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Datum:  30 maart 2022 

Aan:   leden SVH 

Van:  Marten Dijksman, Joost van Dolderen, Lieuwe Medema 

Onderwerp:  routes voor SVH 

 

 

 

Inleiding 
 

In de bijeenkomst van wegkapiteins op 12 september 2018 is besloten om een verzameling routes 

beschikbaar te stellen aan wegkapiteins. Een goede set van veilige en aantrekkelijke routes kan de 

wegkapiteins helpen bij het kiezen van een geschikte route voor de groep waarmee ze op pad gaan.  

 

De routes zijn beschikbaar voor iedereen. We geven hierna aan hoe deze routes zijn opgebouwd, hoe je 

deze routes kunt gebruiken en hoe ze zullen worden beheerd. 

 

Met de update van maart 2022 bevat de verzameling 157 routes 

- in alle windrichtingen 

- in afstanden van 40 tot 100 km en aantal langere tot ruim 200 km 

- voor racefietsen, toerfietsen en gravel-biken 

 

 

Opbouw van de routes 
 
Soorten routes 

 

Wij onderscheiden drie soorten routes, te weten: 

• Routes voor racefietsen (r): deze gaan veelal over wegen en brede fietspaden. Deze routes zijn 

geschikt om met een grotere groep (maximaal 14 rijders)  te rijden. Op deze routes kan op veel 

stukken ook veilig snel worden gefietst. Er zitten wel wegstukken en kruisingen in waar verhoogde 

aandacht en lagere snelheid nodig zijn.  

• Routes voor toerfietsen (t): deze routes gaan ook voor langere afstanden over fietspaden. Deze 

fietspaden zijn wel verhard. Een voorbeeld: het fietspad over de Ginkelse hei. Deze routes kunnen 

wel door groepen worden gebruikt, mits de groep niet groot is (maximaal 8 rijders) en goed rekening 

wordt gehouden met andere gebruikers. (achter elkaar fietsen, gepast tempo).    

• Routes voor gravel biking (x): deze routes gaan zoveel mogelijk over onverharde wegen en paden. 

Deze routes zijn alleen geschikt voor kleinere groepen en gematigde snelheid. Respectvol omgaan 

met andere gebruikers van de paden (fietsers, wandelaars) is uiteraard ook hier van groot belang. 

 

 

 

 

 

TOERFIETSVERENIGING 

SNEL VERZET HOOGLAND 
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Vertrekroutes 

 

Uit oogpunt van veiligheid hebben we gekozen voor vaste vertrekroutes vanaf P-Altis, waarmee we veilig en 

vlot de bebouwde kom van Amersfoort kunnen verlaten. Eenmaal buiten de bebouwde kom is er natuurlijk 

heel veel mogelijk. We hebben gekozen voor 7 vertrekroutes, die nu ook al veel worden gebruikt, zie 

bijgaande kaart.  Twee opmerkingen erbij: 

• Bij het fietspad van de Barchman Wuytierslaan langs de dierentuin raden wij aan om achter elkaar te 

fietsen. Dit pad is vrij smal en bochtig en er rijden ook nog wel eens tegenliggers. 

• De route langs Emiclaer en door Hooglanderveen richting NO hebben we niet gebruikt. We vinden 

het veiliger om via De Hoef en het Accupad te rijden. Deze route is slechts een paar honderd meter 

langer.  

 

 

 

Naamgeving routes 

 

We hebben het volgende format gebruikt voor de naamgeving van de routes:  

<type><richting><afstand>_<naam>_<versie> 

 

Een voorbeeld: ‘rW67 Tienhoven 19’ is een route voor racefietsen, in Westelijke richting, met een lengte van 

67 km, naar Tienhoven. Versie 19 is de versie van 2019. Mochten de routes in de toekomst gewijzigd 

worden, dan kunnen we dat zichtbaar maken met het versienummer. 
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Ontsluiting van de routes 
 

 

Onderstaand zie je een kaart met de 157 routes.   

 

De routes zijn op internet te vinden op https://nl.wikiloc.com/.  

Om wikiloc te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Een gratis account voldoet om de routes te 

kunnen downloaden op je pc of smartphone en daarvandaan op je gps-device te zetten.  

 

Ontsluiting met PC (gratis) 

 

Als je op de Wikiloc site in het zoekveld ‘Snel Verzet Hoogland’ intikt, krijg je een lijst met de routes: 

- 77 racefietsroutes in alle richtingen en afstanden van 40 tot ruim 200 km. (r)  

op Wikiloc zijn deze gelabeld met de activiteit ‘racefietsen’ 

- 57 toertochten (t) 

 op Wikiloc zijn deze gelabeld met de activiteit ‘fietstochten’ 

- 23 legal gravel routes (x) 

op Wikiloc zijn deze gelabeld met de activiteit ‘gravel bike’ 

 

Met de filterfunctie van de site kan je de lijst beperken naar je behoefte. Je kan een type activiteit en een 

afstand-range kiezen. In onderstaand voorbeeld is gekozen voor ‘fietstochten’ en ‘93-105 km’. Deze selectie 

levert een lijst met 15 routes op.  

https://nl.wikiloc.com/
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Je kan routes op de kaart bekijken, door bij een route op het oogje met de tekst ‘toon op kaart’ te klikken. 

  

Als je een route hebt gevonden die je wilt gebruiken, dan kan je er op klikken. Je krijgt dan aanvullende 

route-informatie en het hoogteprofiel te zien en de knop ‘download’. 

 

 

Het is even puzzelen hoe de zoekfuncties van Wikiloc werken. Maar als je dat weet, kan je de routes prima 

vinden, bekijken en downloaden. 
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Ontsluiting met Wikiloc-app op smartphone (€ 9,99 per jaar) 

 

Wikiloc is ook als app beschikbaar voor gebruik op je smartphone. Het zoeken van een geschikte route voor 

je rit is ook in de app eenvoudig met de beschikbare filters. Voor het downloaden vanuit de app naar je gps-

device heb je een betaald abonnement nodig: Wikiloc Premium, € 9,99 per jaar. Het downloaden naar 

Garmin gaat daarmee erg gemakkelijk: vanuit de Wikiloc-app stuur je de gekozen route naar je Garmin. Op je 

Garmin open je de route met de IQ-wikiloc-app. Deze vind je in de IQ-store. 

 

Ontsluiting met webbrowser op smartphone (gratis) 

 

Wil je met een gratis account toch met je smartphone routes zoeken en downloaden? Dat kan dat door op je 

smartphone in een webbrowser de website van wikiloc https://nl.wikiloc.com/ te openen, een route te zoeken 

en die op je smartphone te downloaden. Dit werkt hetzelfde als op een PC. Als je de route vervolgens opent 

met de app van je gps-device, dan kan je hem daarmee op je gps zetten. De webversie van wikiloc voor 

smartphones is recent sterk verbeterd, daarmee is dit een prima werkwijze geworden.  

 

Gebruik van de routes 
 

We hebben de routes met zorg en aandacht samengesteld, toch kan er hier en daar nog wel een foutje of 

een minder geschikt stuk inzitten. Of een illegaal stukje in een gravelroute. Gebruik van de route blijft altijd je 

eigen verantwoordelijkheid. Wij raden aan om een route altijd eerst zelf een keer te fietsen voordat je hem 

met een groep gebruikt. Zo weet je waar de lastige bochten en obstakels zitten.  

 
Beheer en onderhoud van de routes 
 

We hebben nu de vierde versie van de SVH-routeverzameling gemaakt. Als jullie daar vanuit je ervaringen 

opmerkingen of suggesties bij hebben, dan vernemen we die graag. Wij zijn van plan om één keer per jaar 

een update van de set te doen. 

 

Reacties en suggesties 
 
Je reacties en suggesties voor de routes en de werkwijze kan je mailen aan Joost van Dolderen 
(vandolderen@xmsnet.nl).  
 
Veel fietsplezier met deze routes, we zijn benieuwd naar jullie ervaringen. 
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