De gids
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Deze fietsgids bevat alle informatie die je
voor je fietsvakantie langs de Weser nodig
hebt: nauwkeurige kaarten, een gedetailleerde routebeschrijving, een uitgebreide lijst
met overnachtingsmogelijkheden, stads- en
gemeenteplattegronden en de belangrijkste informatie over toeristische attracties en
bezienswaardigheden. En dat alles met onze
bikeline-garantie: alle routes in onze gidsen
zijn ter plaatse door ons professioneel redactieteam op fietsvriendelijkheid getest. Om
onze gidsen zo actueel mogelijk te houden,
ontvangen we graag tot de redactionele
deadline op- of aanmerkingen en correcties
van officiële instanties of van lezers die de
route gefietst hebben. We kunnen echter
niet garanderen dat we ze tijdig ter plaatse
kunnen controleren.
Omdat het aantal afgelegde kilometers per
dag sterk afhangt van het soort fietser –
sportief of relaxt – is de fietstocht niet in

dagetappes onderverdeeld maar in logische
deeltrajecten.
De kaarten
De detailkaarten hebben een schaal van 1 :
50.000 (1 cm op de kaart komt overeen met
500 m op het terrein) of 1 : 75.000 (1 cm op de
kaart komt overeen met 750 m op het terrein).
De kaarten geven naast het preciese verloop
van de route ook infornatie over de aard van de
ondergrond (verhard of onverhard), hellingen
(matig of sterk) en afstanden. Je vindt er ook
info over culturele, toeristische en gastronomische faciliteiten onderweg.
Toch kunnen zelfs de meest nauwkeurige
kaarten niet voorkomen dat je af en toe de
routebeschrijving moet raadplegen. Ingewikkelde situaties worden op de kaart met
het symbool ?
# aangeduid. In de tekst vind je
hetzelfde symbool op de betreffende plaats
terug. Opmerking: de hoofdroute is altijd in
rood of paars gedrukt, de varianten en excursies in oranje. De betekenis van de gebruikte
symbolen wordt in de legenda op blz. 4 en 5
verduidelijkt.

Hoogte- en lengteprofiel
Het hoogte- en lengteprofiel dat in de inleiding
wordt afgebeeld, geeft je een grafisch overzicht van de stijgingsgraad, de lengte en de
belangrijkste plaatsen langs de fietsroute. Als
aanvulling daarop vind je aan het begin van elk
deeltraject een meer gedetailleerd hoogte- en
lengteprofiel, dat door middel van waypoints
een directe verwijzing naar de kaart en de tekst
mogelijk maakt. In dit overzicht kunnen alleen
de markantste hoogteverschillen aangeduid
worden. Met afzonderlijke kleinere stijgingen
wordt geen rekening gehouden.
De mate waarin de route stijgt en daalt is
aan de hand van pijltjes op de detailkaarten
te vinden.
De tekst
Het tekstgedeelte bestaat in essentie uit de
nauwkeurige trajectbeschrijving van de geadviseerde hoofdroute. Kernachtige routebeschrijvingen zijn van het symbool # voorzien.
Buitengewoon markante of belangrijke punten
langs de route worden als waypoints 1, 2,

3,... of als knooppunten KP 3 KP 1, KP 2, KP 3,...
doorlopend genummerd. Voor een betere
oriëntatie zijn ze met hetzelfde symbool op
de kaarten terug te vinden.
Af en toe wordt de tekst onderbroken door
paragrafen die in oranje gedrukt zijn. Deze
beschrijven varianten en excursies.
TIP. In paars gedrukte paragrafen maken
je opmerkzaam op plaatsen, waar je moet
beslissen over het verdere verloop van je
tocht, bv. als de beschrijving van de bewegwijzering afwijkt of als je tussen meerdere
varianten kunt kiezen o.a.
EXCURSIE. Ze geven ook tips voor excursies, interessante bezienswaardigheden of
recreatieve activiteiten die niet direct aan
de route liggen. Verder zijn alle belangrijke
oriëntatiepunten vet gedrukt in de tekst. Als
er in een stad interessante bezienswaardigheden zijn, dan vind je in het tekstblok over die
stad de actuele adressen, telefoonnummers,
openingsuren en weblinks.
De beschrijving van steden en dorpen en van interessante historische, culturele of landschap-
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pelijke wetenswaardigheden draagt bij tot een
complete reiservaring. Deze tekstblokken zijn
cursief gedrukt en vallen daardoor ook optisch
op in de routebeschrijving.
Openingsuren – categorieën
Ě
# openingsuren
ĕ
# vrij toegankelijk
ě
# dagelijks
ē
# vaak (5-6 dagen per week)
Ē
# gemiddeld (3-4 dagen per week)
ė
# zelden (tot 2 dagen per week)
ę
# na telefonische aanvraag
Deze informatie geldt tijdens het fietsseizoen
en dient ter oriëntering. De actuele openingsuren vind je via de weblink.
Weblink
In het tekstblok met toeristische gegevens
over een stad of dorp vind je na het @
# symbool
een combinatie van zes cijfers en letters (bv.
@
# abc123). Als je deze weblink ID op onze
internetsite www.esterbauer.com ingeeft, kom
je rechtstreeks op de betreffende website. Dit
maakt het moeizame invoeren van ellenlange

webadressen overbodig.
Overnachtings- en serviceregister
Op de laatste bladzijden van deze fietsgids vind je een lijst met een groot aantal
ovenachtingsmogelijkheden in vrijwel alle
steden en dorpen langs de route, van een
eenvoudige kampeerplaats tot een vijfsterrenhotel. Tevens vind je er uitgebreide informatie
over fietsenmakers en fietsverhuurders.
Met de e-bike
Intussen zijn er steeds meer fietsers met een
e-bike onderweg. In principe zijn de fysieke
eisen daarbij hetzelfde, ook al kan je met de
e-bike langere etappes en meer stijgingen aan.
Omdat ook bij niet-gemotoriseerde fietsers
het prestatieniveau sterk verschilt, hebben we
geen etappelengtes aangegeven. Wegvernauwingen (flessenhalzen), trappen of zones
waar je de fiets moet dragen zijn wegens het
gewicht van de e-bike moeilijk te overwinnen
obstakels. Ze zijn op de kaarten aangeduid
en indien mogelijk zijn er alternatieven aangegeven.
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Wij zien er bewust van af om officiële laadstations systematisch aan te duiden, omdat er
veel meer „onofficiële“ laadpunten (stopcontacten) zijn. Vergeet je laadkabel niet.
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