
 POSTNL - FIETSROUTE   
 

Brecklenkamp-Ootmarsum- 
Denekamp-Beuningen 

  64 km   
           

  
 
        
Je kunt de PostNL-route op twee manieren fietsen. Met de GPX-versie op je navigatieapparatuur (racefiets) en met 
behulp van de app Routiq op je smartphone (e-bike, stadsfiets). 

 
De GPX-versie kun je downloaden via www.henniekuiperwielermuseum.nl. Je vindt de route door op 
de hoofdpagina te klikken op PostNL/Fietsroute 

 
Als je gebruik wilt maken van de app Routiq, moet je Premium-lid zijn. Scan de QR-
code hiernaast met behulp van de QR-code-scanner op de app Routiq (openingspagina, 

linkerbovenhoek). De route wordt dan geopend. Klik op ‘Download voor offline’, daarna 
op ‘Bekijk de kaart’ en vervolgens op ‘Start navigatie’. Je kunt nu zonder internet en 
met gesproken instructies de route volgen. 
 

De Routiq app is gratis. Je betaalt voor het Premium lidmaatschap van Routiq € 9,99 per jaar met de eerste 7 dagen 
als proefperiode. Als Premium lid kun je ook de andere knooppuntroutes die door het Hennie Kuiper Wielermuseum 
zijn samengesteld zonder internet en met gesproken instructie fietsen. Informatie over deze routes vind je in het 
museum.  

 
 
De PostNL route start en eindigt bij het 
Hennie Kuiper Wielermuseum. Als je 
deze route fietst, ga je akkoord met het 
Reglement Fietsroutes dat ter inzage ligt 
in het Hennie Kuiper Wielermuseum. 
Heb je in dringende gevallen medische 
hulp nodig, dan kun je bellen met 112.  
 
Je kunt deze route tot 1 september 2022 
op elk gewenst moment fietsen en als 
bewijs een markante (fiets)foto insturen 
die je onderweg hebt gemaakt. Degene 
die de mooiste foto aanlevert naar 
henniekuiperwielermuseum@gmail.com 
krijgt op 7 september van PostNL en 
Hennie Kuiper een hem gesigneerd en 
ingelijst postzegelvel overhandigd. Die 
dag is het exact 50 jaar geleden dat 
Kuiper zijn Olympische titel op de weg 
won.  
 
We vernemen graag jouw ervaringen op 
henniekuiperwielermuseum@gmail.com 
en wil je met een vrijwillige bijdrage het 
Hennie Kuiper Wielermuseum 
ondersteunen, dan kun je via deze QR 
code een betaalverzoek afgeven.              


