
     Duitsland ➔  Hanzesteden & Lüneburgerheide 
17 – 28 mei 2023 

Organisatie : Guido VERMEIR 

 __ 

Dagafstand:  gem. 75 à 85 km 

Hellingen:  licht golvend terrein 

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

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  gemiddelde tot goede conditie 
 _____________________ 
 

Drie bondsstaten – Nedersaksen en de onafhankelijke stadstaten Hamburg en 
Bremen – vormen een omvangrijk gebied, dat heel Noordwest Duitsland beslaat.  Zij 
bieden ons een reeks gedenkwaardige indrukken : de kosmopolitische haven van 
Hamburg, betoverende dorpen en steden met vakwerkhuizen en de bloeiende hei 
van de Lüneburger Heide. 
 
De deelstaat Nedersaksen is de 2de grootste deelstaat van Duitsland en één van de 
meest gevarieerde streken van het hele land, met door de hele deelstaat pareltjes 
van steden. Tel hierbij het enorme netwerk aan fietspaden en een vrij vlak terrein in 
het noorden, kortom een fietsregio bij uitstek.  Deze deelstaat heeft de langste 
kustlijn van het land, grote meren en duizenden kilometers aan rivieren, waaronder 
de Elbe en de Weser, de paarsbloeiende Lüneberger Heide en de gebieden tussen 
de rivieren zijn grote groene oases. 
 
De meeste fietsroutes in Nedersaksen hebben iets met water te maken : we zullen 
fietsen langs bekende rivieren zoals de Elbe, de Weser, de Ems, de Aller en de 
Wümme, maar ook langs mooie bekende en minder bekende Hanzesteden.  Zo 
komen we zeker door de aspergestad Nienburg, de paardenstad Verden, de 
Hanzesteden Lüneberg en Hamburg, om ook even door te fietsen door de deelstaat 
Schleswig-Holstein, richting Lübeck, de koningin der Hanzesteden. 
 
De Lüneburger Heide mag dan wel het grootste heidegebied van Midden-Europa 
zijn, er is veel meer te zien dan alleen heidelandschappen.  Het hartje van de 
Lüneburger Heide is het Natuurpark Lüneburger Heide rondom de Wilseder Berg 
(169 m) en de idyllische dorpjes in de omgeving.  Dit gebied is autovrij ! Heel het 
jaar door is het er heerlijk fietsen en misschien komen we wel 1 van de 7 herders 
tegen met zijn Heidschnucken, de schapen die zo typisch zijn voor de Lüneburger 
Heide. 
 
De Hanzesteden Hamburg en Bremen zijn een tussenstop zeker waard : tolerant en 
multicultureel, dankzij eeuwenlange wereldhandel. 
 
 
 



 

Plaats van vertrek en eindpunt is de Deutsche Jugendherberge van Petershagen, 
gelegen 13 km ten noorden van Minden (Westp.) en vlot met het openbaar vervoer 
te bereiken. De fietstrekking is een lustocht en we vervoeren zelf onze bagage.  
We veronderstellen dat je een goede fietsconditie hebt dagelijkse afstanden van 75 
à 85 km geen probleem zijn.  Eén enkele rit zal ongev. 100 km bedragen. 
 
Meer inlichtingen gewenst ? Neem contact via guidovermeirbredene@gmail.com 
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 : 

 11 nachten in jeugdherberg, pensions of hotelletjes, meestal in 2, 3 of 4-
persoons-kamers volgens de beschikking ter plaatse. 

 Meestal rustige ritten langs rustige wegen of gekende fietsroutes, met 
mogelijk één of meerdere terrassen onderweg en evenwichtig verdeelde 
afstanden, één vlakke rit van 100 km. 
De GPX-tracks van de voorgestelde route worden enkele dagen vooraf 

mailto:guidovermeirbredene@gmail.com


bezorgd. 
Recreatief tempo van 16 à 18 km/uur.  

 DJH Petershagen = K&O, onderweg 5x Overnachting in HP en 5x Kamer & 
Ontbijt, avondmaal wordt dan ter plaatse geregeld.  

 

 
 

Programma : 

Het gedetailleerde programma, de lijst van de overnachtingsplaatsen en de lijst met 
alle deelnemers wordt een viertal weken voor de fietsreis aan alle deelnemers 
bezorgd. 
De totale kostprijs van deze fietstrekking wordt geraamd op 550 €. 

 

Inschrijven : 

via de website van de Vakantiefietser en door storting van een voorschot van 
300 euro  
 

Best tijdig in schrijven want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 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. 


