Reisplanning

Reisaanbod

Belangrijk voor onderweg

Belangrijk voor onderweg

Gratis informatiemateriaal

Pakketten & Reisdiensten

Eigenschappen van het fietspad

... ook voor onderweg:

 bv. EmsRadweg „Klassiek“ van Hövelhof tot Emden

Bagagetransfer
voor groepen en alleenreizenden




Algemene en actuele informatie over de route, gedetailleerde
informatie en adressen voor alle plaatsen, brochures en vaartijden
van veerdiensten als download.
GPS tracking
gratis download als GPX- of VL-bestand
via www.emsradweg.de
Routegids EmsRadweg
Brochure met algemene informatie,
verloop van de route, plaatsen langs de
route






 Hövelhof tot Rheine



 Het startpunkt

Alle details vindt u op: www.emsradweg.de

Onze digitale reisplanner op www.emsradweg.de helpt u bij het
plannen van uw eigen persoonlijke reis. Afhankelijk van het gekozen
vertrekpunt en de gewenste lengte van de etappes, toont het u een
geschikte accommodatie om te overnachten en alles wat de moeite
waard is om te weten over de afzonderlijke etappes.

Reserveren
 Touristikzentrale Paderborner Land e. V.
www.paderborner-land.de | Tel. +49 (0)5251 - 3088110

 Gartenschaupark Rietberg GmbH

www.stadt-rietberg.de | Tel. +49 (0)5244 - 986100

 Münsterland e. V.

Fietskaarten

www.muensterland-tourismus.de | Tel. +49 (0)2571 - 949392

 De bikeline fietsroutegids „EmsRadweg“
Uitgever Esterbauer


Schaal 1:50.000, 140 waterdichte
pagina’s met beschermde
spiraalband, routebeschrijving,
dorps,- en stadsplattegronden,
bezienswaardigheden, lijst van
overnachtingsmogelijkheden.
ISBN: 978-3-85000-466-4,
prijs: 14,90 €



van het EmsRadweg bevindt zich voor
het informatiecentrum EmsQuellen &
EmsRadweg, Emser Kirchweg 84, 33161
Hövelhof.
(51.8535800, 8.6885400)
Gratis parkeren: openbare parkeerplaats bij spoorwegstation Hövelhof.
Het eindpunt
is gelegen aan het Middelmantje in de
buitenhaven van Emden tegenover de Hövelhof: Startpunkt EmsRadweg
Borkumkai. (53.338162, 7.184313) In de
omgeving is er een bewaakte betaalde parkeerplaats.

 Touristik GmbH Südliches Ostfriesland

www.suedliches-ostfriesland.de | Tel. +49 (0)491 - 91969610
Tourist Info Emden
www.emden-touristik.de | Tel. +49 (0)4921 - 97400

Pluspunt: „Borkum leren kennen“
Verlengingsdagen voor EmsRadweg-reis
Vanuit Emden direct doorreizen naar het eiland! Alles over
overnachtingsaanbiedingen, veertickets, fietstransport, eilandspoorverbinding en bagagetransport op Borkum vindt u hier:

 Tourist-Information Borkum

www.borkum.de | Tel. +49 (0)4922 - 9330

Radfahren van der Senne tot aan de Nordsee

De route heeft geen significante hellingen, bevindt zich weg van de
hoofdwegen, op voornamelijk goed ontwikkelde boerenwegen. Deze
zijn geasfalteerd of verhard, met een watergebonden wegdek.

Aankomst & Parkeren

Münsterland: Emsauen

Individuele reisplanner

Münsterland Koffer-Taxi: Münsterlandrad
www.muensterlandrad.de | Tel. +49 (0)2573 - 697970
Rheine tot Papenburg
Emsland Koffer-Taxi: Emsland Tourismus GmbH
www.emsland.com | Tel. +49 (0)5931 - 442266
Papenburg tot Emden
Rückenwind Reisen
www.rueckenwind.de | Tel. +49 (0)4599 - 9874208

Voor klein tot groot
Een fietstocht over het Ems-fietspad leidt u door idyllische landschappen en historische steden. In Noordrijn-Westfalen loopt bijna driekwart
van de route door gebieden waar wilde diersoorten en hun leefgebieden onder bijzondere bescherming staan, zodat fietsers zich soms
dichterbij en soms verder weg bevinden van de rivierloop. Uitkijkpunten en torens bieden te allen tijde de mogelijkheid om tijdens een
rustpauze te genieten van de rijkdom in soorten, langs de Ems.

Bruggen en Veerbooten
 Jann-Berghaus-Brücke (Leer)




Wegwijzering
Het EmsRadweg is in beide richtingen bewegwijzerd. Het
maakt deel uit van het nationale fietsnetwerk, die in
Noordrijnland-Westfalen met rood-wit is gemarkeerd en
groen-wit in Nedersaksen.
U herkent het Ems-fietspad aan het routelogo - de groene dubbele E
waar blauwe water doorheen stroomt. Het wegwijzersysteem wordt op
onze website in detail uitgelegd: www.emsradweg.de

Deze wordt geopend om schepen te laten passeren.
Plan daarom extra tijd als wachttijd.
Friesenbrücke (Weener)
Momenteel wordt er een nieuwe brug
gebouwd. Maak gebruik van de met
borden aangeduide omleiding of neem
de getijdenafhankelijke Friese veerboot:
www.suedlichesostfriesland.de/friesenfaehre
Fähre Ditzum-Petkum
Voor de winter- & zomerdienstregeling
zie: www.emsradweg.de

Emsbüren:
Schleuse Gleesen

Etappes & terugreis met het openbaar vervoer
Op 23 locaties bevinden zich spoorwegstations, waar vandaan regelmatig treinen met mogelijkheid tot fietsmeename vertrekken, waardoor u
op een relaxte manier uw etappes kunt plannen. Aangezien de
spoorlijn parallel aan en op enkele km afstand van het EmsRadweg
loopt, is overstappen slechts zelden nodig.
Er zijn verschillende voordelige treinkaarten te koop. Info hierover is
verkrijgbaar bij Deutsche Bahn, Westfalenbahn en bij NordWestBahn.
Vanaf Emden vertrekt er ook een bus met fietsenvervoer in de richting
van het Ruhrgebied. Informatie over een individuele shuttle-service
vindt u op: www.emsradweg.de/emsradweg/reiseplanung/service.

Foto: EmsInfozentrum Hövelhof, Thorsten Henning

 website www.emsradweg.de

8 dagen | 6 etappen (ca. 60 – 75 km per etappe)
7 overnachtingen in een middenklasse hotel incl. ontbijt
Alle prijzen en details:
www.emsradweg.de/emsradweg/pauschalreisen
Korte vakanties & Co.
Andere voorsteelen voor reizen en gedetailleerde info vindt u op
onze website.
Uw volledig persoonlijke reis
Etappes, accommodatie en extra service worden naar uw wensen
voor u samengesteld en geregeld door onze reserveringsdienst.
EmsRad fietsverhuur
Huurfietsen voor fietsen op de EmsRadweg kunnen geboekt worden.
www.muensterlandrad.de | Tel. +49 (0)2573 - 697970
Verdere reserveerbare diensten
U kunt overige diensten zoals bagagevervoer, shuttle service,
kano-etappes, extra overnachtingen of halfpension bijboeken.

C O M PA C T E
INFO
lid van:

www.emsradweg.de
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Radweg

Radfahren van der Senne tot aan de Nordsee
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1 Emsbronnen en natuurgebied Moosheide
In de Moosheide is het oeroude Sennelandschap nog steeds ongerept
gebleven. Hier ontspringt de Eems uit talloze kwelbronnen.

Borkum

2

NSG Steinhorster Becken bij Delbrück
De kunstmatig gecreëerde biotoop van 82 hectare is een belangrijk
broed- en rustgebied voor zeldzame waad- en watervogels.
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Historische binnensteden van Rietberg en Rheda-Wiedenbrück
Dankzij de met liefde gerestaureerde vakwerkhuizen en de grote floraparken zijn dit zeer fascinerende plaatsen.
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4

Cisterciënzer klooster Marienfeld
Tot zijn sluiting in 1803 was het een van de belangrijkste kloosters in Westfalen,
tegenwoordig is het een charmante getuigenis van de cisterciënzerarchitectuur.
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5 Paardenstad Warendorf met NRW-Land gestut
Paardensportfaciliteiten en evenementen van internationaal niveau
zorgen ervoor dat Warendorf bekend staat als de "Stad van de paarden".
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6 Bedevaartsoort Telgte
De barokke bedevaartkerk uit 1654 en de pittoreske watermolen Haus
Langen liggen direct aan de weg.
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Sachsenhof in Greven (Pentrup)
De reconstructie van een oude binnenplaats demonstreert op indrukwekkende wijze de geschiedenis van de nederzettingsgeschiedenis in deze streek.

8

Rheine: recreatiegebied Bentlage
In het recreatiegebied bevinden zich het voormalige Kruisherenklooster en
de cultuurhistorische bezienswaardigheden van de zoutziederij Gottesgabe.

10

9 Geeste: Emsland Moormuseum
Voor een leuke ervaring tussen natuur en technologie. De voornaamste
attracties zijn de grootste ploeg ter wereld en een rit op de smalspoorlijn.
10 Haren (Ems): Schifffahrtsmuseum
Direct aan het Haren-Rütenbrock-kanaal bevinden zich de voor de Eems
typische schepen. Ze bieden inzicht in de verschillende periodes van de zeevaart.
11 Aschendorf: Landgoed Altenkamp
Het mooie en sfeervolle landhuis met het bijbehorende park wordt
tegenwoordig gebruikt voor belangrijke culturele evenementen.

9

12

Papenburg: Meyer Werft
Op de scheepswerf worden enorme cruiseschepen gebouwd. Het bezoekerscentrum biedt een kijkje achter de schermen (aanmelding vereist).

13

Weener: Schilderachtige, oude binnenstad met haven
De groene stad aan de Eems charmeert door z'n schilderachtige, kleine oude
kern met liefdevol gerestaureerde huizen en een historische haven.

14 Vissersdorp Ditzum
Een Eems-veerboot verbindt de traditionele vissersplaats met z'n typische
Oost-Friese huizen met het dorpje Petkum op de andere oever.

8

15 Zeehavenstad Emden
Het eindpunt van het EmsRadweg in de buitenhaven van de 1200 jaar oude
stad biedt uitzicht op de Dollart. Hier mondt de Ems uit in de Noordzee.

7

16 Noordzee-eiland Borkum
Het pluspunt: De verlenging van uw fietstocht op het EmsRad, bestaande uit
120 km aan fiets- en wandelpaden op het Noordzee-eiland Borkum.

6

Tip voor der reis: van Paderborn naar de Emsradweg (ca. 20 km)
Van het station van de historische universiteitsstad kunt u gemakkelijk
per fiets van de Bahnradroute Teuto-Senne naar de Emsradweg fietsen
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Bahnlinie
Bahnhof
20 km

Afstanden

Informatie

Plaats
Route-km
Emsquellen
0
Hövelhof
7
Rietberg
34
Rheda-Wiedenbrück
46
Harsewinkel
70
Warendorf
92
Telgte
112
Greven
140
Emsdetten
160
Rheine
180
Salzbergen
190

Plaats
Route-km
Emsbüren
199
Lingen (Ems)
218
Meppen
255
Haren (Ems)
273
Lathen
287
Papenburg
324
Weener (Friesenbrücke) 337
Leer
350
Jemgum
361
Ditzum
372
Emden
382

Interessengemeinschaft EmsRadweg
Schlossstr. 11 | 33161 Hövelhof
Tel.: 05257 - 5009866 | Fax: 05257 - 5009869
info@emsradweg.de | www.emsradweg.de

Colofon
Uitgever:
Foto‘s:

Interessengemeinschaft EmsRadweg
Kommunen, Kreise & Tourismusorganisationen langs
de EmsRadweges
02/2022
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Dagticket

TOURTICKET

5,- €

19,- €

34,- €

Dienstregeling RE 15
Emsland-netwerk

EMSLAND

2 personen + 2 fietsen

en

fiets

max. 5 personen + fiets

elke extra persoon +

Eén dag, één regio,
één Emsland-tourticket
Al vanaf 19 euro
mobiel met trein, bus en fiets

Geldig voor een willekeurig aantal ritten op telkens
één dag tijdens alle weekends, brug- en feestdagen
van april tot oktober.

Met het voordelige combiticket (voor trein, bus en fiets)
kunnen de regionale exprestreinen van de WestfalenBahn (RE 15) tussen Rheine en Emden (Außenhafen)
evenals de fietsbussen (RADexpress) in het district
Emsland en de fietsbussen van het graafschap Bentheim tussen Lingen en Nordhorn benut worden.

Tickets zijn verkrijgbaar op de WestfalenBahn-verkooppunten, tickets- & servicewinkels en kaartjesautomaten
langs de stations en in de RADexpress-bussen.

www.emslandtourenticket.nl

WestfalenBahn infotelefoon
+49 (0)521 557777-55

