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6. Ritbeschrijvingen 
 

Zaterdag 16 juli - Rit 1 : Hulshout  Kommern-Mechernich (180 km)  
 

Hulshout –Na 0 km 

 

Veerle – Na 15 km  

 

Leopoldsburg – Na 37 km 

Leopoldsburg is vooral bekend vanwege zijn kazerne en de uitgestrekte oefenterreinen van het 

Belgische leger. Deze terreinen werden ingericht in 1835 door Leopold I als verdediging tegen 

Nederland. Het militaire domein heette aanvankelijk “Kamp van Beverlo”. 

 

Hechtel Eksel – Na 45 km 

 

Peer – Na 51 km  

Peer is bij ons vooral bekend om zijn recreatie 

mogelijkheden zoals, Center Parcs Erperheide, 

Snowvalley (één van Europa’s grootste overdekte 

skipistes), en uitgebreide wandel- en fietswegen.   

Deelgemeenten van Peer zijn Grote Brogel en Kleine 

Brogel (met een NAVO luchtmachtbasis). 

Hiernaast foto van de Markt van Peer, met de pomp op de 

voorgrond en het voormalig stadhuis op de achtergrond. 

 
  Meeuwen Gruitrode – Na 57 km 

 

Maaseik – Na 80 km – Grens met Nederland 

Maaseik (25.000 inwoners) ligt aan de linkeroever van de Maas, die hier ook wel “Grensmaas” 

genoemd wordt. De gemeente Maaseik maakt deel uit van het “Limburgse Maasland”, dat bestaat uit 

de eigenlijke Maasvallei ( ongeveer 4 km breed) en de aan weerszijden daarvan gelegen 

Maasterrassen. Op de markt van Maaseik heb je het standbeeld van de gebroeders Van Eyck. 

 

Vermits alle fietsers in Nederland over de fietspaden moeten rijden, wat het voor de volgwagen toch 

moeilijk maakt om de groep te volgen, werd gekozen om de Maas over te steken in Maaseik, waar 

Nederland op zijn smalst is (ongeveer 7 km). 
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Nederland – Duitse grens : Na 87 km 

We rijden in Duitsland door de deelstaat “Noordrijn-Westfalen”. 

Qua inwoners (18 miljoen) is het de grootste deelstaat van 

Duitsland. De belangrijkste rivier is de Rijn, waaraan ook de 2 

grootste steden liggen : Keulen en Dusseldorf. Noordrijn-

Westfalen staat vooral bekend om het zeer uitgebreide industriële 

en stedelijke Ruhrgebied,  land van kolen en staal. 

 

Gangelt – Na 101 km 

 

Geilenkirchen – Na 110 km 

Nabij Geilenkirchen is een NAVO-steunpunt voor de legering van 

de 17 Airborne Warning And Control System (AWACS) 

vliegtuigen van de NATO. 

 

 

Eschweiler / Weisweiler – Na 135 km 

Geboorteplaats van de Duitse industriële revolutie en draagt de titel “wieg van de Rijnlandse 

mijnbouw”. In 1394 is er voor het eerst officieel sprake van de kolenmijnbouw. 

Vanaf 1850 verplaatst het centrum van de zware industrie en mijnbouw zich van de Eschweiler regio 

naar het Ruhrgebied wegens het gebrek aan een aansluiting op een bevaarbare rivier (de Rijn). 

 

 

Vanaf Eschweiler rijden we door 

de “Nord-Eifel”.  

 

Het Eifelgebied ligt ten noorden 

van de Moezel en ten westen van 

de Rijn. Het grootste deel ligt in 

Duitsland in de deelstaten 

Noordrijn-Westfalen en Rijnland-

Palts.  

 

Een klein deel ligt in België, in de 

Oostkantons (de Hoge Venen).  

 

Het hoogste punt in het Duitse 

Eifelgebied is de “Höhe Acht” met 

747 meter. 

 

 

Kreuzau – Na 155 km 

Gelegen ten zuiden van Düren 

 

Kommern – Na 180 km 

Deelgemeente van Mechernich, in het zuiden van de deelstaat “Noordrijn-Westfalen” in het 

natuurpark “Nordeifel”.   
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Rit 2 – Zondag 17 juli : Kommern (Mechernich)  Bingen am Rhein (157 km) 
  

In deze 2de rit doorkruisen we grotendeels de deelstaat 

“Rheinland-Pfalz”.  Het eerste gedeelte van deze rit rijden we nog 

door het Eifelgebied. Vanuit de Nord-Eifel via de Ahr-Eifel 

beginnen we na 42 km aan onze afdaling naar de Rijn. 

 

De volgende 100 km volgen we de Rijnvallei naar Bingen am 

Rhein 

 

Rheinbach – Na 27 km 

Ligt nog in Nord-Rhein Westfalen. In de stad is er een 

Hexenturm (heksentoren) = de benaming voor een toren die 

tijdens de heksenvervolgingen als gevangenis werd gebruikt. 
 

 

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Na 46 km 

De stad bestaat uit 2 kernen : de mondaine kuurstad Bad-

Neuenahr en het middeleeuws ommuurde stadje Ahrweiler, 

beide gelegen aan de rivier de Ahr. We volgen de vallei van de 

rivier de Ahr naar Sinzig,(na 58 km) waar de rivier uitmondt in 

de Rijn. 

 
 

Andernach - Na 75 km 

Gelegen aan de samenvloeiing van de Rijn en de Eifel. In 1988 

vierde de stad haar 2000-jarig bestaan. Daarmee behoort ze tot 

de oudste steden van Duitsland. Waarschijnlijk is Andernach 

ontstaan uit een Keltische vestiging. In Andernach zijn een 

aantal middeleeuwse gebouwen bewaard gebleven (kasteel 

Stadtburg, de stadswal met de Koblenzer Poort en Rijnpoort, de 

Bolle of Ronde Toren en de Oude Kraan (16e eeuw). 

 

Weisssenthurm – Na 79 km 

Iets voorbij Weissenthurm verlaten we de Rijnvallei. We 

snijden een bocht van de Rijn af om via Bubenheim de Moezel 

te bereiken.   

  

Koblenz – Na 93 km 

Gelegen aan de monding van de Moezel en de Rijn. 

Op het punt waar Rijn en Moezel samenkomen 

bevindt zich het “Deutsches Eck” met een groot 

monument dat ter ere van keizer Wilhelm I werd 

opgericht. De naam van ditmonument gaat 

overigens terug op de Duitse Orde, de 

kruisridderorde die sinds eeuwen op deze plaats 

bezittingen had 
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Op de rechteroever van de Rijn ligt het fort 

“Ehrenbreitstein”, ooit na Gibraltar de grootste 

rotsvesting van Europa. Aan de voet van de vesting 

bevindt zich het Mutter-Beethoven-Haus, het huis 

waarin de moeder van de componist Ludwig van 

Beethoven werd geboren, nu een museum gewijd 

aan de componist, zijn jeugdvrienden uit Koblenz en 

het hofleven aldaar. 

 

 
 

Van de vele bruggen in Koblenz dateert de oudste, de Balduinbrug over de Moezel, uit de 14e eeuw. 

Van een brug over de Rijn die de Romeinen hier in de 1e eeuw v.Chr. hadden gebouwd, zijn resten 

teruggevonden. 

 

 

Vanaf Koblenz volgen we de Rijnvallei naar 

Bingen am Rhein. 

 

Boppard – Na 113 km 

Is een belangrijk toeristisch centrum. Het is een 

beroemd wijnstadje met gezellige pleintjes en 

terrasjes. Men kan er over de boulevard 

wandelen of met de stoeltjeslift een bezoek 

brengen aan het uitzichtpunt “Vuerseeënblick” 

bovenop de berg. Ten noorden van de stad strekt 

zich de grootste bocht van de Rijn uit, de 

“Bopparder Hamm”. Hier liggen uitgestrekte 

wijngaarden. Vanaf het uitzichtpunt 

“Vierseenblick” heeft men een schitterend 

uitzicht over deze bocht. Omdat de rotsen het 

zicht op delen van de Rijn ontnemen, lijkt het 

alsof men hier uitziet op vier afzonderlijke 

meren in plaats van op één en dezelfde rivier. 

Het uitzichtpunt is vanuit Boppard te bereiken 

met een stoeltjeslift 

 

 

 

Sankt Goar – Na 127 km 

Aan de overkant ligt Sankt Goarshausen met de Lorelei. 

Reeds in de 6de eeuw vestigde de heilige Goar zich rechtover de Loreley. De grootste toeristische 

attractie is de “Vesting Rheinfels”, de hoogste burchtruïne aan de Rijn, die hoog boven de stad 

uittorent.  

 

Vanaf Sankt Goar heeft men een prachtig zicht op de Rijn en de Lorelei 
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Lorelei :  

Is een 132 meter hoge rots langs de rechteroever van de Rijn, bij de Duitse stad Sankt Goarshausen. 

De Rijn is hier op zijn smalst (slechts 113 meter), maar met 25 meter ook op zijn diepst. Op dit punt 

maakt de rivier een scherpe bocht, waardoor een stevige stroming ontstaat. De vele schepen die 

hierdoor zijn vergaan vormen het voer voor legendes en verhalen. Op de rots ligt een uitkijkpunt, 

vanwaar men een schitterend panorama zicht heeft. 

Aan de Lorelei is ook een bekend volksverhaal verbonden :  

Volgens de legende zouden er ooit nimfen rond de Rijn gewoond hebben. Toen de mensen de oevers 

begonnen te bevolken werden ze echter verjaagd. Slechts één nimf bleef achter. Zij kon geen afscheid 

nemen van de Rijn en vestigde zich op de hoge rots, vanwaar zij zicht had over de hele rivier. Met 

haar prachtige, treurige zang, haar schoonheid en haar lange, gouden haren wist zij de schippers te 

betoveren, die de aandacht voor hun schepen verloren en door de sterke stroom op de rotsen liepen. 

Velen verloren hierbij het leven. 

 

Op zekere dag wilde een jonge ridder, de zoon van graaf Palatinus, het meisje eens van dichtbij 

bewonderen. Hij besloot met zijn schildknaap een tocht naar de rots te ondernemen, maar net als 

zovelen voor hem raakte hij betoverd door haar gezang. Hij kwam om toen ook zijn bootje de rotsen 

raakte.  

De schildknaap wist zich echter te redden en bracht het droeve nieuws aan de graaf. Vol van woede 

en verdriet gaf die zijn mannen de opdracht de nimf van de rots te gooien, zodat zij net als al haar 

slachtoffers zou verdrinken. Toen de nimf de mannen van de graaf zag naderen, wierp ze haar 

halsketting in het water en zong nog een laatste lied. Daarop kwamen uit de Rijn grote golven op die 

haar meevoerden, waarop de nimf eeuwig verdween. 

 

Oberwesel - Na 134 km 

 

Bacharach - Na 142 km 

 

Bingen am Rhein - Na 156 km 

Bingen am Rhein is een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De stad telt 24.000 inwoners. 

Bingen is vooral bekend om het Klooster Rupertsberg dat rond 1150 door Hildegard von Bingen werd 

gebouwd en in 1152 door Hendrik I van Mainz werd geconsacreerd. Hoog boven de stad de 

Rochuskapelle met de door Goethe geschonken schilderij van de heilige Rochus. Verder is er nabij 

de stad de Burcht Klopp, een hoogteburcht. 
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Vanaf Bingen am Rhein kan men met de veerboot naar het toeristische Rüdesheim. 

Voetgangers : alle 30 minuten vanaf 07.30 tot 21.30 uur. (Na 21.30 uur vaart enkel nog de auto-

overzet, ook voor voetgangers). Kostprijs = 5.00 euro voor een retour ticket. 

 

Rüdesheim is een romantisch wijnstadje aan de Rijn met ongeveer 10.000 inwoners. Dit 

toeristenstadje ligt aan het gedeelte van de Rijn dat ook wel de Romantische Rijn wordt genoemd. 

Deze mooie 65 km lange Rijnvallei ligt tussen Koblenz en Rüdesheim. 

Hier ziet U de Rijn tussen de lage bergen kronkelen met op de oevers kastelen, ruïnes en wijngaarden. 

Rüdesheim heeft een mooi middeleeuws centrum en staat bekend om haar vele wijnlokalen die vaak 

in historische vakwerkhuizen gevestigd zijn. 

Het bekendste straatje is wel de Drosselgasse, een steil en smal oplopend straatje met veel 

wijnlokalen, cafés, terrasjes en souvenirswinkels. 

Centraal gelegen in de Drosselgasse = Wirtshaus Hannelore International, met life muziek.  
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Rit 3 – Maandag 18 juli : Bingen am Rhein  Hassmersheim (158 km) 
 

We laten de Rijn links liggen en rijden via Worstadt naar Worms waar we de Rijn oversteken. We 

rijden via Heidelberg naar de Neckar rivier (ten oosten van Heidelberg) en volgen de rivier naar 

Hassmersheim. Tijdens deze rit doorkruisen we 3 deelstaten : “Rheinland-Pfalz”, “Hessen” en 

“Baden Würtenberg”. 

 

Worstadt - Na 25 km 

Gelegen in de deelstaat Rheinland-Pfalz – 7600 inwoners. 

 

Bechtheim – Na 47 km 

 

Worms – Na 60 km 

Worms (80.000 inwoners) is gelegen aan de Rijn in de 

Duits deelstaat Rheinland-Pfalz. 

 

Worms is een zogenaamde “Nibelungen” stad met vele 

middeleeuwse bouwwerken, zoals de Dom van Worms 

uit de 11de - 13de eeuw.  

 

In Worms steken we de Rijn over en komen in de 

deelstaat Hessen. 

 
Lampertheim – Na 71 km  

Gelegen aan de Rijn in de Duitse deelstaat Hessen. De stad is gekend als aspergestad. Rondom de 

stad is veel aspergeteelt te vinden en tevens vindt in het stadje jaarlijks het spargelfest (aspergefeest 

mee). 

 

Viernheim – Na 87 km 

Gelegen in de Duitse deelstaat Hessen. 

 

Ladenburg – Na 96 km 

Gelegen in de Duitse deelstaat Baden-Würtenberg, ten oosten van Mannheim en ten noorden van 

Heidelberg. 

 

Heidelberg – Na 111 km 

Ligt in het noordwesten van de deelstaat Baden-Wurtenberg. De stad (152.000 inwoners) ligt 

overwegend aan de westelijke oever van de Neckar rivier. Heidelberg is vooral bekend als 

universiteitsstad en vanwege het historisch centrum van de stad, waaronder “Schloss Heidelberg”. 
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“Schloss Heidelberg” (13de eeuw) is één van de 

beroemdste ruïnes in Duitsland, en is het symbool 

van Heidelberg. Totdat het werd vernietigd in de 

Negenjarige Oorlog was het de residentie van de 

keurvorsten van de Palts. Nadat het zwaar werd 

beschadigd door de soldaten van Lodewijk XIV 

in 1689, werd het kasteel in 1693 slechts 

gedeeltelijk hersteld. De ruïne van rood 

Neckartäler zandsteen rijst tachtig meter boven 

de vallei en domineert vanaf daar het stadsgezicht 

van Heidelberg. De Ottheinrichsbau, één van de 

paleizen van het kasteel, is één van de 

belangrijkste gebouwen van de Duitse 

renaissance. 

 

 

Neckargemünd – Na 120 km 

13164 inwoners - Gelegen aan de Neckar, zowat 10 km stroomopwaarts van Heidelberg. 

De Neckar is een zijrivier van de Rijn. Ze ontspringt in het Zwarte Woud en kronkelt in noord-

oostelijke richting naar Stuttgart en Heilbronn. Vervolgens stroomt de rivier eerst noordelijk, daarna 

westelijk door Heidelberg, om in Mannheim in de Rijn te vloeien. 

 

 
 

In Neckargemund verlaten we de Neckar om via Aglasterhausen (na 140 km) naar Hassmersheim te 

rijden. 

 

Hassmersheim - Na 157 km 

Kleine gemeente (4850 inwoners) gelegen in de deelstaat Baden-Würtenberg, aan de rivier de Neckar. 
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Rit 4 – Dinsdag 19 juli : Hassmersheim  Wörnitzstein (165 km) 
 

In deze 4de rit doorkruisen we de deelstaat “Baden 

Würtenberg” en eindigen we in Beieren. 

 

Baden-Würtenberg (hoofdstad Stuttgart) grenst in het zuiden 

aan Zwitserland en het Bodenmeer, en in het oosten aan 

Beieren.  

De west en zuidgrens wordt gevormd door de Rijn. In het 

zuidwesten ligt het Zwarte Woud. Van het zuiden naar het 

noordoosten ligt de Schwäbische Alp, die we in de omgeving 

van Ellwangen doorkruisen. 

 

Neuenstadt am Kocher – Na 21 km 

10.000 inwoners – Gelegen ten oosten van Heilbronn aan de 

rivier de Kocher. Er is een openlucht theater. 

 

Öhringen – Na 36 km 

22.000 inwoners – Stadje met Middeleeuwse gebouwen. 

 

 

Obersteinbach – Na 48 km 

 

Schwäbisch-Hall – Na 63 km 

37.000 inwoners - Het centrum ligt in het diep uitgesneden dal van de Kocher rivier. De stad is 

bekend om zijn openluchtopvoeringen op de trappen van de St Michaelkerk. 

 

Bühlertann - Na 81 km 

 

Rosenberg – Na 91 km 

 

Ellwangen - Na 102 km 

Ellwangen (25000 inwoners) is ontstaan in de 7de eeuw. Gelegen in het oosten van Baden-

Wurtenberg. Ellwangen heeft een middeleeuws centrum, met op de marktplaats de laat-Romaanse 

basiliek, gebouwd tussen 1182 en 1233. 

Op een heuvel is er het “Schloss Ellwangen” uit de Renaissance tijd 
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Wallerstein - Na 131 km 

Gelegen op de grens van Baden Wurtenberg en Beieren. We komen 

hier op de “Romantische Strasse”, 366 km lang en één van de 

bekendste toeristische routes in Duitsland.  

Zij loopt van de Main in Würzburg zuidwaarts naar Füssen aan de 

voet van de Alpen. De route volgt grotendeels een oude handelsroute 

van de Main naar Tirol en verder naar Noord-Italië. Zij is zeer 

populair bij Japanse toeristen die op deze wijze een indruk hopen te 

krijgen van het oude, middeleeuwse Europa. De route verbindt 

verschillende middeleeuwse steden als Rothenburg, Nördlingen, 

Donauwörth, Augsburg en Landsberg am Lech. Op de route vind je 

vele barokke kunstwerken alsook verschillende indrukwekkende 

kastelen. 

 

 
 

Harburg Schwaben – Na 156 km 

In het dal van de Wörnitz, tussen de Zwabische en de Frankische Jura, ligt het stadje Harburg. Tussen 

de rivier Wörnitz en de berg waarop de burcht staat, bevindt zich de oude stadskern met zijn wirwar 

van steegjes, omzoomd door vakwerkgebouwen en barokke puntgevelhuizen. Boven de stad is er de 

imposante “Harburg”, één van de best bewaarde burchten van Duitsland. 

 

 
 

 

Wörnitzstein (na 165 km) 

Een kleine deelgemeente van Donauwörth in 

deelstaat Beieren. Gelegen aan de rivier de 

Wörnitz. 

De “Kalvariënbergkapel” uit 1750 staat op een 

rots aan de linkeroever van de Wörnitz. 
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Rit 5 – Woensdag 20 juli : Wörnitzstein  Inning am Holz (148 km) 
 

In deze rit doorkruisen we de deelstaat Beieren. 

De vrijstaat Beieren, gelegen in het zuidoosten, is qua 

oppervlakte de grootste deelstaat van Duitsland. De 

hoofdstad is München. Het huidige Beieren is ontstaan uit 

het historische hertogdom Beieren. 

 

We starten de rit naar Donauwörth, van waar we de Donau 

zowat 40 km volgen richting Ingolstadt. 

 

De Donau is met een lengte van 2860 km de op één na 

langste rivier van Europa (na de Wolga). Hij ontspringt in 

het Zwarte Woud in Duitsland en stroomt oostwaarts via 

Oostenrijk (Wenen) ,  Slovakije (Bratislava), Hongarije 

(Boedapest), Kroatië, Servie (Belgrado), Bulgarije en 

Roemenie, om er in het grensgebied met Oekraine via de 

Donau-delta in de Zwarte zee uit te monden. 

 
 

 

Donau :  

 

 

Donauwörth – Na 6 km 

Gelegen aan de samenvloeiing van de Wörnitz en de Donau. Ligt ook aan de bekende toeristische 

Romantische Strasse. Er zijn veel grote Middeleeuwse en Renaissance koopmanshuizen 
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Neuburg an der Donau – Na 40 km 

Gelegen aan de Donau in de Duitse deelstaat Beieren. 

 

 
 

Pfaffenhofen an der Ilm – Na 85 km  

 

Kirchdorf an der Amper (na 100 km) 

 

Moosburg an der Isar (na 124 km) 

Gelegen aan de rivier de Isar, 45 km ten noordoosten van Munchen en 15 km van de luchthaven van 

Munchen. 

 

 
 

 
 

Inning am Holz – Na 147 km 
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Rit 6 – Donderdag 21 juli : Inning am Holz  Golling an der Salzach 

 
Op weg naar Oostenrijk rijden we gaat doorheen “Ober-Beieren”, één van de 7 regio’s van Beieren, 

rondom de stad Munchen. Ten oosten van Beieren zijn er relatief weinig grote steden. 

Na zowat 100 km arriveren we in Salzburg.  

Na een bezoek (per fiets) aan de Altstadt (oude stad) van Salzburg, volgen we de rivier de Salzach 

naar Golling, gelegen op de weg naar de Alpen. 

 

 
 

Schwindegg – Na 21 km 

 

Waldkraiburg - Na 36 km 

24000 inwoners. Gelegen aan de rivier de Inn. Het is één van de Bavarian emigratie steden: 

Etnische Duitsers uit Sudetenland en Bohemen (Chechie) werden na de 2de wereldoorlog verplicht 

te emigreren naar nieuwe steden in Duitsland.  

 

Trostberg – Na 64 km  

11000 inwoners - Archeologische vondsten tonen aan dat het gebied al werd bewoond in de 

steentijd, bronstijd en ijzertijd. 

 

Waginger See – Na 80 km 

Meer met een oppervlakte van 6,6 m2 en verbonden met de Tachinger See. 

Grotere plaatsen in de buurt zijn Waging am See, Taching am See en Petting. 

 

Freilassing - Na 106 km : Laatste stad in Duitsland 
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Grens Duitsland - Oostenrijk (na 108 km) : De republiek Oostenrijk is onderverdeeld in 9 

deelstaten. 

 

 
 

Salzburg – Na 113 km 

 
 

Salzburg (150.000 inwoners), is de hoofdstad van deelstaat  Salzburgerland, en is na Wenen, Graz en 

Linz de vierde stad van het land.  Salzburg is beroemd als de geboortestad van Mozart en organiseert 

's zomers de Salzburger Festspiele.  

 

Hoofdsteden van de deelstaten zijn : 

Bregenz (Vorarlberg), Innsbruck (Tirol), 

Salzburg (Salzburgerland), Liz (Boven Oostenrijk), 

Sankt Pölten (Neder Oostenrijk), Wenen (Wenen) 

Eisenstadt (Burgenland),  Graz (Steiermark), 

Klagenfurt (Karinthië). 



 

       Hulshout – Meer van Bled (Slovenië) 

            Ritbeschrijvingen 

16–25 juli, 2016 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Salzburg heeft 2 stadsdelen, van elkaar gescheiden door de rivier de Salzach :  

 De “Neustadt” met. Schloss Mirabell en de Kapuzinerberg 

 De “Altstadt” : met Festung Höhensalzburg;  de Dom van Salzburg; de Oude Markt. 

 

Schloss Mirabel :  

Vlakbij de rechteroever van de Salzach ligt een 

majestueuze tuin. Dit stuk landgoed wordt 

Schloss Mirabel genoemd, aangelegd in 1606. De 

tuin is heeft een prachtige verzameling van 

historische beelden. De meeste beelden zijn 

mythische figuren als Hercules en Pluton. Het is 

mogelijk dat sommige delen van het landgoed je 

bekend voor komen. Hier zijn namelijk een aantal 

scènes van de Sound of Music opgenomen. 

 
 

 

Kapuzinerberg :  

Een heuvel op de rechteroever van 

de Salzach. 

 
 

 

Festung Hohensalzburg : 

Oude stenen burcht in de Altstadt, boven op de 

Festungsberg. Gebouwd in opdracht van de 

prins-aartbisschoppen van Salzburg.  

 

Het is met een lengte van 250 meter en een 

breedte van 150 meter één van de grootste 

middeleeuwse kastelen van Europa. Met de 

bouw is begonnen in 1077. Het werd slechts één 

keer belegerd (in 1525/26) tijdens de Duitse 

Boerenoorlog en is in goede staat bewaard 

gebleven. Men kan het fort tegen betaling 

bezoeken; je hebt er een mooi uitzicht over heel 

Salzburg. Ook is er in 1592 een kabelbaan 

gebouwd die waarschijnlijk de oudste ter wereld 

is en misschien zelfs wel de oudste spoorbaan 

ter wereld. 

 
 

In de “gouden hal en gouden kamers” zijn nog 

veel van de prinselijke meubels terug te vinden. 

Vanuit de binnenstad vertrekt er elke 10 minuten 

een kabelbaan naar de prachtige vesting. In de 

late 19e eeuw werd het kasteel gerenoveerd en 

werd het een toeristische attractie. Ook werd 

toen de kabelbaan voor publiek geopend. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=schloss+mirabell+salzburg&view=detailv2&&id=05A22496D1A3074885EFE4D9F1094E8DDA87FBF7&selectedIndex=3&ccid=vFfmz8Hs&simid=608000798158095111&thid=OIP.Mbc57e6cfc1ec99a16bf378128fe782a1H0
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hohensalzburg_Castle.jpg
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Dom van Salzburg :  

Midden in het centrum van de Altstadt is er de imposante 

barokke dom. 

De geschiedenis van de dom gaat terug tot 774, toen de 

eerste basiliek van Salzburg werd voltooid. De Romaanse 

dom werd verwoest door een brand in 1598, en werd 

vervangen door de huidige barokke kerk in 1611. Het 

indrukwekkende interieur met mooie koepel is in barokke 

stijl aangekleed.  

Het geluid van de klokkentorens met zeven klokken 

worden als de mooiste van Oostenrijk ervaren. De 71 meter 

hoge koepel werd in de Tweede Wereldoorlog door een 

vliegtuigbom getroffen. De restauratie was in 1959 

voltooid. 

 

 

Andere bezienswaardigheden in Salzburg zijn : 

 Benedictijnerabdij St. Peter (Stift Sankt Peter). Het is mogelijk het oudste klooster van Oostenrijk. 

De bijbehorende oude bibliotheek met 800 zeer waardevolle manuscripten wordt tevens ook de 

oudste van het land genoemd. Het klooster werd gesticht in het jaar 696 om een thuis te bieden 

voor het zendingswerk in de Alpen. De binnenkant van dit klooster is werkelijk adembenemend. 

De bibliotheek bijvoorbeeld is van ongekende klasse. 
 

 Geboortehuis Mozart : Nabij de Altstadt van Salzburg. Aan de prestigieuze winkelstraat 

Gertreidegasse, staat het geboortehuis van de beroemde componist Mozart. Deze straat was 

vroeger vooral bewoond door rijke burgers als doktoren, handelaren en ambachtslieden. Aan het 

begin van de straat staat een huis met klokkentoren. Dit is het huis waar Wolfgang Amadeus 

Mozart in 1756 voor het eerst het licht zag. 
 

 De Oude Markt : Midden in het centrum van de Altstadt ligt de ruim bemeten Oude Markt. Sinds 

de 13e eeuw is deze markt het commerciële centrum van de stad. Het plein wordt omringd door 

een aantal statige panden, waarvan de meesten dateren uit de middeleeuwen. Veel feesten die in 

de stad worden georganiseerd vinden aan dit plein plaats. 
 

 Woonhuis familie Von Trapp : Aan de Traunstraße vind je het huis van de muzikale familie Von 

Trap uit de Sound of Music. Het beroemde huis heeft wel een bijsmaak omdat hier de SS-leider 

Heinrich Himmler een aantal jaren heeft gewoond. Tegenwoordig is het onder andere een 

bijzondere trouwlocatie. 
 

Golling an der Salzach  - Na 141 km 

Na ons bezoek aan de Altstadt van Salzburg 

rijden we richting de Oostenrijkse Alpen. 

We volgen stroomopwaarts de rivier de Salzach  

Golling (4100 inwoners) heeft een gezellig 

dorpscentrum. 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salzburg_Dom_facade_2.JPG
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Rit 7 – Vrijdag 23 juli : Golling an der Salzach  Rennweg am Katschberg  

 
Vandaag staat de eerste echte bergrit op het programma : een rit met 2 “cols”. We rijden van 

deelstaat “Salzburgerland” naar deelstaat “Karinthië”.  

 

  
 

We  volgen verder stroomopwaarts de rivier de 

“Salzach”, met 225 km de langste bijrivier van 

de Inn. Het is een Alpenrivier die ontspringt in 

de Kitzbüheler Alpen. 

De Salzach ontleent, net als Salzburg, zijn naam 

aan de zouthandel, die tot in de 18de eeuw over 

de Salzach werd bedreven. 

 

 
 

Bisschofshofen – Na 22 km 

Ligt aan de Tauernautosnelweg die dwars door 

de Alpen loopt.  

Bisschofshofen is een bekende en populaire 

wintersportlocatie. Het is de 4de en laatste 

bestemming van het jaarlijks vierschansen-

springen-tornoooi (samen met Obertsdorf, 

Garmisch Partenkirchen en Innsbruck).  

 
 

Radstadt – Na 45 km 

Radstadt is een oude historische vestingstad, gelegen op een rotsterras. Door een veelzijdig aanbod 

is het een goede uitvalsbasis voor wintersporttoeristen. 

Iets voorbij Radstadt (na 49km / 850 meter hoogte) begint de echte klim : 18 km klimmen tot 1738 

meter hoogte in Obertauern.  
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Obertauern – Na 67 km 

Obertauern ligt op de Tauern-bergpas op een 

hoogte van 1738 meter, en is één van de grote 

skigebieden met toppen tot 2526 meter. 

Het is meteen ook het hoogste punt op onze 

route.  

 

 
Sankt Michael im Lungau (93 km) 

Via Tweng en Mauterndorf hebben we de afdaling van zowat 25 km tot Sankt Michael im Lungau. 

Van hieruit kunnen we beginnen aan de beklimming van de 2de col van deze rit : de Katschberg, een 

klim van zowat 6 km van 1050 meter hoogte naar 1641 meter, met een maximale stijging van 15%. 

 

De Katschberg / Katschberghöhe – Na 99 km 

Na zowat 6 km klimmen bereiken we de grens 

tussen de Oostenrijkse deelstaten Salzburg en 

Karinthië. De Katschberg (1641 meter) is een 

bergpas en verbindt de Lungau in het 

Salzburgerland met het Katschtal in Karinthië.  

 

Waarschijnlijk werd de Katschberg reeds in de tijd 

van de Romeinen gebruikt als pasovergang. We 

doen slechts een deel van de afdaling om na 7 km 

te stoppen in Rennweg am Katschberg.  

 

 
 

Rennweg am Katschberg – Na 105 km 

In 1929 werd het eerste restaurant op de Katschberghöhe gebouwd. Tegenwoordig staan er op de 

Katschberg en in Rennweg am Katschberg talrijke hotels en vakantieappartementen, bedoeld voor 

het wintersporttoerisme dat zich in de loop der jaren hier heeft ontwikkeld.  
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Rit 8 – Zaterdag 23 juli : Rennweg am Katschberg  Meer van Bled  

 

 

We vervolgen onze afdaling naar Villach, waar 

we aan de 3de col van onze meerdaagse trip 

beginnen : de Wurzenpass.  Deze is een bergpas 

op 1073 meter hoogte tussen Karinthië (Villach) 

en Slovenië (Podkoren). 

De beklimming vanaf Villach (gelegen op 500 

meter hoogte) tot aan de grens met Slovenië 

(1073 meter hoogte) is 10 km,  met een max. 

stijgingspercentage van 18% en een gemiddeld 

stijgingspercentage van 7,3%. 

Deze col is verboden voor autos met 

aanhangwagen en caravans. 

Vanaf de grens rijden we bergaf om via 

Podkoren en Moistrana (bergop) onze 

eindbestemming “het meer van Bled” te 

bereiken. 

 
Spittal an der Drau - Na 31 km 

De gemeente heeft ongeveer 16.000 inwoners en is daarmee de vierde in Karinthië. Spittal ligt aan 

de Lieser, die even voorbij het centrum uitmondt in de Drau. De stad (sinds 1930) dankt haar naam 

aan een in 1191 op deze plaats gesticht pelgrimshospitaal. 

 

Het opvallendste gebouw in Spittal an der Drau 

is het slot Porcia (1533-1598). Het is één van de 

belangrijkste renaissancegebouwen in 

Oostenrijk. Er zijn een volkskunstmuseum en 

een hotel in ondergebracht. 

Spittal an der Drau vormt het zuidelijke eindpunt 

van de Tauernspoorlijn. 

  
 

Villach - Na 68 km 

Villach (59000 inwoners) is een zelfstandige stad in het zuiden 

van Karinthië. Het is de op één na grootste stad van Karinthië en 

ligt aan de rivier de Drau.  

Villach wordt omgeven door de Alpen. Rondom de stad zijn 

verscheidene meren te vinden, waaronder de Ossiacher See, 

Wörthersee en de Faaker See.  

Ten zuiden van Villach bij Arnoldstein is het drielandenpunt van 

Oostenrijk (Karinthië), Italië en Slovenië.. 

Villach heeft een oud centrum (Altstadt) rond de Hauptplatz en 

Kirchenplatz waar ook de Sint-Jacobskerk staat.  
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Würzenpass - Na 80 km 

Vanaf Radendorf (iets voorbij Villach) (op 500 meter hoogte) beginnen we aan de beklimming van 

de Wurzenpass (Sloveens = Korensko sedlo), een bergpas op 1073 meter hoogte tot aan de grens met 

Slovenië, 10 km lang met een max. stijgingspercentage van 18%. Verboden voor autos met 

aanhangwagen en caravans. 

Gemiddelde stijgingspercentage aan Oostenrijkse zijde : 7.3% : aan Sloveense zijde : 6.5 %. 

 

Grens Oostenrijk & Slovenië – Na 90 km : 

Het dorp aan de grens = Würzen in de Karawanken, een bergketen in de zuidelijke kalkalpen. Hoogste 

top is de Hochstuhl (Sloveens = Veliki Stol) van 2.238 m. Deze top is zowel van de Oostenrijkse als 

de Sloveense kant voor wandelaars te bereiken.  

Het gebergte is aan de noordkant ruig en onbegroeid en aan de zuidkant is het gebergte grasrijk en 

heeft het groene weiden. Over een groot deel van de bergkam loopt een lange bergwandelroute, de 

Planinska transversale.  

 

 

De Julische Alpen :  

Vormen een bergmassief in de Zuidelijke Kalkalpen. 

Het bergmassief ligt in Slovenië en Italië en kan 

worden gescheiden in een westelijk en een oostelijk 

deel, waarbij de grens verloopt over de Predilpas, het 

dal van de Koritnica en het dal van de Soča (Italiaans: 

Isonzo). De hoogste berg is de Triglav met 2864 

meter, die omgeven wordt door het Triglav Nationaal 

Park 

 

 

 

Podkoren – Na 90 km 

1ste gemeente in Slovenie, deelgemeente van Kranjska Gora. 

Heeft een uitgebreid wintersportcentrum. Vanaf hier rijden we langs het Triglav National Park..  

 

Jesenice – Na 115 km 

Een kleine stad (14.000 inwoners) gelegen in het uiterste noorden van Slovenië, tegen het 

Karawankengebergte. Vormt de toegangspoort tot het land vanwege de Karawankentunnel die het 

land met Oostenrijk verbindt. Deze, uit één buis bestaande, tunnel, is ongeveer 7,9 km lang en 

verbindt de Oostenrijkse A11 met de A2 in Slovenië. 

  

Meer van Bled – Na 134 km 

Eindbestemming van onze meerdaagse trip. 

 

 

 


