een elektrische
auto is bij langere afstanden een knelpunt. Onderweg de autoaccu’s in een
redelijk tijdsbestek kunnen opladen is een oplossing. Grote oplaadstations
zullen binnen enkele jaren gerealiseerd moeten worden. Gebruik van 100%
groene stroom dient bij voorkeur onderdeel te zijn van het energiegebruik van
de auto’s. Hiermee wordt de CO2-uitstoot voor het autovervoer tot nul
gereduceerd.
Op de doorgaande drukke verkeerswegen gaat het om grote oplaadstations
waar vele zo mogelijk wel honderden auto’s tegelijkertijd de accu’s kunnen
opladen. Het opladen van een accupakket in de elektrische auto’s kost
aanzienlijk meer tijd dan het vullen van een benzinetank. Een groot aantal
auto’s zullen tegelijkertijd van elektrische energie moeten kunnen worden
voorzien. Veel meer in vergelijking met een traditioneel benzinestation. Voor
het snel opladen van de accu’s is bovendien een extra grote stroomcapaciteit
nodig voor het laadstation als geheel. Een dergelijk station zal hiervoor een
afzonderlijke netwerk en aansluitingen moeten krijgen.
Algemeen gebruik van elektrische bussen voor de lange afstanden zullen
waarschijnlijk nog een aanzienlijk aantal jaren op zich laten wachten. Voor de
afstanden tot circa 500km behoort elektrisch rijden binnen afzienbare tijd
hoogstwaarschijnlijk wel tot de mogelijkheden.
Voor het gebruik van grote caravans en grote campers zullen op de
middellange- en lange termijn oplossingen gevonden moeten worden. Kleine
campers kunnen binnen enkele jaren waarschijnlijk al van een elektrische
motor voorzien worden. Het aantal kilometers dat per dag afgelegd kan
worden zal daarmee wel beperkingen hebben.
Voor fietsen is elektrisch ondersteund fietsen een belangrijke ontwikkeling die
ruim tien jaar geleden is ingezet. Het is in een aantal opzichten een succesvolle
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ontwikkeling die doorgaat. Meer gebruikers, mooiere en nog betere fietsen
enzovoort. De accu’s zorgen de laatste jaren voor een toenemend bereik en
hogere snelheden. De speed pedelec is de snelle variant met een
maximumsnelheid van 45km. Deze is vooral bestemd voor woon-werkverkeer.
Voor het bereik van de E-bike worden afstanden van meer dan 100km al
regelmatig genoemd. De E-bike is ook in heuvelachtig terrein te gebruiken. De
E-bike is een vervoersmiddel geworden die ook voor fietsvakanties belangrijk
is en zal blijven. Het is een bijzonder mooie combinatie van het gebruik van
eigen spierkracht en elektrische ondersteuning. Een combinatie die het
positieve vakantiegevoel ondersteund.
* Huur en verhuur van fietsen
In feite is dit geen toekomstige ontwikkeling meer. Op veel vakantiebestemmingen is het een gegeven. Voor redelijke prijzen kunnen fietsen en E-bikes
gehuurd worden. Het huren van het fietsmateriaal verhoogt het reisgemak
naar en van de vakantiebestemming.
Op het ogenblik is veel materiaal nog nieuw. Belangrijk zal zijn dat het
fietsmateriaal de komende jaren van goede kwaliteit blijft en de
dienstverlening rond de fietsverhuur goed is en blijft.
* Mogelijkheden van vervoer eigen fietsen blijven verbeteren
De mogelijkheden voor het gebruik en vervoer van eigen fietsen dient zeker in
combinatie met trein- en busvervoer aanwezig te blijven. En bij voorkeur
verder verbeterd en uitgebreid te worden. Het passagiers- en fietsvervoer van
Cycletours met een aantal busverbindingen is gunstig.
De eigen fiets gebruiken heeft in een aantal situaties de voorkeur. Daarnaast is
het niet altijd mogelijk om een fiets te huren. Denk bijvoorbeeld aan een
fietstrektocht.
De beperkte ruimte voor de fietsen speelt bij treinvervoer een rol. Wellicht zijn
er in de nabije toekomst voor de grote afstanden extra mogelijkheden op
bijvoorbeeld autoslaaptreinen. Een gedeelte van een wagon kan op dergelijke
treinen ook gereserveerd worden voor vervoer van fietsen.
* Autovervoer zonder zelf te rijden populair
Bootverbindingen waarbij de auto’s vervoerd worden zijn op een aantal
bestemmingen populair. De verbindingen zijn in meerdere opzichten gunstig;
er wordt een korte route/de kortste route in relatief weinig tijd afgelegd, veelal
zijn het nachtvaarten waarbij aan boord geslapen kan worden en het bespaart
een flink aantal liters autobrandstof. Bekend zijn de veerdiensten tussen
Nederland en Groot-Brittannië en tussen Duitsland en Scandinavië en tussen
Denemarken, Zweden en Noorwegen. Er zijn echter veel meer veerdiensten
over kortere en langere afstanden zoals op de Oostzee tussen onder meer
Zweden en Finland en aan de Middellandse zeekust. Griekenland heeft
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bijvoorbeeld een intensief netwerk met veerdiensten. Met de Hurtigruten, de
veerdienst langs de Noorse kust, kunnen ook (een beperkt aantal) auto’s
vervoerd worden
Een andere vorm van autovervoer zijn de autoslaaptreinen. Ze rijden vanuit
Duitsland in oostelijke en zuidoostelijke richting naar bijvoorbeeld Oostenrijk
en Italië en vanuit de omgeving van Parijs in zuidelijke richting naar met name
Zuid-Franse vakantiebestemmingen. In Finland rijden autoslaaptreinen van
Helsinki naar het noordelijke deel van het land.
Het ziet er niet naar uit dat deze vorm van autovervoer met veerboten en
treinen minder zullen worden. De combinatie van vervoerd worden en
ondertussen kunnen overnachten is en blijft gunstig. De veerdiensten geven
bovendien in een aantal gevallen aanmerkelijk kortere routes. Het gaat soms
om routes die slechts met veel moeite en een aantal dagen autorijden zijn af
te leggen.
Het is aannemelijk dat een aantal bestemmingen die verder weg liggen in
treindienstregelingen opgenomen gaan worden. Vooral directe verbindingen
komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan populaire vakantiebestemmingen
in Spanje en Portugal.
De toename van elektrisch rijden zal de behoefte aan vervoer per
autoslaaptrein en per veerboot waarschijnlijk versterken. Grote afstanden
kunnen met behulp van deze vervoersmiddelen toch overbrugd worden.
* Mogelijkheden fietsvervoer op veerboten blijven goed, maar ……
Fietsvervoer op veerboten gaat over het algemeen soepel. Veelal is er genoeg
ruimte om de fietsen te parkeren voor de duur van de overtocht. Er zijn talrijke
veerdiensten waar fietsers gebruik van kunnen maken. Het gaat om
veerdiensten tussen landen, maar ook om veerdiensten binnen landsgrenzen.
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Problemen kunnen zich voordoen doordat bepaalde verbindingen die voor
fietsers gunstig zijn, uit de vaart genomen worden. De Noordzee Fietsroute
kan op het ogenblik niet rondom gefietst worden zonder een vliegtuigvlucht
van Noorwegen naar de Shetland eilanden. Voorheen was er een
veerbootverbinding. Een andere bootverbinding, die tussen Harwich en Esbjerg
is ook uit het vaarschema verdwenen. Een kwestie van vraag en aanbod
waarschijnlijk. Voor fietsers blijken dergelijke verbindingen in ieder geval
belangrijk te kunnen zijn. Een tussenoplossing zou in dergelijke gevallen
kunnen zijn dat het aantal afvaarten wordt teruggebracht, zonder dat de
veerverbinding geheel verdwijnt. De Noordzee fietsroute zonder
veerbootverbinding tussen belangrijke etappeplaatsen is opmerkelijk en is een
negatieve ontwikkeling.
* Busreizen terug van weggeweest?!
Een aantal jaren leken de georganiseerden busreizen voor actieve vakanties op
retour te zijn. De indruk bestaat dat deze vorm voor actieve vakantiereizen
weer in de lift zit. Het aanbod van vakantiereizen is enorm. De georganiseerde
activiteiten zijn divers. Wandelen en fietsen zijn populair en zullen dat
voorlopig blijven. Het zijn vakanties die over het algemeen een geringe CO2voetafdruk geven. Bij een aantal van dergelijke busreizen wordt de
mogelijkheid geboden een eigen fiets mee te nemen.
* Fietscruises – varen/zeilen gecombineerd met fietsen
Dit is een tamelijk nieuwe vorm van vakanties. Een vakantievorm die extra
mogelijkheden biedt. Een mooie regio zowel vanaf het water als vanaf de
oever zien, geeft een aantal toegevoegde ervaringen. Knelpunt kan zich
voordoen bij het maken van een keuze door de deelnemers tussen meevaren
of fietsen langs de oever. Daarnaast kan de massaliteit van dergelijke reizen
na verloop van tijd een rol gaan spelen. Een goed doordacht vaarprogramma
gecombineerd en afgestemd met een activiteitenprogramma is bij fietscruises
zowel op grote boten als op kleinere boten belangrijk. De altijd aanwezige en
meevarende, complete accommodatie biedt voor de deelnemers belangrijke
voordelen.
* Elektrisch varen bij meerdaagse tochten een ingewikkeld concept
Grote boten kunnen moeilijk uitsluitend een elektrische voortstuwing hebben.
Het energiegebruik is groot als veel kracht geleverd moet worden en de
snelheid aanzienlijk is. Kleine, relatief lichte boten die langzaam varen
gebruiken met een kleine motor van 10-20 pk slechts enkele liters brandstof
per uur. Ze zijn daarmee zuinig en geven een geringe CO2-uitstoot. Met het
geringe energieverbruik kan een elektromotor goed voor de voortstuwing
zorgen. Kleine boten voor dagtochten hebben meer en meer een elektromotor.
Grote voordelen zijn géén uitlaatgassen en een fluisterstille motoraandrijving
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Zelfs bij kleine boten is het bij meerdaagse tochten echter niet eenvoudig om
de boot uitsluitend op elektrische stroom te laten varen. Bij het sloepkamperen
komt elektrisch varen af en toe voor, terwijl daar mogelijkheden lijken te
liggen. Geen uitlaatgassen en bovenal een fluisterstille motor zijn
aantrekkelijk. De grote hoeveelheid accu’s en vooral het grote gewicht ervan,
geven beperkingen. Tevens is de zekerheid van voldoende energie in het
geding. Bij meerdaagse tochten is dit doorslaggevender dan bij dagtochten. Bij
dagtochten kunnen de accu’s van de boten ’s avonds veelal op een vaste
plaats opgeladen worden.
Elektrisch varen is in de watersport een ontwikkeling die belangrijk blijft. Niet
alleen vanwege de CO2-uitstoot. Het fluisterstil kunnen varen is een element
dat van betekenis is.
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P.S. Deze tekst is de op enkele punten aangepaste versie van de tekst met
dezelfde titel van april 2019. ‘Actieve vakanties met kinderen’ is als
afzonderlijke categorie bijgevoegd. Het opzoeken van kaartmateriaal voor
fietstochten langs de Noordzeekust in Groot-Brittannië is verduidelijkt. In de
belangrijke bijlage is benadrukt dat elektrisch rijden over langere afstanden
(internationaal) uitsluitend mogelijk is indien in de nabije toekomst grote
oplaadstations aangelegd worden. Verder zijn een aantal kleine aanpassingen
in de tekst aangebracht en is de lay-out op enkele plaatsen enigszins
gewijzigd. Zo is een foto vanwege plaatsgebrek niet meer opgenomen.
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