Lange fietsvakantieweek
Midden-Duitsland
Tochtbegeleider: Luc Allemeersch
__
Dagafstand:

afstanden: 88 (±12%) km

Hellingen:

veel valleien, 2 halve dagen klimmen

Kwaliteit van het wegdek:
GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:

5 % grind of zand
training of ervaren fietser vereist

_____________________
Beknopte beschrijving tocht.
Vertrekkend van de middelgrote Duitse stad Kassel in Midden-Duitsland fietsen we twee dagen relatief vlak
in een grote vallei en langs een spoorlijnfietspad tot in het hart van de Rhön, een vulkanisch
middengebergte. Ondertussen hebben we kennis gemaakt met de stad Fulda en enkele kleinere plaatsjes
langs de Fulda rivier.
In de Rhön is er een vrije dag. Daarna volgen er 2 voormiddagen met nogal wat klimwerk. Na de middag is
het wel rustiger naar en langs de Werra rivier, die vlakbij de grens van het vroegere W- en O-Duitsland
loopt.
De laatste fietsdag blijven we in de vallei van beide reeds vernoemde rivieren en we bollen tot onze
vertrekplaats Kassel, waar de wereldberoemde 5-jaarlijkse Documenta plaatsvindt.
Reken voor de verplaatsing naar Kassel/terug naar huis een rustig verlopende dag. Eenmaal de
deelnemers bekend, kunnen hierover afspraken gemaakt worden in kleine groepjes.
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: 340 €. Dit is voor 6 x half-pension, 2 x overnachting/ontbijt en een bijdrage van 2€ per
overnachting voor de vereniging. Te betalen via de webshop op de website.
Voor evt. verdere info: allemeersch.luc@skynet.be. Tussen 19.00 en 22.00 uur op 02/361.60.54.

Wat bieden we aan:

ã
b
ä

7 x in JHB (kamers 2,3,4) en 1 in hotel (kamers 2).
Meestal vlak tot heuvelachtig in grote valleien. Twee halve dagen nogal wat klimwerk. Goed te
vergelijken met tocht vorig jaar ‘Mittelrhein + zijrivieren’. Vlak en op een effen wegdek fietsen
we met bagage zowat 19 km/uur. Dit betekent wel geen gemiddelde van 19 km/uur!!
Alle maaltijden ’s morgens en 6 maaltijden ’s avonds gemeenschappelijk in verblijf. Middag
onderweg zelf te regelen. Dagelijks gelegenheid om inkopen te doen.

Programma:
Zaterdag 20 augustus:
Afspraak om 19.00 in Kassel (D) in JHB. Met de auto is dat 440 km vanaf Brussel. Auto best in
een Parkhaus achterlaten. Met de trein (fiets meenemen) ½ dag vanuit Aachen met 1 overstap
in Dortmund. Flixbus (beperkt meenemen fietsen) ook mogelijk.

Zondag 21 augustus:
Lange, eerder vlakke tocht in de vallei van de Fulda-rivier langs Fuldaradweg. Overnachting in
JHB van Bad Hersfeld.
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Maandag 22 augustus:
Voormiddag verder langs Fuldaradweg. Op de middag kort bezoek aan de stad Fulda. Na de
middag langs spoorlijnfietspad naar het hart van het vulkanisch Rhön-gebergte met
bestemming Milseburg (JHB).

Dinsdag 23 augustus:
Vrije dag in het Rhön-gebergte. Mogelijkheid om naar de hoogste vulkaan, de Wasserkuppe
(950 m) te klimmen maar je kan ook 10 km verder in de vallei genieten van heerlijk italienisches
Eis. Sommigen verkiezen misschien dolce far niente.

Woensdag 24 augustus:
Eerst stevig klimmen naar een plateau op het Rhön-gebergte. We rijden er hoog met prachtige
panorama’s; stop aan Denkmal met wachttoren bij het vroegere IJzeren Gordijn. Na de middag
dalen naar het Werra-dal, dat we volgen langs de Werraradweg tot in Breitungen (Waldhaus).

Donderdag 25 augustus:
Na het Werra-dal klimmen en dalen we in de uitlopers van het Thüringer Wald. Nog voor de
middag rijden we terug op de Werraradweg in de vallei, nu eens in het vroegere oosten dan
weer in het vroegere westen van D. We overnachten in de JHB van Eschwege.

Vrijdag 26 augustus:
Voor de middag bollen we stroomafwaarts in het Werra-dal tot aan de samenvloeiing met de
Fulda-rivier in Hannoversch Münden. Na de middag fietsen we stroomop langs de
Fuldaradweg tot onze eindbestemming in Kassel.

Zaterdag 27 augustus:
Vrije dag in deze middelgrote stad (200.000 inw.). Er is naast de binnenstad o.a. het beroemde
park Wilhelmshöhe en er is natuurlijk de wereldberoemde 5-jaarlijkse Documenta in 2022.

Zondag 28 augustus:
Naar huis op de zelf gekozen manier. Wie grondiger met Kassel en/of
Documenta (https://www.documenta.de) wil kennismaken, kan dat natuurlijk ook.

Inschrijven:
Leden ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven en betalen via de website.
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 13 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:

:

binnen de limieten van een gelegenheidsfietser
:

enige oefening is aangeraden
:

training of ervaren fietser vereist
:

De Vakantiefietser

aanbevolen conditie

voor de diehards
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MIDDEN-DUITSLAND (20 – 28/08 2022)
NAAR OUDE VULKANEN; HEEN EN TERUG IN GROTE VALLEIEN

MITTELRHEIN + ZIJRIVIEREN 2021: DE GROEP

CONCEPT
Ø AFSPRAAK EN VERTREK
IN KASSEL(D)
Ø HALF-PENSION IN JEUGDHERBERGEN
Ø ZELF BAGAGEVERVOER
Ø AFSTAND: 87 KM (+/- 15%)
Ø SNELHEID VLAK: (19 KM/H)
Ø VOORAL IN VALLEIEN
Ø VRIJE DAG IN MIDDENGEBERGTE
EN IN KASSEL (DOCUMENTA)

21-08 KASSELBAD HERSFELD

IN HET DAL VAN
DE FULDA

22-08. BAD HERSFELD – MILSEBURG
LANGS DE FULDA TOT FULDA (STAD)
OP SPOORLIJNFIETSPAD TOT MILSEBURG

23-08. VRIJE DAG TUSSEN RHÖN-VULKANEN

24-08. MILSEBURG - BREITUNGEN
• DE RHÖN OPRIJDEN, NIET KAKELEN MAAR
SCHAKELEN

• BERGAF EN LANGS DE WERRA

25-08. BREITUNGEN – ESCHWEGE
LANGS DE WERRA, UITLOPERS THÜRINGER WALD
KRONKELEND LANGS HET VROEGERE IJZEREN GORDIJN

26-08. ESCHWEGE – KASSEL
STROOMAF LANGS WERRA, STROOMOP LANGS FULDA

27-08. VRIJE DAG IN KASSEL
• PARK WILHELMSHÖHE, BINNENSTAD

• 5-JAARLIJKSE DOCUMENTA

