


Dutch Divide Route 

Nieuwe   Statenzijl 
grenspaal 203ii 

Retranchement 
grenspaal 369 



1000 km 

3000 hoogtemeters 

60% onverhard 

20% singletrack 

Delen van meer dan 35 MTB routes :> / :> / :> 

8 provincies 

6 Nationale Parken 

Cijfertjes 

P 



Veel campings, maar niet allemaal leuk 

Veel winkels, maar soms zijn ze dicht 

Veel zwemplekjes 

Veel boscafe’s in Brabant 

Station bij start en finish 

Een truckersstop in de haven van Vlissingen 

Voorzieningen 



Route: GPX (baobab-bikes.nl) 

 

Komoot (volg link via baobab-bikes.nl) 

 

MTB-Vignet verplicht Utrechtse heuvelrug 

 

  

 

Navigeren 



 Brede banden  (advies min. 2.25” / 55 mm) 

 Gravelracer?  

 Vering? 

 

Welke fiets? 



Dutch Divide Week 

 

vrijdag 24 juni – vrijdag 1 juli 2022 

 
 

programma: 

 
24 juni 20:00 uur Verzamelen en briefing in Nieuweschans 

25 juni  8:00 uur Vertrek vanuit Nieuwe Statenzijl 

1 juli  20:00 uur Uiterlijke aankomst in Retranchement 



Dutch Divide Week 

De Dutch Divide Week is: 

GEEN wedstrijd 

GEEN commercieel evenement 

Heeft GEEN controle of je hulp van buiten krijgt, 

de route precies volgt,  

foetelt met een motortje,  
van fiets wisselt en/of de MTB routes overslaat,  

elke dag uit eten gaat en in een hotel slaapt,  

En ook niet of je vriend(in) je elke avond een massage geeft…   



Dutch Divide Week 

De Dutch Divide Week is WEL: 

Self-supporting bikepacking avontuur  

Uitdagend 

Afwisselend 

Vermoeiend 

Stoer 

Fun 



Dutch Divide Week 

Kosten: Dutch Divide Week is gratis 

 

Starterspakket: 35 euro (max 25 personen) 
 Overnachting Camping Holland Poort (tent) 

 Briefing met koffie/thee 

 GPX track met voorzieningen 

 MTB vignet Utrechtse Heuvelrug 

 Dutch Divide Patch 

 Boks van de organisator 

 

Meer informatie / aanmelden: info@baobab-bikes.nl 

 



Dutch Divide Week 

Route: 
De Dutch Divide is door Marc Dirkx ontwikkeld en wordt beschikbaar 
gesteld door Baobab Bikes: Routes | Baobab Bikes (baobab-bikes.nl). De 
route is ook beschikbaar op Komoot:  BAOBAB-bikes (komoot.nl). 
 
Stay on track: 
Bij de samenstelling van de route zijn paden en wegen geselecteerd 
waarop het is toegestaan te fietsen. Echter de regelgeving verandert 
nogal eens. Neem een alternatief indien een pad of weg is afgesloten: 
respecteer de regels.  
 
Disclaimer: 
Baobab Bikes kan op geen enkele wijze aansprakelijke gesteld worden 
voor letsel aan uzelf of aan derden, voor diefstal of schade.  
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Dutch Divide Week 


