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BESTBIKINGROADS.COM  
AANTAL ROUTES        
GRATIS/REGISTRATIE/BETAALD GRATIS

VOORAL VOOR            WERELD, ENGELAND, VS

AANVULLENDE INFORMATIE   

TOURSTART.ORG  
AANTAL ROUTES     
GRATIS/REGISTRATIE/BETAALD GRATIS

VOORAL VOOR            SCANDINAVIË

AANVULLENDE INFORMATIE   

LE REPAIREDESMOTARDS.COM  
AANTAL ROUTES    
GRATIS/REGISTRATIE/BETAALD REGISTRATIE

VOORAL VOOR   NEDERLAND, DUITSLAND

AANVULLENDE INFORMATIE    

Blijf je liever in het Angelsaksische en ga je richting het Verenigd 

Koninkrijk of de VS? Ga dan zeker kijken bij bestbikingroads.com. 

Een zeer actieve community met 2500 routes in Noord-Amerika 

alleen al. Ook honderden kant-en-klare meerdaagse trips over de 

hele wereld. Vrijwel alle routes zijn voorzien van datum en waar-

dering. Ze geven zelfs aan wat het fl itspaalrisico onderweg is!

Misschien technisch nog wel de fraaiste routesite van allemaal. 

Werkt erg snel en intuïtief. Vindt z’n origine duidelijk in Denemar-

ken. Tourstart is dan ook vooral interessant voor wie op zoek is 

naar routes in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Maar ook 

Noord-Duitsland is wat meer vertegenwoordigd dan op vele an-

dere routewebsites.

GOOGLE
Gebruik op zoek naar motorroutes vooral ook Google. Met zoek-

termen als ‘regionaam’ en de toevoeging ‘roadbook’ of ‘gps-rou-

tes’ ontdek je vaak een hele hoop.  Een voorbeeld is auvergne-mo-

to-fr. Slechts 21 routes, maar wel perfect gepresenteerd. Steeds 

vaker zie je dat de regionale toeristenin-

fo een dergelijke website inricht.

Prachtige Franse routesite is de site van LeRepaire. Met honderden 

prima gedocumenteerde routes over de hele wereld; maar vooral 

in Frankrijk. ECHTER: ze doen hun naam eer aan. Als je daar een 

route downloadt zul je merken dat het bestand corrupt is. Oorzaak 

is technisch: de bestanden zijn als ‘ANSI’  gecodeerd en dat zou 

UTF-8 moeten zijn. Je zult het bestand dus even moeten repare-

ren. Gelukkig is de oplossing eenvoudig: Het gedownloade gpx-

bestand even open in je ‘kladblok’ en vervolgens kiezen voor ‘op-

slaan als’. Niets veranderden, behalve even bij ‘codering’ kiezen 

voor utf-8 en je zult zien dat je daarna het bestand weer gewoon 

in Basecamp of Tyre kunt openen. 
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