
 

 

    WAT IS EEN RUSTPUNT?     

 
Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fietsers of wandelaars een vaak onverwachte 
en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of beker limonade 
kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een vrijwillige bijdrage. 
Op een aantal Rustpunten worden tevens eigen agrarische- of streekproducten te koop aangeboden en 
in sommige gevallen kan de bezoeker de boerderij, een beeldentuin of museum bekijken of een Bed & 
Breakfast overnachting boeken. Op elk Rustpunt is een gedetailleerde gebiedskaart aanwezig, waarop 
ook alle Rustpunten vermeld staan. Er liggen vaak info mappen waarin men kan uitzoeken welke 
horecagelegenheid of belevingplek in de directe omgeving een mogelijk volgende stop wordt. 
 

HERKENBAARHEID 
De Rustpunten zijn te herkennen aan het bord langs de weg, in eiken palen gevat en een typisch 
boomstam-fietsenrek. Alleen geopend als dit bord is voorzien van het tekstbordje “OPEN”. 

    
                
Er staat een massief, inlands eikenhouten meubel, een prullenbak, een waterkoker, ranja en een 
Senseo apparaat met ingrediënten om zelf je koffie, thee of frisdrank te schenken met wat lekkers.           
Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet en ook fietspomp en reparatieset ontbreken natuurlijk niet. 
Elk Rustpunt is voorzien van enkele oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

 
WAAR? 

In Twente, Salland, het Vechtdal, Waterreijk Weerribben en Wieden, Groningen, Laag Holland en op de 
Veluwe zijn bijna 500 locaties actief, terwijl je ze in de Achterhoek ook aantreft als “uutblaoshuusken”. In 
de loop van het seizoen 2013 ligt het in de bedoeling ook nog een aantal rustpunten in West-Friesland 
en in de Utrechtse Kromme Rijnstreek te openen. 

 
PROMOTIE 

Op de website www.rustpunt.nu tref je alle rustpunten aan, op diverse manieren gerangschikt.  

Alle nieuw uit te brengen Falk Plan knooppuntkaarten bevatten de rustpunten, aangegeven door ®. 
Vrienden op de fiets vermeld in de nieuwe gids stichting rustpunt als partner en licht de opzet van een 
rustpunt toe, terwijl in de nummers van ANWB Toeractief diverse foto's van locaties worden geplaatst. 

 
G.P.S. EN HULP ONDERWEG 

De Rustpuntzoeker is een handig programma voor je smartphone en toont rustpunten in de buurt,  

berekent je route en geeft veel informatie. Dit programma vindt je door met je smartphone naar de 
website www.rustpunt.nu te gaan. De mobiele website opent direct met de Rustpuntzoeker.  
Met de digitale routeplanner, stel je een eigen route langs knooppunten samen of kiest een bestaande 
route. Op de website www.rustpunt.nu kun je voor verschillende systemen álle rustpunten 2013 als 
nuttige plaats downloaden en in het eigen navigatiesysteem plakken, zodat elk rustpunt snel en exact te 
vinden is of met smartphone of ander GPS systeem een eigen rustpuntroute kan worden gefietst, 
gewandeld of met de auto gereden. Op je scherm zie je direct waar je je bevindt en plan je er een route 
naar toe. Onderweg een probleem?  Dit systeem leidt je snel naar het nabijgelegen rustpunt. 
     

INFORMATIE 
Meer weten over rustpunten of een link doorgeven? Stuur een berichtje naar info@rustpunt.nu 
                       Zelf interesse om rustpunt te worden: Info en aanmelden via de website www.rustpunt.nu 
 
Dit project kan worden gerealiseerd door financiële ondersteuning van 
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