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En hoe gaat dat dan? Blazen over de snelweg. Vooral 
in Duitsland op sommige stukken nog wel aardig. 
Maar je blijft op de snelweg tot vlakbij je hotel. Om 
vervolgens toch eerder dan verwacht in de zon aan 
het bier te zitten. 
Kijkend naar de kaart van de hotelbaas zie je dat je al 
honderd kilometer eerder in prachtig gebied zat. He-
laas: dankzij de effi ciënt door de bergen gegraven 
snelweg had je dat amper in de gaten. Maar die rou-
te anders plannen is nog knap lastig. Toch kan dat.
Twee opties:
- een route naar je bestemming waarbij je vanaf huis 
de snelweg negeert.
- een route naar je bestemming waarbij je pas zodra 
het landschap echt anders wordt dan in Nederland de 
snelweg verlaat. 
Daarbij is het goed om te zien dat OnRoute verschil-
lende profi elen kent:

Je kent het wel: eindelijk weer een weekend 
vrij kunnen maken voor een meerdaagse 
rit door Ardennen of Eifel. Maar daar moet 
je dan wel eerst zien te komen.

Maar in de praktijk zul je er vaak de voorkeur aan ge-
ven om toch eerst een fl ink stuk snelweg te pakken. 
Vervolgens gebruik je het hoogteprofi el om te bepalen 
op welk moment het tijd wordt weer te gaan sturen. 
Laten we een route maken van Notter naar de Nür-
burgring. Met het voornemen de snelweg af te gaan 
zodra de heuvels in beeld komen. Dan komen immers 
ook de bochten in beeld...

De heen- en terugreis

De eerste twee spreken voor zich. De laatste is tòch 
weer anders: het programma zal dan meer prioriteit 
geven aan de kleine wegen en bovendien proberen 
de bebouwde kom te vermijden. Levert een wat lan-
gere, maar wel fraaiere, route op. (overigens kun je 
het profi el heenreis allicht ook voor de terugweg ge-
bruiken!!)
 
We maken eerst een route van het eerste soort: niet 
‘blazen’ maar de hele heenreis secundair. Bovendien 
vinken we ‘alternatieve route’ aan. 
Het resultaat bij een rit van Utrecht naar Luxemburg 
ziet er zo uit: 

Dit keer kiezen we voor deze instellingen:

Het resultaat is een route van dik 8 uur. Net iets 
teveel voor een heenweg!
Maar we kijken naar het hoogteprofi el en zien 
wanneer het ‘interessant’ dreigt te worden:
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