Najaarsweekend
Sauerland
2 t/m 5 september 2011

Voor de thuisblijvers :
Landhaus Schulte,
Böminghausen 8,
57399 Kirchhundum
Tel : 00492723-72792

Vertrek

:

Vrijdag 2 September 2011

Plaats

:

Hotel van der Valk Hengelo

Aanwezig

:

9.00 uur (koffie/thee)

Vertrek

:

9.30 uur
Lijst met veel gebruikte afkortingen :
GS
GGP
KM
OID
Ri

2

=
=
=
=
=

Gelände Sport
GasGeefPunten of Bezienswaardigheden
Kilometer
Of iets dergelijks
Richting

15

Voorwoord
Sauerland… het land van de stuwmeren, vakwerkhuizen, bierbrouwerijen, grotten EN van de wegopbrekingen. Dat laatste ondervonden wij althans toen we de routes in mei voorreden. Die stukken hebben we er uiteraard allemaal ingelaten, want daar ligt in
september nieuw asfalt :)
Maar evengoed zullen er in september weer andere wegen afgesloten zijn.
Het asfalt is zeer wisselend, van superstrak tot heel slecht (de zogenaamde GS-weggetjes). Een aantal slechte stukken hebben we
eruit gehaald, maar er valt niet helemaal aan te ontkomen.

De routes
In de routes zijn opties opgenomen voor inkorten of voor verlengen van de route, met de bedoeling dat iedereen aan zijn trekken
komt. Bekijk dat van dag tot dag even en stem je wensen af met
jouw mederijders/voorrijder.

En verder
Papieren: Denk aan je rijbewijs, paspoort en groene kaart.
Eten en drinken: Het is altijd handig om een flesje drinken en
een pakje biscuitjes o.i.d. mee te nemen.
In de routes zijn voorstellen voor pauzes opgenomen, maar het
zijn geen garanties of wetmatigheden.
En natuurlijk de zonnebril niet vergeten !

Landhau
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Vrijdag 2 september 2011

Eerste dag: Heenroute (269 km)
Tot aan Hamm gaan we via vlotte wegen naar het Sauerland. In
grote lijnen is het dezelfde aanrij-route als naar het Westerwald,
twee jaar geleden. Deze keer stoppen we niet bij de Bikersfarm,
maar rijden we nog even een stukje door tot Lüdinghausen, zodat
het stuk tot aan de volgende pauze (Sorpesee) minder lang is.
Stop 1 (95 km) wordt een snelle stop bij de McDonalds in Lüdinghausen.
Stop 2 (190 km) is aan de Sorpesee. Het café van 2 jaar geleden
was geen succes (de Strammer Max was met slechts 1 ei en de patat was koud). Daarom is de route in Langscheid nu iets verder
doorgetrokken, richting de dam. Daar zit de “Bikermeile Sorpesee”. Links van de weg zijn speciale parkeerplaatsen voor motoren. Rechts zie je “Bei Stravos”. Ze hebben voor elk wat wils: een
Imbiss, een ijs loket en een gewoon terras met bediening (zie foto’s
van de maaltijden op de middenpagina).
Na deze stop gaat de route verder langs de Sorpesee. Er zijn hier
veel snelheidsbeperkingen. Daarna volgen de nodige stuurwegen.
GGP 7

Op het eind gaat de route nog even op en neer naar de Hohe
Bracht (uitzichtstoren). We zijn dan niet ver meer van het hotel.
Wie wil kan ook gelijk doorrijden naar het hotel.
(zie foto’s)
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Maandag 5 september 2011

Vierde dag: Terug via de Kahler Asten (256 km)
Voordat we naar huis gaan, gaan we eerst nog een beetje toeren
door het Sauerland. Allereerst naar het hoogste punt, de Kahler
Asten (841 m), dicht bij Winterberg. Speciaal voor Roy ;)
Stop 1 (43 km) Kahler Asten.
Bij het voorrijden was de koffie er nogal slap… Maar de chocolademelk was heerlijk en het uitzicht prachtig. Hou er rekening mee
dat het op de Kahler Asten altijd waait en een aantal graden kouder is. Bij slecht weer kunnen we deze lus eventueel overslaan,
maar daar gaan we niet van uit!
Stop 2 (126 km) Café Solo aan de Möhnesee.
Mooi terras aan het meer.

Eigenlijk hadden we Bikertreff Geronimo in gedachten als tussenstop, maar die zijn door de week pas vanaf een uur of vijf open.
Dan verlaten we het Sauerland en gaan naar de snelweg (A2 en
A1). Maar eerst nog een verrassend bochtig stukje door het
platte landschap. De GPS-rijders krijgen op dit stukje veel aanwijzingen van Truus, terwijl we meestal gewoon de doorgaande weg
volgen.
De A2 op. Dan bij het eerstvolgende kreuz de A1 op ri. Bremen.
Bij Munster gaan we de snelweg weer af.
Vanaf daar is het nog 40 km tot aan de Felsenmühle bij
Ochtrup, waar we nog even wat eten/drinken en afscheid nemen
van elkaar.
GGP’s: 2, 3 en 14
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Zaterdag 3 september 2011

Tweede dag: Eggegebirge (175/250 km)
Dit is de lange rondrit met veel bochten. De grote lus gaat rondom
het Eggegebirge, de kleine lus door het Rothaargebirge. We beginnen met de zon in de rug (we gaan natuurlijk uit van een zonnig
weekend).
Stop 1 (65 km): Versetalsperre , geen horeca.
Let op: gelijk na de brug rechtsaf de parkeerplaats op. Of rij iets
door en ga aan de andere kant de parkeerplaats op.
Als het regent of je wilt koffie, dan kun je ook doorrijden naar de
Herscheider Muhle (71 km)
Stop 2 (115): het ski-gebied Wildewiese. Even doorrijden naar
Gasthof Steinberg. Hotel Panoramablick heeft een mooi uitzicht,
maar is minder ingesteld op passanten.
Stop 3 (180): Rhein Weser Turm (GGP 6)
De Rhein-Weser-Turm ligt op een zogenaamde “Wasserscheide”.
Doe je links van de weg je plasje, dan loopt het naar de Rijn. Doe je
rechts van de weg je plasje, dan loopt het naar de Weser.
Inkorten route:
Wie na 170 kilometer genoeg bochtjes gedraaid heeft, kan in Wurdinghausen terug naar het hotel. Of rij nog even mee naar de Rhein
-Weser-turm en dan terug. Je moet dan wel terug over Wurdinghausen.

We hebben in mei geprobeerd vanaf de Rhein-Weser-turm binnendoor terug te gaan naar Böminghausen, maar liepen vast op inrijverboden en doodlopende wegen.
Andere GGP’s: 1, 2, 5 en 6.
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Zondag 4 september 2011

Derde dag: Siegerland (213/248 km)
De route lijkt een beetje kort, maar dat valt mee. Er zitten veel kleine
wegen in het middenstuk.
De route gaat in het begin richting de Biggesee. Als je bij de Biggesee
even naar rechts kijkt, kun je zien dat de Talbrucke Sondern compleet
wordt vernieuwd. Het karwei duurt nog tot ergens in 2012.
Na de Biggesee gaan we richting een streek die wat minder bekend
is. Het gebied is ingebed tussen Sauerland, Westerwald en het Bergisches Land. Een aantal stukjes zullen bekend voorkomen van 2 jaar
geleden. We doen zelfs Wissen nog even aan, waar we toen overnacht hebben. Het eerste deel rijdt vlot weg. Ter hoogte van Waldbröl gaan we de kleine weggetjes op.
De weg van Friesenhagen naar Freundenberg is heel erg slecht, maar
dat wordt na Freundenberg weer goedgemaakt door grotere wegen
met lange bochten en strak asfalt.

Stop 1 (85 km): Haus Am Muhlenberg. Het ligt een beetje in de
middle of nowhere, aan een smal weggetje.
Stop 2 (142 km): Freundenberg. Er zitten diverse horecagelegenheden op een rij. Dit oude stadsgedeelte heet de Alte Flecken.
Heel bekend is het uitzicht op de Alte Flecken vanaf de heuvel in het
Kurpark, zie de foto op pagina 2.
Verlengen route:
Wie aan het eind nog niet genoeg heeft, kan er in Wurdinghausen
een extra lus bij aanplakken (45 km). Deze is als aparte route in het
bestand opgenomen. De lus start in Wurdinghausen en eindigt bij het
hotel.
GGP’s: 8, 9 en 12
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Bikermeile
Sorpesee

Hohe Bracht
Uitzichtspunt
(met geocache)

GGP’S : Gasgeefpunten c.q. bezienswaardigheden:
1.

Atta Grot in Attendorn: De koningin onder de Duitse grotten met stalagmieten
en stalactieten.

2.

Fort Fun avonturenpark in Bestwig Wasserfall., Western en Pretpark.

3.

Brouwerij van Eslohe in Eslohe.

4.

Bestekfabriek Hesse in Fleckenberg.

5.

Panorama Park Sauerland in Kirchhundem (8 baan, motorkart en de langste bobbaan van Duitsland).

6.

Rijn-Weser-Toren Kirchhundem-Oberhundem (zie 2e dag Eggegebirge toer)

7.

Uitzichtstoren Hohe Bracht (zie 1e dag heenroute).

8.

Apen en vogelpark in Reichshof Eckenhagen

9.

Boerderijmuseum in Reichshof Eckenhagen

10.

Wandelparadijs Schmallenberger Sauerland en vakantiegebied Eslohe.

11.

Geneeskrachtige groeve Nordenau Schmallenberg.

12.

Museum Wendener Hütte in Wenden.

13.

Zomerrodelbaan in Willingen.

14.

Vakantieregio Winterberg met koopcentrum.

15.

Gezellige dorpen Erndtebruck, Bad Berleburg en het Malerische Freudenberg

Landhaus
Schulte ...

… en

omgeving
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