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Er zijn en aantal mogelijkheden om aan routes te komen …………. en de eenvoudigste 
oplossing is om te kiezen voor een reisbureau of hotel die de routes kunnen leveren. 
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Er zijn vele reisbureaus die deze kant en klare vakantieoplossing bieden inclusief de 
routes, zoals VrijUit, enz. Ook de motorhotels kunnen vaak routes verzorgen. De 
ervaring leert echter dat veel het hotels het wel aanbieden op de website, maar in de 
praktijk eigenlijk niets hebben. Uitkijken dus …. 

3 



Het volgende punt is internet …… 
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Op de website staan vele links naar websites met route bestanden. Kijk wel of de 
routes van een beetje recente datum zijn. Probeer ook uit te vinden wat de maker 
van de website een mooie route vindt: een Harley rijder heeft vermoedelijk een 
andere voorkeur dan een snelle Fireblade rijder. 
Naast de websites met route bestanden bestaat er ook nog de website viamichelin.nl 
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Op deze website kan je een route van vertrek naar aankomst laten berekenen. Het 
bijzondere is dat je kan instellen dat je met de motor gaat en dat je een toeristische 
route wil volgen. 
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Je kan ook naar een kaart rond een ingegeven adres gaan. Als je bijvoorbeeld Cochem 
ingeeft, dan verschijnt de volgende kaart 

7 



Ik zal een stukje van de kaart uitvergroten. Ja kan zien dat er naast de weg een groene 
streep loopt en dat geeft aan dat het een toeristische route betreft. 
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De volgende informatiebron zijn papieren landkaarten 
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Er handig zijn de kaarten waarop toeristische routes zijn aangegeven. Bij voorkeur 
minimaal 1:200.000 om genoeg detail te krijgen. 
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Geschikte kaarten zijn  o.a. van Michelin en Marco Polo. De kaarten van de ANWB zijn 
meestal niet geschikt, omdat daar geen toeristische routes op staan 
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Er bestaan ook veel kaarten met motorroutes. Deze zijn ook erg handig, omdat er 
volledige routes op staan. De Duitse ADAC heeft vele van deze kaarten, die ook op 
hun website staan. Voor ADAC leden zijn deze kaarten gratis verkrijgbaar en wellicht 
zijn deze voor ANWB leden ook beschikbaar. 

12 



13 



Ook reisgidsen zijn een goede informatiebron, mits speciaal gemaakt voor 
motorrijders 
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Er zijn een groot aantal Nederlandstalige reisgidsen, verkrijgbaar bij ……….. 
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De hoeveelheid Duitstalige reisgidsen is echt enorm en dus zeker het overwegen 
waard. Ze zijn in Duitsland op vele plekken te koop. 
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een andere manier om aan routeinformatie te komen zijn de OnRoute motorkaarten 
voor de Garmin Zūmo.  
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Deze elektronische kaarten zijn te gebruiken om toeristisch van A naar B te rijden, 
maar ik gebruik ze vaak om twee toeristische wegen met elkaar te verbinden. 
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Stel ik heb een route Agemaakt en die wil ik verbinden met het begin van route B. Het 
gebied ken ik niet, dus ik heb wat hulp nodig. 
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In MapSource/ BaseCamp selecteer je de OnRoute motorkaart 

22 



en je maakt dan een route tussen ‘einde route A’ en ‘begin route B’ door de knop 
route te selecteren en op deze punten te klikken. 
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…… 
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De verkregen route is dus een tussenroute, tussen route A en route B. 
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Voor gebruik nog wel even herberekenen en aanpassen aan het ‘normale’ Garmin 
kaartmateriaal 
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Toch moet je ook uitkijken met het gebruik van deze OnRoute motorkaarten. Soms 
zijn de routes wel erg toeristisch. Zo dacht ik een keer van Aalsmeer naar Urk te 
rijden via de OnRoute motorkaart in de Zūmo, maar dat bleek 3:42 uur in beslag te 
gaan nemen.  
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Ook kan de route die met OnRoute is gemaakt wel eens een zandpad bevatten. 
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