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Duitsland (Mittelrhein + zijrivieren) 
21 – 28 augustus 2021 

Organisatie: Luc Allemeersch 
 __ 

Dagafstand:  77 km (gemiddeld)	

Hellingen:  vooral valleien, 3 x lange klim	

Kwaliteit van het wegdek: 	 85% effen, rest stabiel grind + bos 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD: 	 gemiddelde tot goede conditie	
 _____________________ 
Tijdens deze reis volgen we vooral diep ingesneden valleien van Duitse middelgebergten (Eifel en 
Westerwald). Daarbij gebruiken we meestal autovrije fietsroutes van goede tot zeer goede 
kwaliteit. De eerste en de laatste dag klimmen we (wel geleidelijk) van 250 m tot 600 m. Een paar 
andere, stevige klimmen zijn vrijblijvend. Er is een vrije dag in Koblenz. Terugreis is met de trein 
(zonder overstappen) naar Aachen.  
Er is voor deze week gekozen omdat het dan nog schoolvakantie is in de Duitse Länder waar we 
op weekdagen overnachten (Hessen, Rheinland-Pfalz). Dan is er ruim plaats in de Duitse 
jeugdherbergen.  
Plaats van vertrek en eindpunt zijn vlot met het openbaar vervoer te bereiken. We vervoeren zelf 
onze bagage. Langslapers kunnen vooraf overnachten in de Gîte d’Etape van Eupen (zelf te 
regelen). 
We veronderstellen een goede conditie; concreter betekent dit vooraf enkele keren 60 à 80 km 
gereden te hebben in de zomer in een golvend gebied (Haspengouw, Vlaamse Ardennen). 
Nog meer inlichtingen gewenst? Contact opnemen kan (allemeersch.luc@skynet.be). Wie de 
voorbije jaren nog niet deelgenomen heeft aan een fietsvakantieweek van de Vakantiefietser, 
neemt vooraf best eens contact op met de organisator. Zo vermijden we verrassingen. 
 
Wat bieden we aan: 

!  7 nachten in jeugdherberg, meestal in 4-persoonskamers, indien kleinere kamers ter 
beschikking wordt ter plaatse een toeslag betaald. 

"  Meestal rustige ritten in valleien waarbij grote hoogteverschillen vermeden worden. 
Veel terrassen onderweg. Evenwichtig verdeelde afstanden (tussen 71 km en 85 km). 
Voorgestelde route wordt op voorhand bezorgd; zowel op kaart (pdf) als voor fietsgps 
(gpx). We fietsen in kleine groepen (5 à 10 personen). Tempo vlak: recreatief (19 km/h) 
of traag (16 km/h).  

#  Avondmaaltijd (6x) en ontbijt(7x) bij overnachtingsplaatsen.  
 
Programma: 

Zaterdag 21 augustus: We vertrekken kort voor de middag in Eupen (B). Langs de Getzbach 
klimmen we geleidelijk naar de Hoge Venen (Brackvenn). Via het plateau boven Monschau 
(D) dalen we naar de Rursee. Langs de Rursee bereiken we Gemünd.	Afstand:	52	km	en	
↑600	hm.	
Zondag 22 augustus: We volgen het Kylltal stroomopwaarts doorheen dorpjes zoals Kall en 
Nettersheim. Langs de spoorlijn Trier-Köln naderen we de bronnen van Kyll en Ahr. Vanaf 
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Blankenheim volgen we de Ahrtal-Radweg stroomaf in de diep ingesneden Ahr-vallei. Een 
adembenemende klim rond de Aremberg-Vulkan is vrijblijvend. Eenmaal tussen de 
wijngaarden bereiken we onze bestemming Altenahr.	Afstand:	79	km	en	↑300	hm.	

 
 
Maandag 23 augustus: We blijven nog een paar uur in de Ahrvallei. Wijnkelders laten we 
links liggen. Eenmaal voorbij Neuenahr hebben we de Rhein bereikt. We genieten met volle 
teugen van ons eerste Rheinterras. De rest van de dag volgen we de biljartvlakke en meestal 
autovrije Rhein-Radweg. De laatste 2 km zijn wel zwaar bergop naar de jeugdherberg van 
Koblenz met panorama over de stad.	Afstan;	72	km	en	↑200	hm. 
Dinsdag 24 augustus: Vrije dag in Koblenz. We kunnen met de fiets of met de kabelbaan 
naar de historische stad. Een klimtochtje naar een ander panorama (zie ‘quaeldich Kühkopf’) 
behoort tot de mogelijkheden. Ter plekke valt in de vroegere militaire Festung ook wel wat te 
beleven.		

Woensdag 25 augustus:	Nog even de Rhein en dan het diep ingesneden Lahntal vanaf de 
monding. De Lahntal-Radweg is één van de toppers in D. We volgen die de ganse dag. 
Onderweg fietsen we langs het vroegere mondaine kuuroord Bad Ems en het historische 
stadje Nassau. Limburg (an der Lahn) is onze dagbestemming.	Afstand;	78	km	en	↑500	
hm	(220	hm	kunnen	met	trein).	
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Donderdag 26 augustus: We volgen verder de Lahntal-Radweg. Geleidelijk aan is de vallei 
met zijn enorme meanders minder diep ingesneden. Naast fietsen is er vandaag voldoende 
tijd voor een bezoekje aan Limburg en onze overnachtingsplaats Wetzlar.	Afstand;	71	km	en	
↑250	hm.	 
Vrijdag 27 augustus:	Onze laatste maar ook iets lastiger fietsdag. In de voormiddag volgen 
we een kleinere fietsroute (Dilltal Radweg) in de vallei van de Dill. Na een paar uur vallei 
klimmen we naar het Hoher Westerwald. Op een hoogte van 600 m fietsen we op een verlaten 
spoorlijn langs de rand van een vroeger militair domein. Daarna volgt een lange afdaling naar 
de vallei van de Sieg, waar we in Freusburg overnachten.	Afstand;	85	km	en	↑750	hm. 
Zaterdag 28 augustus: In Kirchen vertrekt om het uur de Sieg-Express naar Aachen (reistijd 
135’). In 2 (of meer) dagen naar België fietsen kan ook.  

 
Inschrijven: 

 
via de website van de Vakantiefietser  
Totale kostprijs is 265 € (trein niet inbegrepen).  
 
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 16 personen!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 



MITTELRHEIN + ZIJRIVIEREN (21 – 28/08 2021)

(VERBLIJF BOVEN KOBLENZ)



CONCEPT

 HALF-PENSION IN 

JEUGDHERBERGEN

 ZELF BAGAGEVERVOER 

 IN GROEPJES < 10 

 AFSTAND: 77 KM (+/- 10%)

 SNELHEID VLAK:

(19 KM/H OF 16 KM/H)

 VOORAL IN VALLEIEN

 VRIJE DAG 



OVER DE 

HOGE VENEN, 

DOOR DE EIFEL

NAAR DE

MITTELRHEIN



LANGS DE GETZBACH NAAR +600 M 
BERGAF NAAR EN LANGS DE RURSEE



STROOMOP IN 
HET KYLLTAL

STROOMAF IN 
HET AHRTAL



LANGS DALEN VAN RHEIN, LAHN EN DILL
RONDOM WESTERWALD



WEINBERGE IN HET 
AHRTAL

FIETSEN LANGS DE 
MITTELRHEIN



VRIJE DAG BOVEN KOBLENZ



LAHNTAL VANAF 
DE MONDING 

1 FAMEUZE KLIM



LANGS DE LAHN, MET STADJES
LIMBURG + WETZLAR



VIA HET DILLTAL DOORHEEN 
HET HOHER WESTERWALD (+ 600 M)



MET DE TREIN ZONDER 

OVERSTAPPEN NAAR 

AACHEN (136’)

VERDER MET DE FIETS 

NAAR EUPEN, 

WELKENRAEDT
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