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Korte fietsvakantieweek 
Regio Maas-Waal (NL) - Rijn (D) 

Tochtbegeleider: Luc Allemeersch 
 __ 

Dagafstand: afstanden: 70-80 km 

Hellingen:  vrijwel vlak 

Kwaliteit van het wegdek: 10 à 20 % grind of zand 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD: enige oefening is aangeraden 
 _____________________ 

Beknopte beschrijving tocht. 
Vertrekkend van een Belgisch grensstation verkennen we de grensstreek tussen NL en D. Ze spreken er 
overal Limburgs. We volgen vooral de brede dalen van Maas, Waal en Rijn. Op de vrije namiddag 
mogelijkheid om Romeins openluchtmuseum (HTTPS://APX.LVR.DE) te bezoeken. Het zijn de langste 
dagen van het jaar; er wachten ’s avonds heerlijke Rijnterrassen met prachtige panorama’s op ons. We 
vervoeren zelf onze bagage maar veel hoef je niet mee te nemen. Mogelijkheid om op verblijf zelf iets te 
wassen. Enkele Rijnstadjes zoals Wesel, Emmerich en Xanten staan op het programma, net als een 
middagstop in Nijmegen (NL).   

Hoogstwaarschijnlijk zal in de zomer een coronapas met bewijs van inenting nodig zijn bij overnachting. In 
Duitsland wordt vermoedelijk een verplichting tot vaccinatie ingevoerd de komende maanden. 

De deelnemers ontvangen minstens 2 weken op voorhand het verslag en voorstellen tot route (GPS). 
Eenmaal de inschrijvingen afgesloten, krijgen de ingeschrevenen de deelnemerslijst. Dit is handig om evt. 
samen met enkelen de verplaatsing te maken  

Prijs deelname: 300 €. Dit is voor 6 x half-pension, 5 veerboten en een bijdrage van 2€ per overnachting 
voor de vereniging.  Te betalen via de webshop op rekening van De Vakantiefietser. 

 
Wat bieden we aan: 

ã 6 x half-pension, waarvan 4 in JHB (kamers 2,3,4) en 2 in hotel (kamers 2). 
b Zo goed als vlakke ritten langs Maas, Waal en Rijn. Alleen vrijdagmorgen even klimmen. 
ä Alle maaltijden ’s morgens en ’s avonds gemeenschappelijk in verblijf.  Middag onderweg zelf te 

regelen. Dagelijks gelegenheid om inkopen te doen. 

Programma: 
Zondag 19 juni: 

Afspraak om 10.00 uur NMBS-station Hamont. In NL langs kanalen en doorheen bossen naar 
Maasvallei. 
Naar D in de buurt van Venlo. Overnachting in JHB Nettetal-Hinsbeck. 

Maandag 20 juni: 
Eerst doorheen de bossen naar veerpont. Grootste deel in de Maasvallei. In late namiddag over 
Maasbrug, doorheen Reichswald en over Rijnbrug naar hotel in Emmerich (D). 

Dinsdag 21 juni: 
Tocht vanuit Emmerich langs Rijn en Waal tot Nijmegen doorheen de Gelders poort. Veel op 
dijken, door natuurgebieden en uiterwaarden. 

       Woensdag 22 juni: 
Tocht vanuit langs de Rijn tot in Xanten (JHB) in de voormiddag. Veel op dijken, door 
uiterwaarden. Vrij in de namiddag. Mogelijkheid tot bezoek aan Romeins openluchtmuseum.  
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Donderdag 23 juni: 
Tocht vanuit langs de Rijn vanuit Xanten (JHB). Veel op dijken, door uiterwaarden. Rijn met 
veer over bij Rheinberg. Kort bezoek aan Wesel en de Rheinauen.  

 
       Vrijdag 23 juni: 

Doorheen de enige heuvels van de reis naar het bedevaartsoord Kevelaer. Langs serres naar 
de Maasduinen en bossen in grensgebied D-NL tot in Nettetal-Hinsbeck. 

Zaterdag 24 juni: 
Vervolg door de bossen in grensgebied D-NL. Via het Maasplassengebied bereiken we België. 
Doorheen het natuurgebied Kempenbroek naar Hamont. Aankomst in de late namiddag.   

Inschrijven: 
Leden ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de webshop op de website. 
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 14 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. 
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Richtlijnen voor de inschaling van de tocht: 

Dagafstand:  afstanden 

:  40-60 kilometers 

:  60-80 kilometers 

:  80-100 kilometers 

:  > 100 kilometers 

Hellingen:  beschrijving 

:  <250 hoogtemeters 

:  250 – 500 hoogtemeters 

:  500 – 750 hoogtemeters 

:  > 750 hoogtemeters 

Kwaliteit van het wegdek:  type wegdek 

:  merendeel verhard (asfalt, beton, klinkers, …) 

:  gemengd verhard / semi-verhard (gravel, …) 

:  gemengd verhard / semi-verhard / onverhard (boswegels, …) 

:  moeilijk terrein / onverhard / offroad 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  aanbevolen conditie 

:  binnen de limieten van een gelegenheids fietser 

:  enige oefening is aangeraden 

:  training of ervaren fietser vereist 

:  voor de diehards 



MAAS, WAAL EN RHEIN (NL + D) (19 – 25/06 2022)



CONCEPT

ØHALF-PENSION IN JEUGDHERBERG (2X2) HOTEL (1X2)

Ø ZELF BAGAGEVERVOER 

Ø IN GROEPJES < 10 

ØAFSTAND: 74 KM (+/- 10%)

Ø SNELHEID VLAK:

(19 KM/H OF 16 KM/H)

ØWEINIG HELLINGEN

ØVRIJE HALVE DAG 



19-06. HAMONT – HINSBECK
LANGS WATERLOPEN EN DOORHEEN BOSSEN NAAR JHB HINSBECK



20-06. HINSBECK – EMMERICH
LANGS (ZAND-)MAAS, DOOR REICHSWALD

NAAR GRENSSTADJE EMMERICH



21-06.
RONDJE LANGS 
WAAL EN RHEIN

DE GELDERSE POORT

OVER DIJKEN EN 
VEERPONTJES, LANGS 
UITERWAARDEN NAAR 

NIJMEGEN



22-06. EMMERICH –
XANTEN

VRIJE NAMIDDAG

OVER DIJKEN EN DOOR 
UITERWAARDEN LANGS 

NIEDERRHEIN TOT XANTEN

ROMEINSE STAD COLONIA
ULPIA TROIANA BIJ XANTEN

(HTTPS://APX.LVR.DE)



23-06. RONDJE LANGS NIEDERRHEIN
DE STAD WESEL MET IJSJES, VEEL DIJKEN EN 2 X VEERPONT 



24-06. XANTEN – HINSBECK
LANGS BEDEVAARTSOORD; DOOR MAASDUINEN, BOS EN HEI



25-06. HINSBECK – HAMONT
DOOR DE BOSSEN NAAR DE MAAS EN KEMPENS BROEK 
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