
FIETSVAKANTIEWEEK 

Regio: Rondom Köln 

Organisatie: Luc Allemeersch 
 __ 

Dagafstand:  afstanden; 2 x ±100 km, 4 x ±55 km 

Hellingen:  vlak of laag middengebergte  

Kwaliteit van het wegdek:  meestal asfalt, 5% bos- of veldweg 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  enige oefening is aangeraden 

 _____________________ 

Beknopte beschrijving tocht. 

We spreken maandagavond af in Essen/Werden, langs de Ruhr. 

Dinsdag en woensdag maken we kennis met het Bergisches Land, een laag middengebergte 
tussen Köln en het Ruhrgebied. We volgen vooral valleiroutes en spoorlijnfietspaden (meer info 
bij  https://einfach-bergisch-radeln.de). 

Donderdag en vrijdag bestaan vooral uit bezoek aan Köln (ganse dag) en Bonn (halve dag). 

Zaterdag en zondag rijden we door de Voreifel, Nordeifel en Hoge Venen naar Eupen.  

 

Wat bieden we aan: 

 6 x in jeugdherbergen (https://www.jugendherberge.de ), meestal 4-persoonskamers,      
meerprijs te betalen bij 2-persoonskamers indien beschikbaar. 

 Vlak en goed wegdek, we rijden 19 km/h, een groepje aan 16 km/h kan ook. 

 4 x in jeugdherberg avondeten, 2 x vrije keuze (niet in prijs inbegrepen).  

Programma: 

Maandag 17 juli: naar Essen/Werden; 18 km of 60 km fietsen. 

We spreken af aan de JH van Essen/Werden. Heenreis verloopt naar keuze. 
Mogelijkheden:  
- in B met personenwagen naar Welkenraedt, met fiets naar Aachen (18 km) en 

verder met Deutsche Bahn via Düsseldorf naar Essen/Werden; 
- in B met trein+ fiets naar Genk of Hamont. Vanuit deze eindstations met fiets naar 

Geilenkirchen (60 km). Met Deutsche Bahn via Düsseldorf naar Essen/Werden. 

Dinsdag 18 juli: rondrit vanuit Essen/Werden; 96 km, ↗600 m 

We vertrekken stroomop langs de Ruhrtal-Radweg. Vanaf Hattingen vooral langs 
spoorlijnfietspaden doorheen het Bergisches Land.  

Woensdag 19 juli: Essen/Werden naar Köln; 100 km, ↗550 m 

We vertrekken stroomaf langs de Ruhrtal-Radweg. Deels langs spoorlijnfietspaden tot 
aan de Wupper. Na de middag volgen we het dal van de Wupper en de Rijn tot Köln. 

Donderdag 20 juli: 

Vrije dag in Köln. 

Vrijdag 21 juli: Köln naar Bonn; 43 km, ↗160 m 

Voor de middag fietsen we langs de Rhein-Radweg tot in Bonn. Na de middag een vrij 
programma. 

Zaterdag 22 juli: Bonn naar Gemünd; 67 km, ↗380 m 

https://www.jugendherberge.de/


Doorheen het uitgestrekt Kottenforst-woud bereiken we Meckenheim. We fietsen licht 
golvend en zacht klimmend doorheen de vruchtbare leemstreek van de Voreifel via 
Euskirchen en Mechernich. We fietsen bergop tot vlak bij Kall, waar we stroomaf het dal 
van de Urft volgen.  

Zondag 23 juli: Gemünd naar Eupen; 48 km, ↗450 m 

Langs de stuwmeren van Urft en Rur; daarna volgt via Rurberg de enige zware klim van 
de reis. Doorheen het Monschauer Heckenlandschaft bereiken we de grens (D/B) en de 
Vennbahn. Dwars door de Hoge Venen dalen we geleidelijk naar Eupen/Welkenraedt.  
 

Kostprijs: (= richtprijs) 

€310,00 

De prijs dekt de kosten van 4 x halfpension en 2 x overnachting/ontbijt in Duitse JH, taksen en de 
bijdrage voor De Vakantiefietser vzw (2€pppn) inbegrepen. 

Bagage vervoeren doe je zelf, net als het zoeken van middageten en drank voor onderweg.  

Inschrijven: 

Leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de webshop op de website. 
Nog geen lid? Betaal eerst lidmaatschap.  
Best tijdig inschrijven, het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen! 
Vragen of reeds volzet? Contacteer Allemeersch Luc (tussen 19.00 en 22.00) op 02/361.60.54 of 
via allemeersch.luc[at]skynet.be. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° 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. 
 


