Belangrijke informatie over de Weser-Radweg
Wegenkwaliteit en route

Bagage- en fietstransport

Ondersteuning bij het zoeken
naar informatie

- Totale lengte over 520 km
- Weinig stijging
- Ook voor niet, geoefende fietsers,
kinderen en gezinnen geschikt
- Grotendeels verharde en
geasfalteerde wegen

Wilt u uw vakantie op de Weser-Radweg liever individueel organiseren,
maar uw bagage liever niet zelf
meenemen? Geen probleem.
Op pagina 11 van de servicegids vindt
u aanbieders van betaalde diensten
voor fiets- en bagagevervoer.

Naast de servicegids vindt u ook veel interessante informatie en tips op onze website
www.weserradweg-info.de of in onze gratis
Weser-Radweg-app, die u kunt downloaden
in de app-stores van Android en Apple.

Een adequate routebeschrijving vindt
u op pagina 2 van de servicegids.
- route meest over rustige wegen
- verloop van de route parallel
aan de Weser
- beide zijden van de Weser berijdbaar (hoofd- en alternatieve route)
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Ook de Weser-Radweg-boekingscentrale maakt graag een persoonlijk
aanbod voor u. Bij interesse kunt u
direct contact opnemen met de
betreffende aanbieders, die u op
pagina 11 van de servicegids aantreft.

Nederlandse service-informatie

Ook het Bikeline-fietsrouteboek is een ondersteuning bij uw planning met een schaal
van 1:50.000. U kunt het bij ons bestellen voor
€ 14,90 (incl. btw, excl. verzendkosten).
Klik hier voor gratis download:

Route naar de Weser-Radweg
... met de auto of vliegtuig

... met de trein

Verbinding met de etappes

Is de Weser-Radweg door de nabijheid van de autosnelwegen A7
(Kassel - Hann. Münden, Nienburg), A2
(Hannover), A27 (Bremen, Bremerhaven tot Cuxhaven) en A30 (Bad Oeynhausen) zeer goed bereikbaar.

Is aankomst en vertrek naar de
Weser-Radweg probleemloos
mogelijk. Langs de route bevinden
zich talloze grotere stations, waar
regelmatig treinen vertrekken naar
overstapstations als Hannover,
Paderborn of Kassel. Zowel in regionale treinen als in de S-bahnen kunt
u uw fiets meenemen; de plekken zijn
wel beperkt en we adviseren u dan
ook met klem om vooraf te reserveren.

Voor een beter overzicht vindt u bij elke
etappe een oranje vak naast de kaart,
waarin informatie staat over onder andere de
verbinding met openbaar vervoer.
Voor meer informatie zie: www.weserradweginfo.de/service/anreise-radweg/anbindungoepnv.html.

Ter oriëntatie hebben we hier de
afstand vanuit diverse steden in Nederland naar Hameln aangegeven:
Rotterdam 380 km, Amsterdam 346 km,
Eindhoven 330 km, Enschede 193 km.

Tip: Informeer vooraf naar de
treinverbindingen via www.bahn.de
of laat uw eigen fiets thuis en huur er
ter plaatste één.

Nederlandse service-informatie

Als voorbeeld vindt u hier het informatievak
van de eerste etappe van pagina 16 vertaald:
Verbinding met de trein: Hann. Münden,
Bodenfelde, Bad Karlshafen, Lauenförde
Verbinding met bootdienst Weserschiff: Hann.
Münden, Oedelsheim, Wahmbeck, Bad Karlshafen
Weserpontjes: Hemeln-Veckerhagen, GottstreuOedelsheim, Lippoldsberg, Wahmbeck
Afgesloten fietsenstalling: Höxter

3

4

Uitleg van de symbolen:

Overnachten aan de
Weser-Radweg

Weser-Radweg stempelpas

Bij de afzonderlijke etappes vindt u
voorgestelde overnachtings- en eetgelegenheden, alsmede plattegronden
en bezienswaardigheden. Deze worden
door verschillende symbolen aangegeven, die hier voor u vertaald zijn:

Bij elk weergegeven onderkomen treft
u een oranje vak aan. Hierin ziet u de
belangrijkste informatie over het bedrijf, zoals bijvoorbeeld capaciteit van
het hotel, prijzen, openingstijden van
het restaurant enz. Als voorbeeld ziet u
hier een vertaling van de servicegids:

Wilt u een aandenken en een beloning voor
uw fietstocht? Geen probleem. Verzamel
tijdens uw Weser-Radweg-Tour in totaal acht
stempels op de pagina’s 13 en 14 van de
servicegids. Een stempel is te verkrijgen bij
onze Qualitätsbetrieben of bij de VVV’s langs
de route. Aan het eind van uw fietstocht kunt
u ons de stempels opsturen onder vermelding
van uw contactgegevens. U ontvangt dan
een Weser-Radweg-diploma en doet mee
aan een jaarlijkse loterij.

Kwaliteit van de
dienstverlening
Duitsland

Kwaliteit Host
voor wandelaars

General German
Bicycle Club,
Bed & Bike

Museum
kwaliteitslabel

1

Hotel/restaurant

1

Camping

1

Hotel/pension

1

Highligh

1

Vakantiewoning/appartement

1

Jeugdherberg

1

Gastronomie

F

Weserpontje

1

Fietsstation

Hoofdroute
Alternatieve route

Kapazität – Capaciteit
Preis in € p.P. inkl. Frühst. – prijs in € p.p. incl. ontbijt vanaf
Restaurant – Restaurant
Lunchpaket –Lunchpakket
Bahnstation – Treinstation
Schiffs- o. Fähranleger – Verbinding met bootdienst
Entfernung Weser-Radweg – Afstand tot de Weserradweg
H.ü.N.N. – Gebiedshoogte
Lage – Ligging rechts/links van de Weser
Öffnungszeiten Campingplatz – Openingstijden kampeerterrein
Standplaatsen
Größe – Grootte
Gastronomie – Faciliteiten

Nederlandse service-informatie

De Weser-Radweg
Infocentrale wenst u veel
plezier en geluk toe!

