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Van de redactie
We kunnen weer!
 
Bij het verschijnen van het eerste nummer waren we 
allemaal blij en opgelucht dat er eindelijk zicht op reizen 
en samen genieten met vrienden en familie ontstond. 
Nu, nog maar een paar weken verder, heeft het er alle 
schijn van dat zelfs de grotere evenementen in de 
zomermaanden weer mogelijk zijn.  
De eindsprint om met het tweede nummer te  
verschijnen voordat het gros van de COVID19- 
maatregelen zou komen te vervallen hebben we dus 
– met plezier! - verloren. 
Waar we in mei nog grote twijfels hadden over ‘vakantie 
in Nederland’ qua zonne-uren, heeft juni alle verwach-
tingen overtroffen en kunnen we ook met een gerust 
hart kiezen voor een vakantietrip in Nederland of in het 
buitenland. En dat is precies wat we met BIKE explorer 
graag willen. Een trip of evenement hoeft niet persé 
Nederlandse of een buitenlandse bestemming te 
hebben, maar het karakter van het evenement bepaalt 
of we het wel of niet op de agenda zetten.
We hopen dat we met z’n allen intens kunnen genieten 
van de zomerweken. Eind augustus komt het derde 
nummer van deze jaargang uit. Daarin ligt de nadruk op 
het najaar. 
Tot die tijd wensen we al onze lezers fantastische 
weken toe met mooie belevenissen. Blijf gezond en 
alert. Want zeker in de komende weken zal gelden: Ieder 
voor zich; allemaal voor elkaar!  

Jaargang 1, nummer 2, juli/augustus 2021
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Ontspannen inspannen
Waarom niet in combinatie met een vakantie die ene mooie route  
ingepland? In de Alpen-regio’s en op het Iberische schiereiland liggen 
tal van spannende en uitdagende routes klaar. 
Pak een dag of dagdeel en trek er op uit! Geniet van je fiets, je nieuwe 
spullen, de herwonnen ‘vrijheid’ en… natuurlijk van al het moois dat je  
onderweg ziet en ontmoet.
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Op de hoek van de Maria-Theresia-Strasse, 
onder het toeziend ‘oog’ van de Triomf-
boog, zie ik al de affiche van Die Börse op 
de muur rechts voor me. Het verhuur-
bedrijf dat mij al enkele jaren, zowel in de 
winter als in de zomer, voorziet van de 
meest passende materialen voor de short 
stay in dit gebied. ’s Winters zijn het de 
piste-, toer- of langlauf-ski’s met bijpas-
sende boots; in de zomer kan ik hier 
terecht voor de ideale bike voor welke trip 
ik ook wil maken.  Eigenaar Volker weet dat 
ik niet echt behoor tot de doelgroep die 
zich zelf ook nog wel eens op het event 
Crankworkx World Tour, sinds enkele jaren 
is Innsbruck ook een vaste waarde in de 
World Tour van dit evenement, ziet schit-
teren.  
Als hij me vraagt wat mijn programma is 
voor de komende dagen, en ik hem zeg dat 
ik de Nordkette wil doen, meen ik bij hem 

De hoofdstad van Tirol wordt omringd door bergen en 
deze bergen geven in de winter plek aan alle mogelijke 
wintersporten. In de zomer zorgen ze voor spannende 
routes en prachtige belevenissen op de fiets. Uiteraard voelt 
de mountainbiker zich hier helemaal in z’n element. Bike 
parks, single trails en vele routes. Allemaal in ruime mate en 
op maat (beginners/gevorderden/profs) beschikbaar. En met 
een enkele Bike City Card mag je onbeperkt  genieten van 
alle trails en bike parks.

TEKST ADRI ULFMAN
BEELD  INNSBRUCK TOURISMUS

Innsbruck

Oostenrijk

Airtime & 
Adrenaline 
(Mountain)Bike City Innsbruck
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   De Altstadt. Een must, ook met de fiets.

    De Nordkette Singletrail: bucket-list!

 

een ietwat gemeen lachje te ontdekken. Zo 
van ‘nou, nou, meneer durft’. 
Gelukkig heb ik hem al eerder verteld dat 
ik de overmoedige leeftijd al enige tijd ach-
ter me heb gelaten en weet hij dat ik vooral 
voor redactionele doeleinden onderweg 
ben.  
Op de vraag of ik ook nu weer bij Bernard 
(Bike hotel Seppl in Mutters) overnacht en 
ik dat bevestig, laat hij me weten dat hij 
daar einde dag een top-bike zal bezorgen.  
En dat is wel heel erg fijn. Transavia, Hotel 
Seppl en die Börse zorgen er voor dat elke 
trip naar dit buitensport-paradijs heel ont-
spannen en relaxed kan worden georgani-
seerd.
Voorafgaand aan m’n bezoek aan die Börse 
heb ik bij de plaatselijke VVV aan de 
andere kant van de Maria-Theresian-Strasse 
de Bike City Card  opgehaald. Ook dat is 
een handige en heel efficiënte manier, zelf 

noemen ze het de ‘sleutel’, om ongestoord 
te kunnen genieten van al het moois in het 
fietsparadijs Innsbruck. Alle trail-gebieden 
en bike parks rondom Innsbruck zijn met 
deze ene kaart toegankelijk. Inclusief het 
gebruik van alle liften en kabelbanen van 
de trail-gebieden. Met deze ingrediënten 
op zak kan de verkenning beginnen. 
Bike Hotel Seppl ligt in Mutters, één van 
de Feriendörfer, direct naast de stad gelegen. 
Het ligt zo dicht tegen het centrum van de 
stad aan dat ik het liever een buurtschap 
noem. Bij Seppl is alles voor bikers tiptop 
geregeld. Van laadstation, reparatie- en stal-
lingruimte, wasmand, tot speciale ontbijt-
producten en natuurlijk de Geheim Tipps 
van Bernhard!

Die Qual der Wahl
Rondom Innsbruck, op de Nordkette, rich-
ting Stubai en ook direct in Mutters zijn 
talloze mogelijkheden voor MTB spanning 
& sensatie, maar natuurlijk ook voor fun 
voor het hele gezin. Ik ken geen gebied met 
een dergelijk groot en breed aanbod. En 
met de Bike City Card brengen openbaar 
vervoer en kabelbanen je op nagenoeg elk 
gewenst startpunt. 

Rauschbrunnen
Gezien de geringe afstanden maak ik 
natuurlijk geen gebruik van de bus, maar 
pedaleer ik in de vroege ochtend op m’n 
gemak door de ontwakende binnenstad van 
Innsbruck.

Bij de brug over de Inn en de oversteek 
richting Hötting dwalen m’n gedachten af 
naar de UCI-Wereldkampioenschappen op 
de weg, waarbij de Höttinger Hölle haar 
naam weer eens eer aan deed. Wat Tom 
Dumoulin daar liet zien was episch. Wat is 
hem een vervolg op het Giro-succes toch 
gegund! 
Tijdens een vorige trip zijn we langs deze 
route afgedaald en destijds had ik me al 
voorgenomen om deze route eens in de 
omgekeerde richting te pakken.  
Na 2,8 kilometer is Gasthaus Planötzenhof 
het eerste oriëntatiepunt dat ik bereik. Ik 
heb mezelf echter voorgenomen pas bij 
Rauschbrunnen een tussenstop te maken.  
Via de grindpaden gaat het daarom com-
fortabel verder, waarbij ik wel moet beken-
nen dat de elektrische trapondersteuning 
hier een grote bijdrage aan levert! Na ca. 6 
kilometer begint het echte werk. Daar gaat 
het goed steil naar boven. Maar… boven 
ligt het Gasthof met terras op ruim 1.000 
meter hoogte met een prachtig uitzicht 
over de stad . En dat compenseert de gele-
verde inspanning helemaal.

Via Höttinger Alm naar de Seegrube
De fameuze Nordkette Singletrail is nog 
steeds gesloten. Voor de echte (downhill) 
MTB-fanatici is dit natuurlijk heel jammer, 
maar de oversteek vanaf Rauschbrunnen 
via de Höttinger Alm naar de Seegrube is 
in mijn beleving ook best anspruchsvoll. En 
de Seegrube-route is voor de MTB-ers 
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zeker ook een interessant alternatief.  
Bij het restaurant, op 1.900 meter maak ik 
mijn eerste tussenstop, waar de 0,5 en de 
Speckplatte aanvoelen alsof er een engeltje 
op m’n tong piest en het uitzicht richting 
Stubai en het Zillertal weer nieuwe ideeën 
en inspiratie oplevert voor volgende trips. 

Hungerburg en Arzler (Single) Trail
Ook aan single trails geen gebrek. Met omi-
neuze namen als Chainless One, First One 
(vooral voor beginners en families met kin-
deren) en Straight One, Wild of Rough One 
(voor gevorderden), in bike park Innsbruck 
is er volop keuze. Ik heb echter gekozen 
voor de Hungerburg en vervolgens de 
Arzler Trail.  
Aan de doubles waag ik me niet en met 
maximale controle, oftewel ‘weg van het 
gaspedaal’ slinger ik naar beneden. Het is 
mij namelijk niet te doen om een PR of 
ander record neer te zetten, maar om eerst 
eens kennis te maken met deze trails. 
Beneden aangekomen, in het stadsdeel 

Mühlau, pak ik het pad langs de Inn weer 
terug naar de brug om mezelf vervolgens bij 
Gelateria Tomaselli in de Maria-Theresian-
Strasse te feliciteren met een geslaagde dag! 
Deze nevenvestiging van het vermaarde kof-
fiehuis in Salzburg is een echte aanrader. En 
de plek op de wandelpromenade is bijzonder.  
Terug in Seppl is het snel fiets afspuiten, 
parkeren, kleding in wasmand en dan… met 
een Spritzer genieten van het nieuwe Natur-
teichzwembad dat in de tuin is aangelegd.  
Alvast denkend aan de komende dag waarin 
de andere kant, de Mutters/Götzens-kant 
met o.a. het bikepark op het programma 
staat.  

INFO: 
www.innsbruck.info 

   De Card is een soort van 'all-inclusive'.

  Top panorama-uitzicht op de Höttinger Alm.
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Bram fietst

Brotherhood of Ti  

De zomerse dijken zijn gevuld met 
flitsende wieler pelotonnetjes. 
Zoevende banden, gesoigneerde 
coureurs en helgekleurde 

frames. Alle frames? Nee, niet alle frames.  
Als je goed kijkt, zie je in een groep soms één 
zilverkleurige non-carbon fiets. Karaktervol 
en eigenwijs, als een klein Gallisch dorpje in 
het grote Romeinse rijk. Grote kans dat je 
dan kijkt naar een titanium fiets. Niet 
schreeuwend, maar ook geen grijze duif. 
Eerder gedistingeerd en stijlvol. 

Een jaar of acht geleden, toen ik wist dat de 
fiets mijn sport was, mocht ik van mijzelf op 
zoek naar een échte fiets. Meestal is de keuze 
dan tussen alu of carbon. Een enkele hipster 
vindt dat steel is real, maar dan is er nog dat 
vierde materiaal. Titanium (Ti). Voor de 
buiten wereld relatief onbekend, maar bij insi-
ders niets minder dan cult. Dat is iets voor 
mij, dacht ik. Want iedere fiets is tegenwoor-
dig licht en stijf, maar ik was op zoek naar 
een fiets met een verhaal. En titanium hééft 
dat verhaal. Een voorbeeldje: Lance Arm-
strong reed de tijdritten in de door hem 
gewonnen Tour de France van 1999 op een 
overgeschilderde titanium fiets met Trek 
Decals. En hij was destijds niet de enige prof 
met een stiekeme liefde voor Ti. Kijk, dat zijn 
de verhalen waar ik mij in kan vinden! Met 
een titanium fiets treed je binnen in een 
geheim genootschap: the brotherhood of Ti. 

Titanium staat voor eigenwijs, bulletproof 
kwaliteit en een frame voor je leven. In het 
peloton kun je rekenen op de waardering van 
andere Ti-lovers: thumbs up, goedkeurende 
blikken en altijd een goed gesprek. Want op 
een of andere manier heeft iedere titanium 
fiets een geschiedenis. En iedere eigenaar 
heeft een band met zijn fiets. Of die van haar, 
want ook vrouwen zijn lid van de brother-

hood. Je bent verzekerd van een bijzonder 
plaatsje in het peloton. 
Nu ik mijn fiets wat langer heb en langzaam 
de meeste onderdelen al eens heb vervangen 
en rondkijk in mijn kleurrijke pelotonnetje, 
begint zich dan toch het enige nadeel van dit 
onslijtbare en onbreekbare edelmetaal op te 
dringen…  
Ik heb nooit meer een nieuwe fiets nodig.

BRAM ESSELINK
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 De poedercoating bevestigt de exclusiviteit; doet denken aan patina leer.

   Absolute blikvanger. 
Italiaanse elegantie, 
gecombineerd met een 
historische, retro geometrie. 

  Gepolijste velgen maken de Ingegnere  
nog specialer.

Gespot

Bella Figura
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N
og geen week geleden 
werd m'n gloednieuwe 
racefiets afgeleverd. 
State-of-the-Art (uiter-
aard). Alles plastic, 
intern geleide kabels, 

schijfremmen en Aero inside. Maar ook de 
eerste racefiets waar ik zelf niks meer aan 
kan sleutelen. En een fiets waarvan de 
geavanceerde technologie er van dichtbij 
niet echt 'lekker' uitziet. Met plastic kappen 
en afsluitingen die het stoere staal verber-
gen. En een crank die er van voren net zo 
(goed) uitziet als van achteren. 

Retro?
Wat een verschil met de Bella Ciao Ingeg-
nere. In bijna alles het tegenovergestelde. 
De Ingegnere heeft glimmende, glanzend 
gepolijste aluminium velgen, een zilver 
glinsterende aluminium crank en een 
spichtig stalen frame. Een bijna plasticvrije 
fiets zonder verborgen geheimen en verras-
singen. Op het eerste gezicht een retro  
single speed fiets en daarmee niet (meer)  
van deze tijd. 
Een paar jaar geleden was een dergelijke 
stalen fiets zonder versnellingen de ultieme, 
coole urban bike. Het was de fiets van de 
fietskoeriers en de fiets die in de grote ste-
den van de Verenigde Staten het straatbeeld 
bepaalde. Beide zijn inmiddels niet meer 
trendbepalend!

Stadscultuur
Matthias Maier, de man achter Bella Ciao, 
heeft z'n inspiratie voor het ontwerp 
sowieso ergens anders vandaan. “Ik heb 
twee jaar in Milaan gewerkt,” zegt hij, “en 
ik heb dit type fiets regelmatig op straat 
gezien. Het ontwerp staat wat mij betreft 
voor de Italiaanse stedelijke fietscultuur. 
Toen ik er destijds eentje, geheel onder het 
stof, aan het plafond van een fietsenhande-
laar zag hangen, moest ik hem absoluut 
hebben.” Love at first sight. En zoals het zo 
vaak gaat: is de liefde voor een bepaald 
merk/model eenmaal ontdekt, dan zie je ze 
opeens ook veel vaker om je heen. Matthias 
kwam er achter dat ze decennialang waren 
gebouwd met telkens hele kleine aanpassin-
gen. Het besef groeide dat deze mix van 
‘Italiaanse dolce vita, sportiviteit en 
charme’ ook andere fiets-aficionados zou 
kunnen inspireren.

Enkel en alleen positiviteit? 
Er was ook zeker sprake van een 'maar'. 
Deze fietsen bereikten hun top(-kwaliteits-

Je zou kunnen stellen 
dat single-speed fietsen 
inmiddels meer in het 
museum dan op de straat 
thuis horen. De fashionable 
citybike Ingegnere van 
Bella Ciao bewijst het 
tegenovergestelde: het 
ontwerp is oorspronkelijk, 
origineel en de technologie is 
zeker niet ‘retro’.

TEKST JÖRG SPANIOL
FOTO’S KERSTIN LEICHT
VERTALING EN BEWERKING ADRI ULFMAN

niveau) in de jaren '50 en '60. Daarna ging 
het bergafwaarts volgens Matthias. Export/
import was daarmee geen optie. Eigen pro-
ductie in Italië? Matthias noemt problemen 
met het naleven van deadlines en kwaliteit 
in dit specifieke deel van Europa. En dus 
werd het een project. 
Bella Ciao produceert sinds 2009 fietsen in 
Duitsland, met Italiaanse frames en over-
wegend Europese ingrediënten. Niet als 
retro-kopieën van een historisch model, 
maar als hedendaagse afstammelingen/
nakomelingen.

Kwalitatief hoogwaardig
Maier benadrukt de kwaliteit van de fiet-
sen. Dat mag ook wel! Onze spaarzaam uit-
geruste testfiets kost 1.500 euro. Een ver-
gelijkbaar exemplaar voor non-kenners 
(leken), zou zomaar voor 1.000 euro goed-
koper kunnen worden gebouwd. 
Elementen als de corrosiebescherming, de 
met geitenleer omzoomde stuurgrepen, het 
leren Brooks-zadel, en de kogelgelagerde 
MKS-pedalen maken indruk. De speciaal 
ontwikkelde poedercoating, die qua kleur 
doet denken aan versleten leer, is smette-
loos. Hoogwaardige technologie, optisch 
coherent gecombineerd met kwalitatief 
hoogwaardige design-materialen. 

Niet alleen om naar te kijken
De in het oog springende geometrie van de 
Bella Ciao wakkert de nieuwsgierigheid 
aan. Het voorste framedeel is op dezelfde 
manier geconstrueerd als bij een racefiets, 
de achterkant is echter ongeveer acht centi-
meter langer. Het naar achteren gebogen 
stuur verkort de afstand met de zitpositie 
met ongeveer 20 centimeter in vergelijking 
met een racefiets. Vanaf de zijkant bekeken, 
bevinden de handen zich net achter de 
stuurbuis. En een paar eerste meters zijn 
nodig om de Italiaanse pace te bereiken. De 
48/18-combinatie in de overbrenging voelt 
met name goed tussen de 25 en 30 km/u. 
Niks rammelt, de remmen werken uitste-
kend, ook bij het passeren van die risico-
volle, vriendelijke blik van een signora. 
Dus: de stalen ‘schoonheid’ is niet om 
alleen naar te kijken, je kunt er heel lekker 
op fietsen, zonder versnellingen. De typi-
sche, historisch bepaalde, zitpositie maakt 
dat de fiets wel met name voor de kortere 
stadsritten kan worden ingezet; voor lan-
gere tochten is de fiets niet ideaal. Maar... 
welke liefhebber maalt daar om?

INFO:  
BELLA CIAO INGEGNERE

Prijs: € 1.495 
Gewicht frame: 11,8 Kilo  
Frame/Voorvork: stalen buizen, 
Dedacciai Zero Uno  
Schakelingen: Sturmey Archer  
Wielen: Sturmey Archer; gepolijste 
aluminium velgen, 36 spaaks.  
Banden: Continental Contact Speed 
32-622  
Remmen: Tektro R559 Dual Pivot  
Uitvoering: MKS-pedalen, aluminium 
stuur, 50 cm breed; Brooks-zadel. 
Beoordeling: Italiaanse Elegantie. 
Combinatie van kwalitatief hoog-
waardige materialen met een 
historische, specifieke zitpositie.  
www.bellaciao.de
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Van Vuurland
naar Alaska

De Cordillera Blanca in Peru maakt deel uit van 
het Andes gebergte. De foto is genomen op 
4.903 meter hoogte op een pas over Punta 
Olimpica. Het was de hoogste pas waar ik ooit 
overheen ben gefietst. 

In Costa Rica ontdekte ik op het terrein van 
een verlaten kerk een kraan. Ik kon de 
verleiding niet weerstaan. Nooit zal ik deze 
douchebeurt vergeten! 

Kamran Ali, software-
ontwikkelaar en fotograaf uit 
Neurenberg, mag zich, met 
inmiddels al meer dan 50.000 
kilometer in de benen, een echte 
wereldfietser noemen. In 2015 
nam hij ontslag en fietste van 
Duitsland naar zijn geboorteland 
Pakistan. Een jaar later begon hij 
aan een fietstocht die hem van 
het puntje van Zuid-Amerika in 
Argentinië naar Alaska bracht 
en vier jaar duurde. Met een 
aantal heel bijzondere (foto-)
momenten.

TEKST EN FOTO’S KAMRNA ALI
VERTALING EN BEWERKING 
ROBINE MOOLENAAR

Fotoreportage

Een fotito?, vroeg deze vrouw me in de 
buurt van de Peruaanse stad Cusco. Ze 
draagt de traditionele kleding en heeft een 
schaap en een baby alpaca bij zich – voor 
een fotomoment voor toeristen. In ruil 
voor de foto geven deze vaak een fooitje.
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De Mesa Arch is een beroemde plek in het Canyonlands National Park 
in Utah. Kort voor zonsopgang maakte ik iets opmerkelijks mee: de 
boog gloeide zo rood dat het leek alsof hij in brand stond. 

Ik ontmoette dit inheemse kind in het 
Glacier National Park. Na de verovering van 
Amerika door de blanke kolonisten ging 
een groot deel van de cultuur van de 
inheemse volkeren verloren. In de 
afgelopen jaren ontdekt de jongere 
generatie de oude verhalen, liedjes en 
dansen echter weer opnieuw.

Als kind droomde ik ervan Monument Valley met eigen ogen te zien, omdat het symbool staat 
voor het Wilde Westen, dat ik tot op dat moment alleen uit Hollywood-films kende. 
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In Ecuador vind je een schommel die op 2.600 meter hoogte boven een steile rotswand hangt. De lokale 
bevolking noemt dit de ‘Schommel van het Einde van de Wereld’, omdat het leven van degene die 
schommelt en naar beneden stort, daadwerkelijk ten einde is. 

De 66 kilometer lange Death Road in Bolivia geldt als de 
gevaarlijkste weg ter wereld. Hij begint op de droge Altiplano-
hoogvlakte op 4.600 meter en loopt vervolgens naar beneden 
naar 1.100 meter in het vochtige regenwoud.  

Mocoa is de toegangspoort tot het westelijke 
Colombiaanse Amazonegebied. Rond en in de 
stad zie je voortdurend Colombiaanse militairen. 
Deze soldaten zijn er om te verhinderen dat 
rechtse paramilitairen en drugskartels, die zich in 
de jungle ophouden, toegang tot andere delen 
van het land krijgen.
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Andrea en Franz Staggl van de Arzlhof zijn meesters 
in Verwennerij, ze schrijven het met een hoofdletter. 
De Arzlerhof ligt aan twee van Europa's mooiste 
LAF's, lange afstandsroutes. Midden in de Pitztaler 
Alpen hebben zij een oase van rust gecreëerd en 
verwennen ze hun gasten in alle opzichten, van de 
keuken tot en met wellness. 

Waar LAF's elkaar kruisen staat verwennen centraal

De Via Claudia Augusta is de Romeinse straatweg door de Alpen. Deze route is 753,4 km lang en loopt 
van het Zuid-Duitse Donauwörth naar de Adriatische Zee. Onderweg maak je kennis met zeer verschillende 
smaken, van de Schwabische keuken, via Tiroolse lekkernijen tot de Cucina Italiana.

De InnRadweg is de 535 km lange 
route met 1.825 hoogtemeters door 
de Alpen. Hij begint in de Engadin in 
Zwitserland en van daaruit gaat hij 
verder naar Tirol in Oostenrijk. Daarna 
fiets je naar Beieren in Duitsland en 
ten slotte ga je nog een keer de grens 
over en fiets je Oberösterreich binnen 
en eindig je de route in Passau waar 
de Inn in de Donau uitmondt. 

Welke LAF neem jij naar de Arzlerhof?
De familie Staggl heet je van harte welkom - 
arzlerhof.at 
De specialisten van Velontour adviseren 
graag over de routes en meer -  
velontour.info

EXPLORE YOUR RIDE
BIKEPACKING BY SKS GERMANY

HET WIEL OPNIEW UITVINDEN.
MAAR DAN BETER! AL 100 JAAR.

az_BIKEPACKING_290_121_nl.indd   1az_BIKEPACKING_290_121_nl.indd   1 16.06.21   13:1316.06.21   13:13
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Spanje

Op de fiets over de mooiste Vias Verdes van Spanje
Vias Verdes (Greenways) zijn oude spoorlijnen in Spanje 
die niet meer in gebruik zijn en die je per fiets kan 
ontdekken. In 1993 had Spanje meer dan 7.600 kilometer 
aan ongebruikte spoorlijnen en is toen begonnen om 
deze toegankelijk te maken als fiets en wandelpaden. 
Inmiddels bestaan er 123 Vias Verdes. Deze paden zijn 
een aantrekkelijke en duurzame manier om van de 
schitterende Spaanse natuur en het rijke spoorweg 
erfgoed te genieten. 
 
TEKST EN FOTO’S MARION HOOGWEGT

En de trein  
stond stil…

Vias Verdes
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H
et netwerk van Vias 
Verdes is zo ontwor-
pen, dat het gebruik 
maakt van de voorde-
len van het tracé van 
spoorlijnen en zorgt 

voor maximaal gemak en comfort op de 
routes. De routes zijn ook toegankelijk voor 
personen met een beperkte mobiliteit. 
Bovendien zorgt het verbod op gemotori-
seerd verkeer voor een hoge mate van vei-
ligheid.
Het concept van de Vias Verdes houdt niet 
alleen het toegankelijk maken van de oude 
spoorlijnen in, maar ook het opknappen  
van meer dan 100 oude spoorwegstations. 
Die worden gerestaureerd en doen nu 
dienst als horeca, accommodatie, fiets-
verhuur en informatiecentra.

Veelzijdige natuur en cultuur
De Vias Verdes lopen door de natuur. Er 
bestaan routes van enkele kilometers tot 
routes van rond de 200 kilometer die je in 
etappes kunt afleggen. Allemaal zijn ze 
uniek en gevarieerd. Het is daarom een 
prachtige optie voor fietsers die het land-
schap, de cultuur en het erfgoed willen 
leren kennen. 
De natuur langs de oude spoorbanen is bij-
zonder afwisselend. Van prairie-achtig tot 
groene rijstvelden, landschappen met uitge-
strekte olijfboomvelden, wijnranken en bos-
sen met steeneiken en pijnbomen tot 
indrukwekkende rotspartijen. Op de route 
fiets je langs stationnetjes, authentieke 
dorpjes met levendige pleinen en kastelen 
die je kan bezichtigen én waar je soms kunt 
verblijven. 

Gastvrijheid en heerlijk eten
Na een dag flink fietsen wil je ook zorgen 
voor de inwendige mens. En waar kun je 
dat beter doen dan in Spanje! Aan de kust 
geniet je van visgerechten of van schaal- en 
schelpdieren. En de keuken in het binnen-
land staat garant voor stevige stoofpotten of 
gegrild vlees met groenten. Bij een smake-
lijk mediterraan gerecht past natuurlijk een 
goed glas Spaanse wijn.
Spanjaarden zijn van nature hartelijke en 
vriendelijke mensen. Al is het Engels niet 

altijd wat wij gewend zijn, de warmte en 
hulpvaardigheid zijn bijna een vanzelf-
sprekendheid.  
En de heerlijke tapas, paella en zoetigheden 
zoals amandeltaart veraangenamen een dag 
van inspanning.

Drie schitterende routes in Zuid Spanje
Vias Verdes vind je in heel Spanje. Maar de 
omgeving waar je deze routes, dankzij het 
goede klimaat, het hele jaar door kunt fiet-
sen is Andalusië. We geven je drie tips van 
routes die we zelf hebben gefietst.
Op alle drie de routes kun je een huurfiets 
laten bezorgen bij het beginpunt en weer 
laten ophalen bij het eindpunt. De fietsver-
huurbedrijven bieden recreatiefietsen, 
mountainbikes, e-bikes, kinderfietsen én in 
sommige gevallen tandems.
Lange afstanden kunnen worden afgelegd 
door de getrainde fietser, maar ook zijn 
Vias Verdes een goede optie voor de recrea-
tiefietser of het gezin omdat ze nooit meer 
dan 4% stijgen of dalen.
Zorg ervoor dat je voldoende ruimte in je 
fietstassen hebt. Andalusië verlaat je name-
lijk niet zonder een aantal flessen hoogste 
kwaliteit olijfolie!

Via Verde de Aceite  
(Jaen en Granada) 121 kilometer
Deze prachtige tocht start in Jaen, de noor-
delijkste provincie van Andalusië. Zodra je 
op de fiets zit raak je meteen onder de 
indruk van het bergachtige landschap dat 
gekleurd wordt door duizenden olijfbomen. 
De oude spoorweg gaat door verschillende 
kleine spoortunnels en over historische via-
ducten en werd vroeger gebruikt voor het 
vervoer van olijfolie waar deze streek 
bekend om staat. 
Waar je ook fietst, de geur van olijfolie 
komt je tegemoet. Onderweg zie je vele 
cortigo´s, authentieke Andalusische villa’s, 
die wit afsteken tegen de ruige en groene 
omgeving. Ook vogelliefhebbers worden 
hier op hun wenken bediend. Onderweg 
kun je oude treinen bezichtigen of een 
kijkje nemen in het olijfoliemuseum. Je 
fietst dwars door het spectaculaire natuur-
park Sierra Subbética dat door UNESCO 
is uitgeroepen tot Geopark. Halverwege 

   Ook de oude spoortunnels 
maken soms onderdeel uit van 
de route (foto: Shutterstock)

   Oude stations krijgen nieuwe 
functies
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Spanje

zoek hier een van de mooiste dorpjes van 
Andalusië, Zuheros, dat tegen de berg te 
lijkt aangeplakt en met een imponerend 
kasteel op een rotspunt. 
De flora van de Sierra Subbetica bestaat 
naast duizenden olijfbomen ook uit diverse 
soorten eiken en wilde bloemen zoals nar-
cissen en orchideeën. Qua fauna tref je hier 
veel roofvogels aan, zoals gieren, adelaars 
en een grote populatie slechtvalken.

Via Verde - Almendricos  
(Almeria en Granada) 128 kilometer
Begin 1900 bestond er in Zuid Spanje een 
spoorlijn, die liep van Almendricos in de 
provincie Murcia naar Guadix in de provin-
cie Granada. Deze route, om ijzer te ver-
voeren dat uit de mijnen kwam, liep dwars 
door de Almanzoravallei in Almeria. Veel 
van de oude Andalusische plaatsjes waar je 
langskomt, hebben een gerestaureerd sta-
tion dat nu dienst doet als bar of restau-
rant. 

Deze schitterende route loopt door een 
vruchtbare vallei, een natuurgebied met 
amandelbomen, olijfbomen en indrukwek-
kende vergezichten. 
Het witte dorpje Seron is het middelpunt 
en een uitstekende plek om van de plaatse-
lijke gastronomie te genieten. Onderweg 
word je vergezeld door talloze roofvogels en 
vlinders en tijdens de route kun je in 
authentieke dorpjes met vriendelijke Andal-
usiërs uitrusten of iets gebruiken op de 
oude stations waar de muren de sfeer van 
vroeger fluisteren.

Vía Verde de la Sierra  
(Cadiz en Sevilla) 38 kilometer
Dit is één van de mooiste Vias Verdes in 
Spanje en loopt over de oude spoorlijn die 
begin 20e eeuw is aangelegd tussen het wel-
varende Jerez de la Frontera en Almargen, 
tussen de provincies Cadiz en Sevilla. Het 
fietstraject loopt van Olvera tot Puerto Ser-
rano en is gemakkelijk in een dag te doen. 

Een bijzonder detail is dat deze spoorlijn 
nooit in gebruik is genomen. Na de start 
van de bouw begon de Spaanse burgeroor-
log en daarna de economische crisis.  
De tunnels, viaducten, stations waren al 
aangelegd maar alles werd toen stopgezet. 
Startpunt Olvera is een prachtig gelegen wit 
dorp op een heuvel. Vanaf ver zie je de het 
recent gerestaureerde 12e -eeuwse kasteel. 
Het oude centrum wordt gekenmerkt door 
allerlei kronkelige straatjes.  Halverwege de 
route passeer je het hoogtepunt van de 
tocht, de Nature Reserve Peñon de Zafra-
magón, een spectaculair rots met één van 
de grootste koloniën vale gieren van Europa 
die deze route uniek maakt.  

   Plattegrond van de Via Verde del Aceite
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VOORBEREIDINGEN
Voordat je aan een Via Verde 
route gaat beginnen, is het 
raadzaam om je goed te 
informeren over de eigenschap-
pen van de route. Op de website  
www.viasverdesfietsenwandel.
com vind je gedetailleerde 
kaarten en informatie over 
soorten wegdek, natuurlijke en 
historische achtergronden en 
tips voor accommodatie, 
restaurants en fietsverhuur. 
Goed om te weten is dat het 
complete netwerk van de Vias 
Verdes ook beschikbaar is in 
Google Maps. De Vias Verdes 
worden hierin aangegeven met 
een dunne groene stippellijn.

   Mooi Zuheros, midden in de Sierra 
Subbetica (foto: Joser Pizarro)

   Steeds meer mensen ontdekken  
de Via Verdes

   Fietsen in Spanje betekent ook 
heerlijk eten!



E-bike motoren

Materialen
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Hart van de 
E-bike

  Pittig of comfortabel getuned?  
De karakteristieken van de motor zijn van essentieel 
belang voor het rijgevoel op een e-bike.

De middenmotor in de E-bike 
ontwikkelt zich pijlsnel 
en de consumenten zijn 
weinig vergevingsgezind. 
Het actuele hoogseizoen 
in de branche grijpen we 
aan om eens een beknopt 
overzicht van verschillende 
fabrikanten en modellen te 
presenteren. Ook belichten 
we specifiek een aantal 
aandachtspunten die bij 
aankoop belangrijk zijn. 

TEKST INGO EFFING 
VERTALING DINA POHLE
FOTO‘S/GRAFIEK BROSE, SHUTTERSTOCK 



2-2021 BIKE explorer 21

Hart van de 
E-bike
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De centraal geïnstalleerde motoren hebben 
het voordeel van een evenwichtige gecen-
treerde gewichtsverdeling tussen de twee 
wielen, ze zijn robuust en prima te koppe-
len met de versnellingsnaaf. Midden-
motoren sluiten direct op het crankstel 
aan. De directe krachtoverbrenging op de 
ketting zorgt voor een natuurlijk(-er) rij-
gevoel en is merkbaar krachtiger dan bij de 
eerder licht ondersteunende achterwiel-
aandrijvingen. Hier tegenover staat echter 
een verhoudingsgewijs hoge prijs, een 
hoger geluids niveau en een hoge slijtage 
aan de derailleur.

Een woelige markt
De ontwikkeling van de motoren heeft veel 
weg van een heuse wedstrijd. Jaar op jaar 
overtreffen de producenten elkaar, door 
steeds weer door kleinere en krachtigere 
motoren op de markt te brengen. Wat een 
‘natuurlijke selectie’ bewerkstelligt. Som-
mige producenten - niet altijd onbekende 
- kunnen het tempo niet bijbenen en moe-
ten ermee stoppen. Zo is bij voorbeeld eind 
2019 Continental uit de race gestapt. Twee 
jaar eerder had men met de presentatie van 
de 48V-motor nog letterlijk de revolutie 
afgekondigd. Een beëindiging die ook 
grote gevolgen had voor fietsenfabrikant 
Derby Cycle met merken als Kalkhoff, 
Raleigh, Rixe en Focus. Nadat bij de eigen 
impulse-motoren toenemende problemen 
ontstonden en bijgevolg de klanten onte-
vreden waren, nam men afscheid van het 
tot dan toe veel gebruikte eigen aandrijf-
systeem en zette uitgerekend in op Conti-
nental-motoren. 

Ook producent BionX is met een faillisse-
ment van de markt verdwenen en Go 
Swissdrive werd in 2019 vanwege te hoge 
ontwikkelingskosten opgeheven. In een ver-
klaring werd gezegd dat met de ontwikke-
ling van nieuwe functies en app-verbindin-
gen de kosten alleen maar toenamen.  Voor 
Go Swissdrive is dat in een prijsgevoelige 
marktomgeving moeilijk realiseerbaar. 
Maar… de verleidelijke groeimarkt brengt 
ook nieuwkomers naar de start. Ze ruiken 
kansen op een stuk van de ogenschijnlijk 
grote e-bike-taart. Dit is op het eerste 
gezicht begrijpelijk want elektromotoren 
zijn inmiddels diep doorgedrongen in de 
markt en in principe eenvoudig geconstru-
eerd. Dan ligt gedachte voor de hand dat 
het verwerven van een aandeel met een 
overzienbare inspanning mogelijk zou moe-
ten zijn. In tegendeel; niets is minder waar. 

D
e stormloop van klan-
ten heeft ervoor 
gezorgd dat fiets-
winkels in de afgelopen 
maanden regelrecht 
‘geplunderd’ lijken. Zo 

zal 2021 na 2020 voor de producenten van 
elektrische fietsen waarschijnlijk weer een 
recordjaar worden. Al in 2019 mocht de 
branche juichen over een stevige groei ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Een 
markt met rooskleurige cijfers en vooruit-
zichten. 
Het hart en drijvende kracht van elke elek-
trische fiets is de elektromotor. Wie aan het 
begin van de hausse rond 15 jaar geleden 
een goed uitgeruste fietsenzaak binnen liep 
om de toen nog vrij nieuwe ‘pedelecs’ te 
bekijken, kon naast een enkel model met 
middenmotor vooral veel fietsen met het 
aandrijfsysteem in de wielnaaf aan het 
voor- of achterwiel bekijken. Gewone fiet-
sen konden door wielnaafmotoren snel en 
goedkoop in E-bikes worden omgebouwd. 
Het fietsframe hoefde niet opnieuw te wor-
den geconstrueerd: wielnaafmotor inbou-
wen, accu in de bagagedrager schuiven, 
display op het stuur en klaar was de elektri-
sche fiets.
Voorwielaandrijving is inmiddels in de 
marge van de markt gedrongen. De slech-
tere krachtoverbrenging op het voorwiel en 
band leidde vaak tot wegglijden op losse 
ondergrond, in bochten, bij natte onder-
grond of op hellingen. Alhoewel de motor 
op het achterwiel zich nog staande houdt, 
heeft de middenmotor zich doorgezet en 
stuwt negen van de tien E-bikes voort.

Materialen

  Trapondersteuning. Dat gaat het om!

   De e-bike maakt 
meer kilo- en 
hoogtemeters met 
groter comfort 
mogelijk. Sportiviteit 
hoeft hier zeker niet 
onder te lijden. 
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Het harmoniseren 
van het samenspel 
tussen mens en 
machine is een 
technische  
uitdaging.

  Elke motor heeft z'n eigen specificaties. En dat maakt de selectie en keuze tot maatwerk.
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Wat moet je dus overwegen?  
Aan de hardware-ontwikkeling zijn fysieke 
grenzen gesteld, maar wat het vermogen 
betreft stelt ook het gezonde verstand gren-
zen. Nu al is de sterkste motor niet per se 
de beste keuze. Motoren voor dagelijkse 
ritten door de stad of vlakke routes voelen 
vaak harmonieuzer aan, lopen rustiger en 
zijn meestal ook zuiniger met de accu. Ben 
je dus eerder de gemoedelijke city biker, 
tour-type of wil je regelmatig de grens van 
je eigen spierkracht met een maximale 
ondersteuning van 25 kilometer per uur 
overschrijden?
Veel motoren ontkoppelen de motor inmid-
dels min of meer volledig van de trapas 
zodra de ondersteuning ophoudt of de 
motor bij een lege accu afslaat. Is dit niet 
het geval dan remt de interne weerstand de 
tandwielen en schakelt de versnelling mee. 
Hierdoor is het rijden op een e-bike zonder 
ondersteuning moeizaam. Bij e-racefietsen 
is de ontkoppeling daarom bijna een must 
maar ook voor e-mountainbikers en spor-
tieve toerrijders interessant. De motor tus-
sen de voeten vergt bovendien ruimte en 
vergroot de standbreedte, die ook Q-factor 
wordt genoemd. Daarom loont het bijvoor-
beeld bij knieklachten op een zo smal 
mogelijke ergonomische afstand te letten.  

Lastige ontwikkeling 
Terwijl men het bij een elektrische auto 
slechts over een energiebron heeft die met 
behulp van het gaspedaal wordt bediend, 
gaat het bij de e-bike om het samenspel 
tussen ‘beenkracht’ en motor. We spreken 
niet voor nieuws over trapondersteuning. 
Een elektrische fiets is daarom ‘een uit 
mens en machine bestaand hybride sys-
teem waarbij het motorvermogen met de 
ongelijkmatige krachttoevoer van de fietser 
in harmonie moet worden gebracht.’ 
Mooier kunnen we het niet verwoorden! 
De motor moet fijngevoelig maar precies 
die energieprestatie leveren die in de des-
betreffende rij-situatie net nodig is. De 
motor wordt via de druk op de fiets-
trappers gestuurd en moet gelijkmatig en 
schokloos ondersteunen, zonder dat de 
fiets er onder je zitvlak vandoor gaat. Het 
geheel moet nog als gewoon fietsen aanvoe-
len, alleen minder vermoeiend. Traponder-
steuning pur sang. 
Hiervoor is een uit sensoren en software 
bestaande, uiterst complexe, aansturing 
noodzakelijk. Deze bepaalt wanneer en hoe 
sterk de eigen prestatie van de fietser door 
de motor wordt ondersteund. Hierbij komt 
nog een breed scala aan beïnvloedende fac-
toren, waarin afnemende accucapaciteit, 
trapfrequentie en de buitentemperatuur 
worden betrokken. Het venijn zit niet in de 
laatste plaats in de software-details. Dit 
leidt steeds tot de aankondiging van moto-
ren waarvan de uitlevering echter steevast 
vertraging oploopt. Ergens in het ingewik-
kelde ontwikkelingsproces duiken proble-
men op en tot op het laatste moment wordt 
er onder hoge druk geprogrammeerd en 
geoptimaliseerd. Ook om op de interes-
sante, maar concurrerende marktsituatie 
toch met een onderscheidende propositie 
te kunnen komen. 
Alhoewel middenmotoren steeds maar 
sterker worden, zijn ze in de afgelopen tien 
jaar terdege afgeslankt, steeds compacter 
geworden. Hier lijken echter ook fysieke 
grenswaarden aanwezig te zijn. Bijvoor-
beeld met betrekking tot de stijgende 
warmteontwikkeling wanneer steeds meer 
vermogen op een almaar kleinere ruimte 
wordt geproduceerd. En de productiekos-
ten moeten, om economisch rendabel te 

kunnen zijn, ook binnen de perken blijven. 
Toekomstige motorengeneraties zullen zich 
daarom naar alle waarschijnlijkheid vooral 
onderscheiden met steeds verfijndere soft-
ware en een nog beter op alle mogelijke rij-
situaties afgestemde motorkarakteristiek.
De e-bike-motor in het jaar 2030 zal er 
vermoedelijk helemaal niet zo heel anders 
uitzien dan de huidige modellen. Hij zal 
alleen maar iets kleiner, compacter en beter 
in het totaaldesign zijn geïntegreerd. Maar 
wat de efficiency betreft zou er nog ruimte 
voor verbetering zijn, wat de actieradius ten 
goede zou komen. En ook de mogelijkhe-
den de motorkarakteristiek aan de eigen 
behoeften aan te passen zullen naar ver-
wachting van experts steeds belangrijker 
worden.

Een moeilijke keuze
Omdat juist die motorkarakteristiek zo 
beslissend voor het rijgevoel is zou men 
misschien niet alleen voor een bepaalde 
fiets (merk, model) maar ook heel uitdruk-
kelijk voor een bepaalde motor moeten kie-
zen. Het is het tenminste waard om over de 
aan te schaffen motor te gaan nadenken.

De ontwikkeling van de fiets gaat gestaag verder. 

Materialen

  Gewicht en vermogen van de accu zijn van 
onderscheidend belang.
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    Zo zou de e-bike van de toekomst er kunnen uitzien. 
Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum presenteerde 
Bosch met dit design een sportieve cruiser met geveerd 
carbonframe en front-bagagedrager. 
Het aandrijfsysteem met ABS is naadloos geïntegreerd in 
het fietsdesign. 

KORTE UITLEG VAN DE ELEKTROMOTOR 
Elektromotoren komen we in het leven van alledag 
voortdurend tegen: zij drogen je haren, wassen je 
wasgoed en vervoeren je in de lift naar hoger 
gelegen etages van een kantoor of met de sneltrein 
door het land. Elektromotoren benutten het effect 
van magnetisme voor de omzetting van elektrische 
stroom in mechanische beweging. Om een draaiende 
beweging te genereren worden de bij aantrekking of 
afstoting van magnetische velden ontstane krachten 
gebruikt.
Omwikkelt men een niet-magnetisch ijzerdeel dicht 
op elkaar met koperdraad waar dan stroom door-
heen loopt, dan wordt deze spoel gemagnetiseerd 
en ontstaat er zo een elektromagneet. Loopt de 
stroom in tegengestelde richting door de koperdraad 
,dan wordt de elektromagneet omgepoold.  
Door de elektriciteitsstroom kunnen geleidende 
spoelen dus gericht gemagnetiseerd worden. 
E-bike-motoren bestaan doorgaans uit dezelfde 
onderdelen: een met het buitenwerk vast verbonden 
onbeweeglijke stator vormt het buitenste deel. In 
het centrum van de stator bevindt zich op de 
aandrijfas een bewegend onderdeel, de met perma-
nente magneten uitgeruste rotor. In het buitenste 
gedeelte zijn ringvormig meerdere statorspoelen 
met ijzeren kern gerangschikt, die een magnetisch 
veld opwekken wanneer er stroom doorheen wordt 
geleid. Deze spoelen worden achter elkaar zo aange-
stuurd dat een ronddraaiend magnetisch veld wordt 
genereerd. Over de krachtwerking tussen de 
elektrisch opgewekte polen van de statorspoelen en 
die van de permanent magnetische binnenrotor 
wordt laatstgenoemde aangedreven. Omdat het 
hoge toerental van de rotor niet direct op de krukas 
kan worden overgebracht, wordt deze voor de 
overdracht via de tandwielen verminderd.

SENSOREN EN SOFTWARE
Sensoren zijn de zintuigen van de motor. Zij monito-
ren de prestatie van de fietser. Alle e-bikes zijn met 
een snelheidssensor uitgerust. De oudere e-bikes 
hadden vaak (slechts) een bewegingssensor. Zodra 
men begon met trappen en de trapas in beweging 
kwam, startte de motor en werd de volle kracht van 
het ingestelde ondersteuningsniveau toegevoegd. 
De actuele motoren beschikken over sensoren die 
omwentelingen registreren. 
Het systeem herkent via sensoren hoe hard er wordt 
gefietst en past het toegevoegde motorvermogen 
aan de behoeften van de fietser en de situatie op de 
weg aan. Het rijgevoel wordt hierdoor merkbaar 
levendiger en komt eerder met het fietsen op een 
gewone fiets overeen. Bijkomende trap-sensoren 
stellen vast hoe hard de trapas ‘aangedreven’ wordt. 
Op basis van trapkracht en snelheid kan de software 
bepaalde rijsituaties beter herkennen en de fietser 
op maat ondersteunen. Inmiddels zijn midden-
motoren meestal met een groot aantal sensoren 
uitgerust die vaak met meer dan 1.000 metingen per 
seconde de software van gegevens voorzien. Het 
samenspel van software en sensoren bepaalt de 
motorkarakteristiek.
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   Op de oevers van de Waal wordt de 
Romeinse historie zichtbaar gemaakt

Nederland

Romeinse Limesroute

Romeinse 
Rijk

Langs de noordgrens van het
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   Fietsen door oer-Hollands landschap

 

     De reconstructie van Castellum Hoge Woerd in 
De Meern (via Wiki Commons)

  Bij de start in Katwijk 
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dagen cross
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In hun expansiedrift zochten de Romeinen de grenzen van het Europese 
continent op. Soms gingen ze daar zelfs ruim overheen. In onze regionen 
hielden ze het voor gezien bij de rivier de Rijn. Het ontoegankelijke gebied 
dat daar nog ten noorden van lag, was kennelijk niet interessant. Ze 
kozen de rivier als verdedigingslinie tegen noordelijke stammen (denk 
aan Vikingen, Noormannen) die regelmatig de grens belegerden. Die 
grens – de Romeinse Limes – is nu het grootste archeologische monument 
van Nederland. Een circa 220 km lange fietsroute brengt je langs alle 
hoogtepunten, dwars door Nederland.

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN
FOTO’S MARCO BARTEN

D
e Romeinse Limes-
route loopt van Kat-
wijk aan Zee naar Berg 
en Dal, even onder 
Nijmegen en is in twee 
richtingen bewegwij-

zerd. Wij kiezen voor de west-oost variant, 
in de hoop op zoveel mogelijk rugwind. 
Daar is op de startdag weinig van te mer-
ken. Katwijk is in de voorjaarszon gehuld 
en dat trekt heel wat mensen. Tijd om op te 
stappen en de rust op te zoeken!

Verbeeldingskracht
De eerste etappe brengt ons naar Alphen 
aan den Rijn en om daar te komen door-
kruisen we eerst de periferie van Leiden.  
Al bij Valkenburg kunnen we het eerste cas-
tellum, of wat daarvan over is, bekijken. 
Het vergt altijd de nodige verbeeldings-
kracht om bij spaarzame resten uit de oud-
heid je voor te stellen hoe het eruit gezien 
zal hebben. Evengoed is het een indruk-
wekkend idee dat hier soldaten gelegerd 

Romeinse 
Rijk

waren. Het Rijksmuseum voor Oudheden 
in Leiden helpt om dat beeld wat te verle-
vendigen.

Romeinse schepen
Maar we zijn hier primair om te fietsen en 
de tweede dag zetten we koers naar 
Utrecht. Dwars door het groene hart waar-
bij de Leidsche Rijn nooit ver weg is. Ooit 
was dit de hoofdstroom van de rivier, nu is 
het een rustig kabbelende rivier die hoofd-
zakelijk voor pleziervaart wordt gebruikt. 
De Romeinen gebruikten de rivier ook, 
voor transport en aan- en afvoer van man-
schappen. Bij Zwammerdam, Woerden  
en De Meern zijn meerdere schepen 
gevonden, verrassend goed bewaard in de 
modderige rivierbodem. Een paar zijn ten-
toongesteld in het Castellum Hoge Woerd 
in De Meern. Daar is het Castellum 
opnieuw opgebouwd, in een moderne hou-
ten uitvoering die wat vreemd oogt in de 
nieuwbouwwijk. Het geeft wel een goede 
indruk van de grootsheid van zo’n fort.
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Wij reden de Limes-route in zes dagen, waarmee er voldoende tijd is om 
onderweg ook de bezienswaardigheden te bekijken

Etappe 1 Katwijk – Alphen aan den Rijn, 33 km
Etappe 2 Alphen aan den Rijn – Utrecht, 46 km
Etappe 3 Utrecht – Wijk bij Duurstede, 38 km
Etappe 4 Wijk bij Duurstede – Oosterbeek, 43 km
Etappe 5 Oosterbeek – Millingen aan de Rijn, 31 km
Etappe 6 Millingen aan de Rijn – Berg en Dal, 27 km

De route is in twee richtingen bewegwijzerd via onderbordjes op de bestaan-
de, doorgaande knooppuntbewegwijzering. Deze onderbordjes zie je op de 
knooppunten. Onder de verwijsbordjes tussen de knooppunten hangen ze niet. 
Daar volg je gewoon de knooppuntnummers. De complete beschrijving, 
inclusief kaarten, vind je in de gids Romeinse Limesroute (uitgave ANWB, ISBN 
9789018043728, € 9,95). In de gids vind je ook achtergrondinformatie en tips 
voor horeca onderweg. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

   Al dat water leent zich prima voor allerlei vormen van recreatie, zoals hier in Amelisweerd

Nederland

Verdedigingslinie
Na Utrecht rijden we langs de Kromme 
Rijn. Bij Bunnik liggen de resten van een 
castellum pal naast een fort van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Grappig om te zien 
dat dit ook in de modernere tijd werd 
gezien als een goede plek om de vijand 
tegen te houden. Het stadje Wijk bij Duur-
stede is feitelijk een grote vesting, gelegen 
op een strategische plek aan het water. 
Museum Dorestad (zoals Wijk heette in de 
Middeleeuwen) maakt de historie zichtbaar.

Waterkracht
De volgende dag steken we de Nederrijn 
over en pikken zo een stukje Betuwe mee. 
In het open land profiteren we van een 
vlaagje rugwind, op weg naar het pontje 
van Opheusden. Vanaf daar rijden we door 
naar Oosterbeek, vlak voor Arnhem. 
Opnieuw is de rivier onze leidraad en 
genieten we van het oer-Hollandse land-
schap. 
Vanaf Arnhem rijden we - deels door de 
uiterwaarden - naar Millingen aan de Rijn, 
waar de Rijn zich splitst in de Neder-Rijn 
(die wij hebben gevolgd) en de Waal. Hier 
is de rivier breed en indrukwekkend. Bij 
Nijmegen zien we hoe de rivier ‘getemd’ is, 
met een nieuwe nevengeul, grote bruggen 
en een park op de oevers. Die Romeinen 
moeten zich – net als wij nu – hebben ver-
baasd over al dat water dat door ons landje 

stroomt. Het moet ook gevaarlijk zijn 
geweest, in een tijd met talloze overstro-
mingen. Misschien dat daarom de Limes-
route nog even doorgaat naar de heuvels 
van Berg en Dal. Daar zien we dan welis-
waar geen spoor van Romeinse overblijfse-
len, maar als ze er waren, dan zaten ze hier 
in ieder geval hoog en droog. Dat gaan wij 
ook doen, op het terras boven op de 
Duivels berg. Een fijne afsluiting van zes 
prachtige dagen crosscountry door ons 
eigen landje!  

  Ruïne van kasteel Wijk bij Duurstede
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De Karakorum Pro fietstas. Je leest 
het goed; niks karaoke, maar kara-
korum. Een multifunctionele, veel-
zijdige bagagedragertas. Het boven-
ste deel van de tas kan er in een 
handomdraai af worden gehaald en 
in een ruime rugzak worden omge-
toverd.  
De inhoud van 65 liter is ruim 
genoeg om de rugzak ook voor 
multidisciplinaire outdoor-trips, o.a. 
wandel/klim-activiteiten,  
in te zetten. Er is ruimte genoeg 
voor al deze materialen.
Uiteraard zijn ook bij dit VAUDE-
product weer alle mogelijke duur-
zaamheidsaspecten ingevuld en 
ontbreekt het VAUDE Green Shape-
label niet. 

ADVIESPRIJS: € 190,00
VAUDE.COM/NL

Productnieuws
Ons oog viel op… 

 
Op deze pagina’s presenteren wij graag nieuwe produc-
ten die opvallen doordat ze iets bijzonders hebben of 
krijgen. Dat kan van alles zijn, zolang het maar relevant is 
of iets extra’s vertegenwoordigt. 

We vermelden bij elk product ook de betreffende website 
waar verdere informatie over prijs, beschikbaarheid en 
andere gegevens kunnen worden gevonden. 

Duurzaam georganiseerd op reis

Volume telt!
De Fork-Pack biedt ondanks zijn slechts 290 gram 
(inclusief adapter) ongeveer 4,1 (!) liter extra berg-
ruimte voor bike packing. De ultralichte tas met rol-
sluiting kan met behulp van de QLS adapter aan zowel 
vorken met daarvoor voorziene schroefbevestigingen,  
als vorken zonder speciale schroefopnames gemon-
teerd worden (de buizen moeten hiervoor een con-
stante diameter van 30 mm tot 42 mm hebben).
De PVC-vrije tas van slijtvast nylonweefsel is natuurlijk 
duurzaam geproduceerd in Duitsland. De maximale 
nuttige lading bedraagt drie kilogram. 

ADVIESPRIJS: € 54,95
ORTLIEB.COM

Zadeltas met spatbord
De EXPLORER EXP zadeltas van SKS Germany is iets bij-
zonders. Deze wordt inclusief spatbord geleverd. De tas 
bevestig je aan de zadelpen. Het spatbord kan zonder 
gereedschap aan de tas worden gezet en houdt berij-
der, fiets en tas schoon. In het extra bagagenet kun je 
bijv. je regenjas snel bereiken. Met het ontluchtings-
ventiel maak je je tas zo compact mogelijk. Eventueel 
kan ook een achterlicht op de tas worden bevestigd. 
Inhoud  van de tas: 13 liter.

ADVIESPRIJS: € 79,99
SKS-GERMANY.COM 

1-2-3 en schoon is m’n… MTB 
Bij elk start-/eindpunt 
van een MTB-route de 
mogelijkheid om je 
fiets schoon te maken; 
ideaal toch?!
Horecaondernemers 
die direct bij zo’n punt 
zijn gevestigd, krijgen 
de gelegenheid om 
gratis een BIKE Cleaner 
te laten plaatsen. Bij 
deze speciale bike 
wash spuit je het vuil 
er zo af (in tegenstel-
ling tot thuis, dan is het 

opgedroogd en aangekoekt). Via een contactloze betaal-
automaat betaal je hiervoor een klein bedrag. Daarna stap 
je tevreden de auto in, met een schone fiets achterop. 
Thuisgekomen is er dan geen modderige fiets én geen 
vieze auto meer om schoon te maken. Inmiddels zijn zo’n 
15 ondernemers ingestapt en de initiatiefnemer verwacht 
voor 1 oktober nog zo’n 10-15 ondernemers aan zich te 
verbinden.  
BIKE-CLEANER.NL
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Steiermark

De Ennsradweg is een gemakkelijke fietsroute 
waar je onderweg continu geniet van de natuur 
om je heen. Je fietst door twee nationale 
parken (Gesäuse in de Steiermark en Kalkalpen 
in Oberösterreich), deels over fietspaden, 
deels over de openbare weg. Slechts een paar 
kilometer is onverhard. Stroomafwaarts langs 
de rivier fietsen heeft één groot voordeel: 
je rijdt grotendeels bergafwaarts. De start 
op 1.000 meter hoogte is gelijk het hoogste 
punt van de route. Vanaf dit punt daal je heel 
comfortabel af richting het stadje Enns waar de 
rivier uitmondt in de Donau.

TEKST ADRI ULFMAN
FOTO’S STEIERMARK TOURISMUS
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Ennsradweg: 
stroomafwaarts 

genieten
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Oostenrijk
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Radgarten. Een park waar fiets en kunst 
samen zijn gekomen in allerlei objecten en 
sculpturen van fietsontwerper Dieter (Didi) 
Senft.
De route passeert de indrukwekkende berg 
de Grimming in het vakantiegebied 
Schladming-Dachstein (wandelen in de 
zomer; skiën in de winter) en gaat verder 
langs het romantische kasteel Trautenfels 
naar het Benedictijnenklooster Admont.

Stift Admont
Zelfs mensen die niet van boeken en kloos-
ters houden, zouden een bezoek moeten 
brengen aan het benedictijnerstift Admont, 
het oudste nog bestaande klooster in de 
Steiermark. Het klooster herbergt de groot-
ste kloosterbibliotheek ter wereld. Met de 
architectuur, de fresco’s en de beelden is 
het een waar barok kunstwerk. 

Nationaal park Kalkalpen
Heel veel verschillende soorten groen vor-
men samen de bossen die de bergen van 
nationaal park Kalkalpen kleuren. Het is 
het grootste aaneengesloten bosgebied van 
Oostenrijk. Er leven onder meer visotters, 
lynxen, zwarte ooievaars en bevers, maar je 
moet heel vroeg opstaan en wel heel veel 
geduld en nog meer geluk hebben wil je 
(een spoor van) één van deze dieren zien.

Most is een must
Vanaf het romantische stadje Steyr (de 
romantiek domineert hier in de vele histo-
rische gebouwen) volgt de route langs de 
rand van het zogenaamde Mostviertel. In 
dit steeds vlakker wordende cultuurland-
schap leveren appel- en vooral perenbomen 
de grondstof voor de beroemde most, een 
soort licht alcoholische cider. Je moet het 
geproefd hebben alvorens in Enns, de oud-
ste stad van Oostenrijk aan te komen. 

De Ennsradweg leidt natuur-
liefhebbers door de deelstaten 
Salzburg, Steiermark en 
Oberösterreich en is niet 

zozeer fysiek, maar veel meer qua 
ervaringen en belevenissen, uitdagend en 
interessant. De heuvelachtige tocht omvat 
enkele klimmetjes en uitdagingen om te 
overwinnen, maar gaat verder vooral 
bergafwaarts vanaf de start. De prima 
bewegwijzering zorgt er voor dat je 
ontspannen kunt genieten van alles wat je 
onderweg ontmoet. Imposante bergtoppen 
en ketens zoals de Dachstein, romantische 
valleien, ruisende rivieren, dromerige 
dorpjes en historische steden zoals 
Radstadt, Schladming of Steyr, zijn zeker 
een tussenstop en bijvoorbeeld een 
‘wandel-intermezzo’ waard. De unieke 
natuur van het bergmassief de Niedere 
Tauern, in het Salzkammergut-gebied, het 
Nationaal Park Gesäuse en de Reich-
raminger Hintergebirge zorgt onderweg 
voor een fris, geurend decor. De Enns-
radweg is een van de mooiste fietsroutes in 
de Alpen. 
In het eerste deel van de route maakt het 
imponerende landschap van het alpine 
hooggebergte indruk, terwijl in het tweede 
deel vooral de steeds rustigere Enns cen-
traal staat. 
De fietstocht begint op een hoogte van 
1.026 meter boven zeeniveau in het Salz-
burgerland, in Flachauwinkl aan de voet 
van het bergmassief de Niedere Tauern. 

Kunst in Radstadt
Na twintig kilometer kom je bij de eerste 
plek die al een tussenstop verdient. Het 
stadje Radstadt (what’s in a name?). Oor-
spronkelijk heette het waarschijnlijk Rastat, 
wat rustplaats betekent. Tegenwoordig doet 
het z’n naam eer aan met de Radstädter 

  De imposante natuur en de Enns 
begeleiden je de hele route.
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Gelukkig bestaat van dit gevaarlijk lekkere 
goedje ook een niet-alcoholische zoete vari-
ant.

Het oudste stadje van Oostenrijk
Op het eindpunt van de Ennsradweg komt 
alles samen. De rivier de Enns mondt in 
het gelijknamige stadje uit in de Donau. 
Wie nog niet genoeg heeft gefietst, pikt hier 
moeiteloos de Donauradweg op.
Of de aansluiting met de Mur-Radweg die 
naar Bad Radkersburg in het Thermenland 
Steiermark leidt. Het stadje Enns, naar ver-
luidt het oudste stadje van Oostenrijk, is 
zeker ook een prima plek om op een van de 
vele terrasjes in de Altstadt de afsluiting van 
de fietstocht te vieren. Bewonder de zestig 
meter hoge stadstoren uit 1564 of droom 
weg in het witte Schloss Ennsegg uit de 
zestiende eeuw.  

Tip: 
Oostenrijk kent een ruim aanbod gespecialiseerde 
Radhotels waar speciale voorzieningen en services 
zorgen voor nog meer comfort voor de overnach-
tende fietsers. 

Ennsradweg in het kort: 
Start: Flachauwinkl 
Finish: Enns (ook aansluiting met Donaurad-
weg) 
Route: Flachauwinkl – Flachau – Altenmarkt – 
Irdning – Admont – St. Gallen – Reichraming – 
Garsten – Steyr – Kronstorf - Enns 
Lengte: 263 km  
Bewegwijzering: R7 Ennsradweg 
www.ennsradweg.com  
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Natuurlijk genieten  
in de Lungau

Het UNESCO Biosphere 
Park Salzburger Lunga & 
Karinthische Nockberge, 
500 kilometer goed 
bewegwijzerde routes, een 
uitgekiend netwerk van 
laadstations, magische en 
mysterieuze kastelen en 
de zoete verleiding van de 
Lungauer Rahmkoch.  
Dit alles maakt de Lungau 
tot een bijzondere, 
aantrekkelijke regio 
voor een ontspannen, 
op genieten gerichte, 
fietsvakantie. 

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN 
FOTO’S VELONTOUR

D
e Lungau, zo'n 100 
kilometer ten zuiden 
van de historische stad 
Salzburg gelegen, is 
trots op haar ligging en 
haar (e-)bike infra-

structuur. De vijftien idyllische dorpen in 
de regio liggen gemiddeld op 1.000 meter 
boven zeeniveau. Deze hoogstgelegen bike-
regio van Oostenrijk profiteert ook van zijn 
zuidelijke ligging. In de Lungau is het 
daarom ook veel en vaak genieten van de 
zonnestralen. Vooral onderweg op een van 
de vele routes in het omringende natuur-
landschap van het Biosphere Park Salzbur-
ger Lungau & Karinthische Nockberge, dat 
een UNESCO onderscheiding kreeg toe-
bedeeld. Deze onderscheiding is een garan-
tie voor de gasten dat ze nu en in de toe-
komst ook kunnen blijven genieten van het 
landschap, de bergen, de prachtige berg-
meren, flora en fauna. En niet te vergeten 
de gastvrije bevolking die de lokale en regi-
onale tradities in ere houdt en dat ook graag 
toont aan hun gasten en ze erbij betrekt. 

  Ideale plekken voor een tussenstop, en mooie plaatjes,  
kom je onderweg telkens weer tegen.

Eropuit
In de regio zijn talloze, afwisselende toch-
ten te maken op de ruim 500 kilometer 
goed bewegwijzerde routes. Een uitgekiend 
netwerk van laadstations zorgt er ook voor 
dat de batterij onderweg nooit leeg hoeft te 
raken en je nooit ergens zonder traponder-
steuning komt te zitten. Dit betekent ook 
dat je langere routes en beklimmingen kunt 
plannen. Bijvoorbeeld de klim richting het 
Riedingtal, in het Hohe Tauern natuurpark 
gebied. Fietsen met besneeuwde bergtop-
pen in het decor, dat levert gegarandeerd 
mooie plaatjes op! 

Cultuur
Naast de unieke natuur staat de Lungau 
ook bekend om zijn vele kastelen en palei-
zen. Ze verrezen hier langs de handels-
routes richting Salzburg. Anno 2021 zijn ze 
veelal in gebruik als hotels, evenementen-
locaties en musea. Breng bijvoorbeeld een 
bezoekje aan kasteel Mauterndorf in het 
gelijknamige dorp. De fundamenten voeren 
terug tot de Romeinse tijd, het huidige 
gebouw dateert uit de negentiende eeuw. 

Oostenrijk
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  Kastelen, tegenwoordig als hotel of restaurant in gebruik, zijn markante aandachttrekkers in het berglandschap.

Een kasteel met geschiedenis, dat onder 
andere werd ingenomen door Napoleon 
Bonaparte. Nu is het Lungauer Land-
schaftsmuseum er gevestigd. 
Of fiets naar kasteel Finstergrün, een mys-
terieus en sfeervol kasteel op bijna 1.100 
meter hoogte. Ooit sliepen hier de rich & 
famous van Europa, nu is het een hostel 
waar vooral jongeren te gast zijn. Het gran-
dioze uitzicht is beslist een omweg waard! 

Culinair
Wat betreft culinaire specialiteiten heeft de 
Lungau ook haar eigen, karakteristieke top-
pers. Bijvoorbeeld de Lungauer Rahmkoch. 
Dit traditionele dessert is vandaag de dag 
nog steeds erg populair, zowel bij de Ein-
heimischen als bij de gasten en wordt in 
bijna elke almhut aangeboden.

Ligging
De Lungau ligt centraal in Oostenrijk, zo’n 
100 km ten zuiden van Salzburg. Met de 
auto is het vanaf Utrecht of Brussel onge-
veer 1.000 kilometer en ben je ruim 11 uur 
onderweg. Via de A3 autosnelweg in Duits-

land, via München over de A8 richting 
Salzburg en dan via provinciale wegen naar 
de eindbestemming. 

Fietsen
Uiteraard kun je je eigen fiets meenemen, 
maar het huren van een e-bike ter plaatse is 
zeker ook het overwegen waard. De lokale 
verhuurbedrijven beschikken over de opti-
male modellen met krachtige accu’s en 
motoren, waardoor je zorgeloos van al het 
moois om je heen kunt genieten.  

Lungauer Rahmkoch 
Vakantie-voorpret thuis

Ingrediënten:
125 gram roomboter
125 gram bloem
60 milliliter slagroom
75 gram suiker
Rozijnen
rum

Bereiding:
Smelt de boter in een grote pan. 
Vermeng de bloem met de room en 
roer dit langzaam door de gesmolten 
boter. Laat het mengsel ongeveer een 
uur zachtjes sudderen. Roer de suiker 
erdoor en kook het gedurende 15 minu-
ten onder voortdurend roeren. Breng 
het geheel op smaak met kaneel, anijs 
en wat rum en roer de rozijnen erdoor. 
Giet het mengsel vervolgens in een 
cakevorm en laat afkoelen.
Mahlzeit!

Meer informatie
•  Op www.lungau.at vind je verdere, 

algemene informatie over de Lungau-
regio

•  Stel je vakantie naar de Lungau samen 
met de specialisten van Velontour.  
www.velontour.info

PRAKTISCHE INFORMATIE
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10. TOUR de KÄRNTEN

11. TOUR de KÄRNTEN

Das größte Etappenrennen in Österreich

6 Etappen 
500 Kilometer • 10.000 Höhenmeter 

Anmeldung
www.tourdekaernten.at

Lo ka l - R u n d e
S e e n - R u n d e
E i n z e l z e i t f a h r e n

B e r g - A n k u n f t   •
Ko r a l m - R u n d e   •
B u r g e n - R u n d e   •  

4. bis 9. September 2021

21. bis 26. Mai 2022

J U B I L Ä U M S T O U R
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Julbo Evad-1 
Fietscomputer in je zonnebril
Het innovatieve merk Julbo maakt indruk met zijn nieuwste 
zonnebril. Het topmerk heeft een lichtgewicht sportbril ontwik-
keld, die real time je data op de binnenkant van je glas toont. Je 
ziet dus daadwerkelijk je snelheid, hartslag, etc. in je bril. Je 
verbindt de Evad-1 via bluetooth met je telefoon of een ander 
device en je bent klaar. Het systeem werkt met een mini-beamer 
bij je neusstuk, dat gegevens via een spiegeltje op je glas projec-
teert. Opladen gebeurt via een kabeltje, de batterij zit aan de 
andere kant van je neusstuk. Met 35 gram is de Evad bijna net zo 
licht als andere sportbrillen.  
Uiteraard beschikt dit topmodel over een fullframe design en 
fotochromatische reactiv lenzen. Ook op de andere features van 
de sportbril is niet bezuinigd!

Getest
Tijd om de bril uit te proberen: we voelen ons direct een pro!  
De bril drukt niet op je neus, de data zijn goed af te lezen en het 
went eigenlijk best snel. Je swiped eenvoudig met je hand over je 
bril van dataveld naar veld. Vooraf hadden we wel zorgen over de 
veiligheid. Dat valt gelukkig mee: de cijfers zitten aan de rand van 
je blikveld. Bovendien moet je er echt op focussen. Je kijkt dus 
even specifiek  naar de cijfers, daarna direct weer op de weg.  
Net als bij je fietscomputer, alleen schakel je nu sneller. Enig risico 
is dat tegenliggers kunnen denken dat ze oogcontact met je 
hebben, terwijl jij naar je cijfers kijkt.

Draagbaar
Veel techniek en toch licht. Dat was bij varianten op de Google 
Glass een probleem, omdat die vaak onaangenaam zwaar waren. 
Die pioniersfase laat de Evad-1 echt achter zich. Wij zien ook, 
naast de fiets, wel andere toepassingen. Denk aan langlaufen en 
hardlopen, waar de EVAD al z’n entree heeft gemaakt. Maar er 
zijn beslist meer mogelijkheden zoals bij het schaatsen (live ronde-
tijden) en een toepassing in de goggles bij het skiën.   
Julbo kennende, is dit slechts de start. Wij hopen op een gps-
toepassing of een communicatieveld, zodat er berichten in je 
scherm verschijnen. Bijvoorbeeld van je trainer. Of van je ploeg-
maats die al op het terras zitten: je koffie staat klaar! Wordt dus 
ongetwijfeld vervolgd. 

INFO: 
De bril heeft een adviesprijs van € 499,00. Een stevige duit, maar 
een liefhebber zal het er zeker voor over hebben. 
www.julbo.com

Check
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Regionieuws

Er op Uit
Via nieuwsbrieven van verschillende bedrijven en instellingen en 
sociale media ontvang je ongetwijfeld tal van berichten over 
evenementen en nieuwtjes. Op deze pagina’s hopen we je toch nog 
met een aantal speciale evenementen, routes of andere nieuwtjes 
te inspireren voor een volgende trip.

Long term NL challenge
Je hebt het je vast al een keer afgevraagd: waar heb ik allemaal gereden? Als je 
gebruik maakt van Strava, is het antwoord nu een paar muisklikken verwijderd. 
Kijk maar eens op www.longtermnlchallenge.nl.  Het is eenvoudig: je koppelt je 
Strava-account aan de site en een paar minuten later zie je op de kaart van 
Nederland precies waar je hebt gefietst. En de challenge is om in alle gemeen-
ten van Nederland te hebben gefietst. Deze site maakt heel mooi gebruik van de 
data die je zelf genereert door al je fietstochtjes. Je ziet precies in welke 
gemeenten je ooit al bent geweest. En waar nog niet! Zodat je plannen kunt 
gaan maken om deze terra incognita in te kleuren! Want als je fietsmaten op 
65% zitten en jij nog op 58%, dan is er werk aan de winkel. 
Op de kaart hieronder zie je dat onze redacteur Bram nodig eens naar Drenthe 
moet, of naar Friesland: wadden-eilandhoppen! 

RAD-Marathon Tannheimer Tal.  
Ook onofficieel een aanrader
Ook zonder het evenement zijn de uitgestippelde routes een 
aanrader. Respectievelijk 58, 92, 131 en 220 kilometer door het 
berglandschap van het Oostenrijkse Lechtal en de Duitse 
Allgäu-regio. Routes met talloze, fantastische panorama-uit-
zichten onderweg.
Helaas is het evenement vanaf 4 juli afgeblazen. De routes en 
de accommodaties zijn er niet minder aantrekkelijk door! 
radmarathon.at

Van 3 juli tot 7 november kun je bij 
onze Zuiderburen jezelf terug in de 
tijd zetten en al fietsend genieten van 
het verdronken landschap. Het 
prachtige Zwinlandschap van van-
daag zag er in de middeleeuwen 
helemaal anders uit. Bepalend was 
de brede Zwingeul met bloeiende 
wereldhavens er langs. Door deze 
verbinding met de zee beleefden 
Brugge en Vlaanderen gouden tijden. 
De route laat je dit prachtige fiets-
gebied tussen Knokke-Heist, Sluis, 
Damme en Brugge ontdekken. Vier 
outdoor VR-kijkers brengen je vanuit 
het huidige landschap virtueel terug in de bruisende middeleeuwse 
havenstadjes. Je staat er middenin en kunt 360° om je heen kijken. Wie 
de QR-code op de fietskaart scant, krijgt onderweg meldingen. Je ziet 
dan archeologische vondsten in het landschap om je heen verschijnen 
op je smartphone.
Brugseommeland.be  

Verdwenen Zwinhavens rondom 
het Brugse Ommeland
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De smokkelweg, IJzendijke: 
weinig te smokkelen!

Met afstand een van de mooiste kasseistroken 
van Zeeland, zelfs van Nederland. Ruim twee 
kilometer niemandsland. 1,4 kilometer kaars-
recht over de Smokkelweg. Je vraagt je af waar 
de naam vandaan komt, want los van het feit 
dat je hier niemand tegenkomt, is dit geen weg 
waar je goed beschut spullen over de grens 
kunt smokkelen. Op de splitsing houd je links 
aan, voor het laatste stuk over de 
Timmermansweg. Ga deze strook rijden! 
Dichter bij Parijs-Roubaix kom je niet in 
Nederland.
Voor de echte liefhebbers!
www.cobblescycling.com

Vier dagen MTB’en 
door het Zwarte Woud

De 4-daagse mountainbike etap-
pekoers Rothaus Bike Giro Hoch-
schwarzwald wordt van 5 tot 8 augus-
tus 2021 voor de vijfde keer 
georganiseerd. Vier etappes met een 
totaal van ongeveer 260 kilometer en 
een goede 7.000 hoogtemeters wach-
ten op alle deelnemers van de Rothaus 
Bike Giro Hochschwarzwald.
rothaus-bike-giro.de

Sibculo, ontdek de wetlands 
per mountainbike
De Engbertsdijkvenen bij het Overijsselse Sibculo is een internationaal wetland 
en het grootste en belangrijkste hoogveengebied van West-Europa. Voor vogel-
liefhebbers, natuurliefhebbers en voor MTB’ers is het een waar eldorado. Het 
gebied is ontstaan door veen- en zandwinning, vandaar dat je door veengebie-
den heen komt en langs zandafgravingen.
De mountainbikeroute Zand en Veen is een route met veel afwisseling. De 
route bevat uitdagende stukken voor meer ervaren mountainbikers. Op deze 
stukken is er voor de minder ervaren fietsers een omleiding (chickenway) 
gemaakt.
In het bos nabij Sibculo zijn zogenaamde Technical Trail Features (TTF) in het 
parcours opgenomen. Je vindt er springschansen, jumps, drops, vlonders, tech-
nische/snelle singletracks, een evenwichtsbalk, pittige klimmen, snelle en korte 
afdalingen.
Kortom, wil je alle aspecten die moutainbiken zo leuk en spannend maken aan 
den lijve ervaren, zet dan je kompas is richting oosten.
mtbroutes.nl

Hanzefietsroute: toen Amsterdam  
nog een klein dorp was…

Tussen de 12e en 16e eeuw sloten meer dan 200 steden in Duitsland, 
Nederland en rond de Oostzee handelsverdragen met elkaar. Met het 
Hanzeverbond beschermden ze elkaar tegen aanvallen van rovers en Vikingen 
en maakten ze gunstige belastingafspraken met elkaar.
Door de handel in onder andere vis, katoen en natuursteen werden de onder-
nemers in de steden steenrijk. Van het geld bouwden ze mooie gebouwen en 
dikke stadsmuren. De Hanzesteden beleefden zelfs een ‘Gouden Eeuw’, terwijl 
Amsterdam nog een dorpje was. Veel van die rijkdom zie je terug in de 
Hanzesteden die langs de IJssel liggen. In vier dagen fiets je langs de IJssel en 
leer je alles van dit bijzondere Verbond. En voor wie dieper in de geschiedenis 
wil graven is altijd nog de LF3 Hanzeroute beschikbaar om vooral ook de Duitse 
hoofdstukken beter te leren kennen. 
Hanzetour.com
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  Hier komt het aan op kracht en soeplesse.  
En denk alleen aan de eerstvolgende bocht. 
Todat de weg - rechts verderop- weer naar 
beneden kantelt.

Nederland

Hoogtestage
Een meerdaagse tocht door de Alpen 
is voor veel racefietsers ofwel een 
bucketlist-item of hét hoogtepunt van 
het jaar. Bergpassen op eigen kracht 
beklimmen, in afdalingen je eigen ritme 
vinden. Je volmaakt gelukkig voelen 
als je op de top bent aangekomen en 
kunt genieten van prachtige uitzichten. 
Geweldig! En onderweg je hoofd even 
helemaal leeg maken!

TEKST MATTHIAS ROTTER
VERTALING EN BEWERKING ROBINE MOOLENAAR 
FOTO’S GRUBER IMAGES, SKYSHOT/GREBER,  
MARZUSCH, ROTTER

TransAlp
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  In het echt toch veel spannender en leuker 
dan op de trainer!

Hoogtestage

Tegenwoordig is het plannen van 
een eigen tour een stuk 
makkelijker dan voorheen. 
Digitale hulpmiddelen hebben 

het ‘spel’ en de uitdagingen een heel 
andere inhoud gegeven. Matthias Rotter, 
redacteur, racefietser en ook routeplanner 
heeft de ontwikkeling meegemaakt, aan 
den lijve ondervonden kunnen we beter 
stellen. 

Spel met (land-)kaarten 
‘Ik ervaar net zo veel plezier bij het plannen 
van een fietstocht door de Alpen als bij het 
fietsen zelf. Ik kan niet precies zeggen 
waarom, maar ik herinner me dat mijn 
grootvader al regelmatig over wandelkaar-
ten gebogen zat aan de keukentafel, en met 

de volgende trip of dagtocht bezig was. Het 
zou dus zo maar kunnen dat ik mijn passie, 
kaarten in plaats van boeken lezen, van 
hem heb geërfd.
Toen ik ongeveer twintig was, begon ik me 
voor de wielersport te interesseren, zonder 
voor die tijd ooit echt intensief te hebben 
gefietst. Ik werd zo enthousiast dat ik het 
dwaze plan opvatte om van de Bodensee 
naar de Côte d’Azur te fietsen. Natuurlijk 
waren er midden jaren ‘80 ook al land- en 
wegenkaarten, maar toch was alles toen 
anders. Er was nauwelijks informatie te vin-
den over de Alpenpassen, en al helemaal 
niet over bergwegen in afgelegen gebieden. 
En zeker niet specifiek voor de wielerspor-
ters. 
Met behulp van een eenvoudige Alpen-
kaart, een reisgids die destijds nog vooral 

op automobilisten werd toegesneden, een 
fotoboek over de Tour de France en mijn 
geërfde vaardigheden lukte het toch om 
beroemde passen zoals Iséran, Galibier en 
Bonette te vinden en met elkaar te verbin-
den. Alleen al het idee om over deze, door 
onverschrokken mannen in de berg aange-
legde serpentines, te fietsen, bezorgde me 
kippenvel. Om gelijk maar duidelijk te zijn: 
het plan mislukte… En dat lag niet aan 
mijn, voor toenmalige verhoudingen, per-
fecte routeplanning. Ik was gewoon niet 
sterk genoeg. Al bij de eerste relatief 
onschuldige beklimmingen in de uitlopers 
van de Alpen werd me pijnlijk duidelijk dat, 
naast de op kaart aangegeven afstanden 

TransAlp
Vijf speciale routes  

voor échte  
liefhebbers
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tussen de grotere plaatsen, de hoogteme-
ters een veel belangrijkere rol spelen. Ik 
kan in ieder geval wel zeggen dat ik de Col 
du Lautaret ben overgestoken: urenlang 
mijn fiets duwend in een walm van uitlaat-
gassen (er was nog geen EU-norm!) van 
rijen en rijen vrachtwagens tussen Greno-
ble en Briançon. En dat ik de kust van de 
Middellandse Zee hebt bereikt. De manier 
waarop behoeft geen verdere toelichting…’

Afstanden én hoogtemeters zijn 
belangrijk
‘Maar wat echt interessant is: precies deze 
tocht, gekenmerkt door ‘Pleiten, Pech und 
Pannen’ is me altijd levendig bijgebleven. 
En nog belangrijker: ik heb me er niet door 
laten afschrikken, maar door laten motive-
ren om te trainen en dit soort Alpen-uitda-
gingen (inmiddels) tientallen keren te her-
halen. Ik vind het nog steeds fijn om 
kaarten te bestuderen en iedere keer 
nieuwe routes en variaties in elkaar te zet-
ten. Routeplanning quasi als virtuele reis 
voor het echte werk. Wat we bij alle perfec-
tie van vandaag de dag niet moeten verge-
ten: een snufje avontuur hoort er altijd bij.’ 

De weg is het doel: zelden is dit motto 
beter van toepassing dan bij een Transalp. 

  Met zo'n decor is het 
heerlijk touren: op 
De Würzjoch in Zuid-
Tiroolse Dolomieten.

 Serpentine. Ontspannend inspannen! 
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Weet waar je aan begint!
De samenhang tussen afstanden en hoogtemeters 
zijn bij de planning van een Transalp cruciaal, wan-
neer je wilt bepalen welke etappe überhaupt bin-
nen je bereik ligt. Bij een klassieke landkaart, op 
papier dus, kun je deze waardes alleen bij benade-
ring en met moeite bepalen. Online routeplanners 
bepalen afstanden bijna tot op de meter nauwkeu-
rig. En zelfs de gegenereerde hoogteprofielen zijn 
zeer betrouwbaar dankzij moderne hoogtemodel-
len in hoge resolutie. Een duidelijk pluspunt van 
deze digitale helpers!

www.komoot.nl 
Een van de populairste tourportalen. De uitgebrei-
de routeplanner bevat veel user-aanbevelingen
(POIs en trajecten). Aanbeveling: voordelige kaart-
pakketten voor offline navigatie via smartphone-
app.

www.alltrails.com 
Dit Amerikaanse portaal biedt een soepel werken-
de routeplanner met handige bewerkingsmogelijk-

heden. Zelfs bij een gratis account kun je al kiezen 
uit een grote hoeveelheid kaarten. Nadeel: deels 
onduidelijke bediening en alleen in het Engels en 
Duits.

www.bike-gps.com 
TOUR-Transalp-oprichter Uli Stanciu biedt op zijn 
site een kleine, maar fijne selectie, te combineren 
trajecten, gebaseerd op vroegere Transalp-events. 
Overzichtskaart en routeinformatie zijn gratis.  
Voor het downloaden van GPS-Tracks moet je wel 
betalen.

www.quaeldich.de 
Enorme databank (helaas alleen in het Duits) met 
op dit moment om en nabij de 7.000 gecatalogi-
seerde pas- en bergwegen/-routes wereldwijd. Alle 
informatie wordt door bezoekers onderhouden en 
redactioneel bewerkt: beschrijving, foto’s, over-
zichtskaarten, hoogteprofielen. In het forum altijd 
actueel nieuws. De eigen tourplanner is jammer 
genoeg echter weer alleen als download voor Win-
dows beschikbaar.

We presenteren vijf routes, die over klas-
sieke passen gaan, maar ook over kleine, 
avontuurlijke overgangen - inclusief varian-
ten voor meer of minder hoogtemeters. Van 
beginners tot ervaren fietsers, er is voor elk 
wat wils.
Bergpassen vormen de ultieme uitdagin-
gen, de letterlijke hoogtepunten van de 
wielersport. Maar niet alle passen zijn het-
zelfde. Vlakke, steile, hoge, lage; op som-
mige is er (te)veel verkeer, andere zijn niet 
of nauwelijks te vermijden als je de Alpen 
over wilt steken.
En dan heb je nog de passen waar we dol 
op zijn: smalle straatjes, uitdagende serpen-
tines, grandioze landschappen en pano-
rama-uitzichten. Dat moois is zeker niet 
alleen maar exclusief voorbehouden aan de 
passen met grote namen. Integendeel. Vaak 
zijn het de landweggetje die naar de almen 
voeren of oude verbindingswegen tussen 
bergdorpen, die ons een gelukservaring 
bezorgen. 
De routes die we presenteren zijn een mix 
van alle soorten passen. Echt makkelijk, in 

In het klimparadijs
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de zin van vlak, kan een Alpenbeklimming 
sowieso niet zijn. Als je niet alleen de 
hoofdwegen door de grote valleien wilt vol-
gen, dan zit je al snel aan de zes-, zevendui-
zend en meer hoogtemeters.
In de regel is het mogelijk delen over te 
slaan. Bijvoorbeeld bij de routes in of in de 
omgeving van de centrale Dolomieten. 
Hier kun je op een paar punten afdalen 
naar het Etschtal en op het geasfalteerde 
fietspad langs de rivier richting het zuiden 
fietsen. Daarmee ontstaat dan een heel 
ander profiel van de route. 
Dat is ook de reden dat bij de voorgestelde 
routes geen vaste etappelengtes worden 
aangeven, maar alleen mogelijke etappe-
plaatsen. Op deze wijze is het voor iedereen 
mogelijk de dagelijkse afstand aan zijn of 
haar prestatievermogen (of gewoon zin!) 
aan te passen.

Accommodaties
In de Alpen komen veel toeristen, zodat je 
niet alleen in de grotere dorpen in het dal, 
maar ook in dorpen langs de route kunt 
overnachten, ook spontaan, zonder te 
reserveren. Tijdens de zomermaanden en 
in Italië vooral rond de feestdag Ferragosto 
op 15 augustus is het drukker tot erg druk. 
Ben je in de gelegenheid om in de vroege 
of late zomer tot begin herfst de Transalp te 
rijden, dan is accommodatie geen enkel 
probleem.

Nederland

I
n Zwitserland kun je een Transalp 
fietsen zonder dat je landgrenzen hoeft 
te passeren. Grimsel & Co bieden 
echter zeer zeker voldoende uitdagingen 

om je eigen grenzen te bereiken. In het 
Appenzellerland peddel je door een 
miniatuur Zwitserland, met almweides en 
het Alpsteingebergte als decor. Op de oude, 
verkeersvrije pasweg naar de Schwägalp 
komen de kalkstenen rotsen bedreigend 
dichtbij. Nog rustiger is de almweg over de 
Vorder Höhi. De afdaling brengt je naar de 
Walensee. 
De Klausenpas telt tot de Zwitserse klassie-
kers. In Urner Boden verleiden de kaasma-
kerijen je om even een pauze in te lassen, 
voordat je met een prachtige kronkelige pas-
sage de laatste beklimming overwint.
De beste manier om de overvolle Gotthard-
pas te vermijden, is door een korte boot-

Matthias Rotter, TOUR-Redacteur
Ik vind het heerlijk om steeds weer 
nieuwe routes in elkaar te zetten. 

Bij het plannen van de Zwitserland-
route door het Appenzellerland 
kwamen er herinneringen naar 

boven. Herinneringen aan ontel-
bare hoogtemeters, amper 

autoverkeer en een ideale wereld. 
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transfer over het Vierwoudstrekenmeer 
te nemen. Tijdens de beklimming van 
de Treib over de Seelisberg word je 
getrakteerd op duizelingwekkende uit-
zichten. 
De Ächerlipas is nog een andere 
geheime tip: stijl, maar gaaf! Andere 
levende wezens dan ‘koebellende’ 
koeien kom je onderweg bijna niet 
tegen.
Door het levendige dal van Sarnen 
lopen perfect gemarkeerde fietsroutes, 
meestal weg van het verkeer.
Daarna de schilderachtige Höhenstraße 
tussen Brünigpas en Innertkirchen. De 
laatste vier passen behoeven weinig toe-
lichting: Grimsel, Furka, Oberalp en 
Lukmanier worden als lekkernijen in de 
beste zin van het woord beschouwd!

● 494 kilometer  
▲ 11.420 hoogtemeters (komoot)

Passen
St. Anton/Ruppenpass (1.105 m)  
– Schwägalp (1.300 m)  
– Vorder Höhi (1.537 m)  
– Klausenpass (1.948 m) 
 – Ächerlipass (1.458 m)  
– Brünigpass (1.007 m)  
– Hohfluh (1.051 m)  
– Winterlicken (1.395 m)  
– Grimselpass (2.165 m)  
– Furkapass (2.436 m)  
– Oberalppass (2.046 m)  
– Lukmanierpass (1.972 m).

Mogelijke etappeplaatsen
Glarus, Linthal, Kerns/Sarnen, Andermatt, Disentis.

Varianten
De Pragelpas (1550 m) leidt naar de Klausenpas van 
Glarus naar het Vierwoudstrekenmeer. Op de Pragel 
moet je bij de prachtige beklimming echter wel reke-
ning houden met de extreem steile, ruige en bochtige 
afdaling. Het Sarner Aatal biedt een variant via Glaub-
berg (1.543 m) en Glaubbüelenpass (1.611 m). In Giswil 
kom je weer terug op de hoofdroute. Kortere finale: van 
de Grimselpas via Ulrichen en de Nufenenpas (2.478 
m) rechtstreeks naar Ticino.

Zwitserse lekkernij
 Xxx

1 Bregenz – Locarno
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Op en top adrenaline

D
eze route voert met de Timmels-
joch, Stilfser Joch en Gaviapass 
drie van de hoogste Alpenpassen, 
maar aan het einde wachten je 

nog drie relatief onbekende uitdagingen 
om het avontuur in stijl af te sluiten! 
Bij de namen van de eerste vijf passen gaat 
de hartslag van de wielerfan ongetwijfeld al 
naar een hoger niveau. Met hellingen tot 
15 procent geeft de Hahntennjoch je een 
voorproefje van de beproevingen die vol-
gen. De noordzijde van de Timmelsjoch is 
nog genadig als het om pijn doen gaat. De 
traverse door de appelboomgaarden van 
Vinschgau biedt wat rust en ontspanning, 
waarna de zware dubbel wacht met de 
Stilfser Joch en Gaviapas. De 48 haarspeld-
bochten naar de Stelvio zijn als het ware 
bedevaartsoorden voor de echte fans. Als 
het meezit krijg je daar wel wat collegiale 
ondersteuning van mede-strijders.
De charme van de Gavia ligt in de smalle 
weg die door een ruig berglandschap leidt. 
Vaak genoeg waren deze passen de beulen 
van de Giro d'Italia. Dat laatste kan welis-
waar niet gezegd worden van de Passo del 

Passen
– Hahntennjoch (1.894 m) 
– Timmelsjoch (2.474 m)  
– Stilfserjoch (2.758 m)  
– Gaviapass (2.621 m)  
– Passo del Vivione (1.828 m)  
– Passo Croce Domini (1.893 m)  
– Gioco della Bala (2.135 m)  
– Manivapass (1.660 m)  
– Passo della Spina (1.521 m)

Mogelijke etappeplaatsen
Sölden, Schlanders/Laas, Ponte di Legno, Edolo, 
Breno

Varianten
Wie graag (nog meer) pijn wil lijden, kan tussen 
Ponte di Legno en Edolo een lus maken over de 
Passo del Mortirolo (1.852 m).
Voor de meest klassieke van alle zeven klim-
varianten neem je de route over de drukke Passo 
del Aprica naar Mazzo en ‘kwel’ je jezelf door vanuit 
het noorden naar de Mortirolo-Ruhm te fietsen. 
Tip voor het sluitstuk (in geval van slecht weer): sla 
de Giogo della Bala en Passo della Spina over en 
daal vanaf de Croce Domini rechtstreeks af naar de 
Idrosee.

Vivione, maar dit juweel is een van de 
mooiste alpenwegen en is om andere, maar 
goede reden een pas die in de route opge-
nomen kan worden. Het écht avontuurlijke 
deel begint met de Passo Croce Domini; 
Boven op de pas splitst zich de zes kilome-
ter lange grindroute over de Giogo della 
Bala, onderdeel van de Tre-Valli-Höhen-
straße, af. Niet minder hobbelig is het 
broze asfalt over de voormalige militaire 
pas Spina. De weg van de Ledrosee naar 
Riva voert door een vijf kilometer lange, 
voor fietsers afgesloten tunnel. Het enige 
alternatief: de Ponalestraße (de afslag ligt 
kort voor de tunnel), die in het onderste 
deel bestaat uit een traject met ongeveer 
drie kilometer grof grind. Maar het uitzicht 
op het meer maakt vervolgens alles meer 
dan goed.

● 550 kilometer  
▲ 14.570 hoogtemeters (komoot)

2 Füssen – Riva del Garda



A
ls je voor de eerste keer de 
Transalp gaat fietsen, verg dan niet 
meteen te veel van jezelf. Met de 
Jaufen- en Gampenpas boek je 

gegarandeerd je eerste succes dat vervolgens 
zeer zeker naar meer zal smaken. 
De term relaxed is uiteraard relatief, want 
tenslotte hebben we het wel over de Alpen. 
Aan de andere kant… de Brenner als hoofd-
weg door is Alpen is niet echt spectaculair. 
Lekker om doorheen te cruisen: vanaf Bad 
Tölz volgt de route de Isar. Tussen de  
Sylvensteinspeicher en Mittenwald doet het 
landschap van Karwendel denken aan 
Canada. In ieder geval is het eerste deel van 
de Brennerpas, via de parallelweg, tot aan 
Matrei goed te doen. En de 17 kilometer 
naar de top van de pas is ook te overzien qua 
‘pijn’. 
Italië verwelkomt je met een voorbeeldig 
fietspad langs een oude spoorlijn. De 1.100 
hoogtemeters op de Jaufenpas worden 
gekenmerkt door stijgingspercentages die 
goed te doen zijn. Palmbomen in Merano, en 
de eerste cappuccino in het zuidelijke zon-
netje. Zelfs de Gampenpas is ondanks de 
vergelijkbare hoogte geen spelbreker. Maar… 
ook op deze route begin je langzaamaan de 
afstand wel in je benen te voelen. Het is 
daarom maar goed dat het de laatste twee 
hindernissen tot aan Riva zijn, die ook bij 
beginners de heuse pas-euforie zullen oproe-
pen.

● 372 kilometer  
▲ 6.720 hoogtemeters (komoot) 

Passen
– Buchener Sattel (1.256 m) – Brenner (1.374 m) – 
Jaufenpass (2.094 m) – Gampenpass (1.518 m) – An-
dalosattel (1.020 m) – Passo del Ballino (755 m)

Mogelijke etappeplaatsen
Telfs, Sterzing, Meran, Fondo, Andalo, Molveno

Varianten
Van Sterzing naar de naar de Penserjoch (2.211 m) in 
plaats van naar de Jaufenpas. Indrukwekkender, 
maar ook zwaarder. Dan volgt de vervelende pas-
sage vanuit Bolzano waarna de kronkelende Mendel-
pas (1.363 m) teruggaat naar de hoofdroute bij Fon-
do. De gemakkelijkste optie volgt het fietspad van 
Sterzing via Eisack / Etschtal naar Rovereto. Deze 
route kan ook dienen als opwarmer/aanrijroute voor 
het traject naar Brixen, om de route van de Dolomie-
tenklassiekers vervolgens te volgen.

Relaxed!?
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46 BIKE explorer 2-2021

U
itgemolken? Nee, zeker niet! 
Legendarische passen zoals 
Gardena Pas, Sella Pas, Fedaia 
en Manghen zijn altijd weer leuk 

en heuse uitdagingen! Strikt genomen is de 
route vanuit Brixen natuurlijk geen echte 
oversteek van de Alpen. Maar hij eindigt in 
Garda, aan de zuidelijke rand van de 
bergen. Bovendien is Brixen ideaal gelegen 
voor de start van je tocht. De reis over de 
Würzjoch naar het hart van de Dolomieten 
begint vanaf de pittoreske Domplatz - een 
prachtige pas om te beklimmen en 
onderweg te genieten van de bergen. Ook 
de beklimmingen over Passo Gardena en 
Sella laten je genoeg adem en energie om 
de pracht van het berglandschap in je op te 
nemen en te waarderen. De licht glooiende 
Passo Fedaia leidt direct langs de 
Marmolada-gletsjer naar het Lago di 
Alleghe. Op de Passo di Valles verwelkomt 
Trentino je met het prachtige natuurpark 
Pale di San Martino.
De noordelijke helling van Passo Manghen 
is het zwaarste deel van de route met een 

Passen
– Würzjoch (1.987 m) 
– Grödnerjoch (2.121 m) 
– Sellajoch (2.244 m) –
 – Passo di Fedaia (2.057 m) 
– Passo di Valles (2.032 m) 
– Passo Manghen (2.047 m) 
– Kaiserjägerweg (1.255 m) 
– Passo del Sommo (1.343 m) 
– Valico di Valbona (1.782 m) 
– Passo Coe (1.602 m) 
– Monte-Baldo- Höhenstraße (1.617 m)

Mogelijke etappeplaatsen
Canazei, Alleghe, Cavalese, Levico Terme, Rovereto

Varianten
Langere route met meer hoogtemeters vanaf Fal-
cade: op de helft van de klim naar Passo di Valles 
ga je rechtdoor over de Passo di San Pellegrino 
(1.918 m) naar Moena. Helaas ontkom je niet aan 
de drukke Karerpass (1.745 m), om over Welschno-
fen en Obereggen op de Reiterjoch (1.996 m) te 
komen. In Cavalese kom je weer terug op de hoofd-
route richting Passo Manghen.

hoog gemiddeld stijgingspercentage en 
steile stukken die je echt zult voelen. Kort 
maar ook steil, brengt de Kaiserjägerweg je 
naar het hoog gelegen plateau van Folgaria, 
een slagveld in WOI. Dit is althans het ver-
haal dat de forten op Valico di Valbona ver-
tellen. De doorsteek van de plaats Rovereto 
in het Etschtal vraagt om maximale focus 
en concentratie na al de voorafgaande een-
zaamheid. Tijdens de doorsteek verlang je 
naar de Monte Baldo Höhenstraße, die op 
de flanken van de Bocca Navene het beste 
uitzicht op het Gardameer biedt. Een waar-
dige afsluiting!

● 405 kilometer  
▲ 11.000 hoogtemeters (komoot) 

Dolomieten-klassieker

4 Brixen – Garda
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In de oostelijke Alpen zijn passen over de 
hoogste kam zeldzaam. De Großglockner-
Hochalpenstraße en de Passo Stalle zul je 
niet vaak tegenkomen in de gangbare Tran-
salp-profielen. Maar in deze route garneren 
we het geheel met relatief onbekende, maar 
des te mooiere Dolomietenpassen.
De Großglockner-Hochalpenstraße (2.504 
m) is de hoogst gelegen traverse van de 
oostelijke route.
Voor één keer koning zijn! Deze route 
maakt het mogelijk om jezelf tot 
Großglockner-koning te kronen. Inclusief 
(uiteraard) een ‘speciaaltje’ naar de 2.571 
meter hoge Edelweißspitze. Het eerste 
hoogtepunt is echter de doorsteek van het 
Nationaal Park Berchtesgaden op de 
Hirschbichlstrasse, die is afgesloten voor 
het doorgaande verkeer: kort, maar 
extreem steil. Vervolgens is het adagium tot 
aan de Zeller See: spieren losmaken voor 
de Großglockner-Hochalpenstraße die 

Passen
– Hochschwarzeck (1.040 m)  
– Hirschbichl (1.183 m)  
– Großglockner-Hochalpenstraße (2.504 m)  
– Stallersattel (2.052 m)  
– Furkelpass (1.789 m  
– Passo di Valparola (2.192 m)  
– Passo di Giau (2.233 m)  
– Forcella Staulanza (1.773 m)  
– Passo Duran (1.601 m  
– Forcella Franche (990 m)  
– Monte Grappa (1.736 m)

Mogelijke etappeplaatsen
Bruck, Heiligenblut, Lienz, Olang, Selva di Cadore, 
Agordo, Feltre
Varianten
Zware finale: vanaf Agordo over Forcella Aurine 
(1.297 m), Passo Cereda (1.369 m) en de Croce 
d‘Aune (1.011 m) naar Monte Grappa. 
Tussen Fiera di Primiero en het begin van Croce 
d‘Aune is er jammer genoeg veel verkeer. Wie zijn/
haar Transalp aan het Gardameer wil beëindigen, 
neemt vanaf Alta Badia route 4.

jammer genoeg vaak druk is qua verkeer. 
Beduidend rustiger kom je daarna via de 
Passo Stalle in het Pustertal. Op de steile 
Furkelsattel rijd je door de toegangspoort 
zo de Dolomieten in. Passo Valparola en de 
rijk met bochten bedeelde Passo Giau ver-
rassen je met prachtige uitzichten. De 
imposante rotsen bereiken hun hoogtepunt 
bij de Forcella Staulanza, die direct langs 
de machtige Monte Pelmo loopt. Met zijn 
steile hellingen behoort De Passo Duran 
opnieuw tot de categorie ‘giftige dwergen’. 
De wilde canyon Canal del Mis is een 
onontdekt juweel in het Friaul-gebergte. 
Vervolgens een welkome tussenstop in 
Cesiomaggiore, waar een bezoek aan het 
Museo della Bicicletta beslist de moeite 
waard is. De afsluiting doet nog een keer 
een beroep op de laatste, resterende krach-
ten; het weggetje door de Valle Serèn is een 
van de steilste paden over de oorlogsvelden 
van de Monte Grappa.  

● 490 kilometer 
▲ 11.810 hoogtemeters (komoot)

Over  
de  
Oost

Tourgegevens 
Gratis te downloaden (GPX-formaat) op www.tour-magazin.de 
In de rubriek Tours, Webcode # 50196.  
Hier vind je ook een link naar de data op komoot 

5 Bad Reichenhall – Bassano di Grappa
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Voorkeur voor vlakke wegen of juist paden door de
bergen? Liever de culturele genoegens van Dresden,
Leipzig en historische stadjes of juist een natuurrijke
omgeving, zoals het nationale park Sächsische
Schweiz, bossen en het bergland.  In Saksen vindt  u
vele unieke fietsroutes met een ideale balans tussen

cultuur en natuur.  Ideaal zijn de routes langs rivier-
oevers. De bekendste is de Elberadweg, maar er zijn
tevens mooie egale routes langs de Mulde, Neisse  en
Spree. Ook voor mountainbikers zijn er uitdagende
tracks. Welkom in het land van belevenissen:
www.saksen.info

A F S TA P P E N  O F  D O O R T R A P P E N ?
F I E T S E N  L A N G S  O N T D E K K I N G S RO U T E S.
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Nederland

  Klundert, 
vestingwallen  
van de Zuider-
waterlinie

  Benedensas, 
Bunkertreppe

Afgelopen juni werd de LP 
Waterlinieroute officieel 
geopend. Daarmee is er nu 
een 410 km lange route langs 
drie unieke verdedigingslinies: 
de Stelling van Amsterdam, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en de West-Brabantse 
Waterlinie. Het is de vierde 
Nederlandse LF-icoonroute 
die nu klaar is.

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN
FOTO NEDERLAND FIETSLAND/LIESKE MEIMA

LF Waterlinieroute  
geopend

D
e LF Waterlinieroute 
voert door aantrekke-
lijke natuurgebieden, 
op zoek naar Neder-
lands erfgoed op 
wereldniveau. De his-

torische ‘Hollandse waterlinies’ zijn aange-
legd om de vijand te weren door enorme 
stukken land onder water te zetten. Het 
zijn langgerekte ketens van militaire bouw-
werken die het landschap op een bijzon-
dere manier hebben verrijkt. Water als ver-
dedigingsmiddel, veel Nederlandser kun je 
het niet bedenken!

Dwars door west-Nederland
De route is 410 km lang en gaat van Edam 
naar Bergen op Zoom: langs de Stelling 
van Amsterdam, via de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en het West-Brabantse deel van 

de Zuiderwaterlinie. Veel elementen van de 
linies zijn nog terug te zien in het land-
schap, zoals inundatiekanalen, batterijen en 
liniedijken. Je fietst door een aangenaam 
decor van water en spannende natuur, 
langs aantrekkelijke forten en vestingstadjes 
waar de sfeer van weleer hangt. De geschie-
denis van de waterlinies komt helemaal tot 
leven tijdens deze tocht. 

Nieuwe functies
De forten hebben verschillende bestem-
mingen gekregen: de een is een natuur-
gebied geworden, de ander een evenemen-
tenlocatie, de volgende een museum. 
Genoeg reden om onderweg meerdere tus-
senstops in te lassen en je te verdiepen in 
de historie. Of om er gewoon een terrasje te 
pakken, wat ook bij veel van de forten kan.   

Nieuwe routes
De omvorming van het netwerk van LF-
routes tot een reeks nationale LF-icoon-
routes is in volle gang. In april 2019 is de 
LF Maasroute als eerste LF-icoonroute 
geopend. Zomer 2020 zijn de LF Zuider-
zeeroute en LF Kustroute gelanceerd. En 
er volgen er nog meer!
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Check

Thule’s Chasm carry-on 

De SUV, nee, de Hummer (!)  
onder de handbagagekoffers

 
Het Zweedse Thule blijft ons de afgelopen jaren steeds 
weer opnieuw in positieve zin verbazen.  
Zo introduceerde de specialist in ‘dragers en koffers’ 
een aantal jaren geleden een collectie rugzakken en 
tassen, vervolgens onder andere een speciale collectie 
producten voor bikers, en recentelijk heeft Thule weer 
verrast met de Tepui (de daktent). Het portfolio dat onder 
Bring your Life in een paar jaar gigantisch is uitgebreid is 
indrukwekkend. Bijna onvoorstelbaar groot en tegelijk 
zó op maat van de trends en ontwikkelingen. De Thule 
Chasm carry-on past helemaal in deze lijn.

De Chasm-serie is al langer een bekende. In eerste instantie kwamen 
onder deze naam grotere duffel-reistassen beschikbaar, en daarna de 
wheeled-versies. Veel opbergruimte en handige vakken zijn de 
gemeenschappelijke kenmerken van alle producten in deze serie.  
De Chasm carry-on valt in de categorie handbagage-tassen of 
-koffers die in de toerismebranche de minder complimenteuze 
benaming ‘rolkoffer’ krijgt toebedeeld. En aan deze benaming kleven 
allerlei negatieve connotaties. Zeker wat betreft het gebruik in oude 
stadscentra waar niet alleen de historie van de gebouwen wordt 
geconserveerd, maar ook het plaveisel in de straatjes en steegjes. 
De Thule Chasm carry-on verrast met een aantal simpele, maar zeer 
belangrijke kenmerken die de connectie van het merk Thule met 
buitensporten duidelijk naar voren brengen.  
Het weersbestendige tarpaulin (zeildoek), de extra grote - met 
dempend materiaal afgewerkte - wielen, het achterpaneel dat met 
polycarbonaat is verstevigd en de verschillende, door grotere 
openingen, makkelijk bereikbare opbergvakken. Een van de interne 
vakken is van gaas en met een ritssluiting afsluitbaar en daarmee 
prima geschikt voor vuile was of schoenen. Ook de compressierie-
men aan de buitenkant zijn exponenten van Thule’s afkomst. De 
handgrepen aan boven- en zijkant, het extra vak aan de bovenkant 
om makkelijk en snel bij de reisdocumenten e.d. te komen en de 
telescopische handgreep zijn kenmerken die standaard horen bij de 
‘rolkoffer’ en daarom ook niet ontbreken op de Thule Chasm  
carry-on. De Thule Chasm carry-on is een absoluut  
indrukwekkende verschijning. Op het eerste gezicht  
denk je al: Wow! Hij is robuust, stoer en wekt in a 
lle opzichten de indruk onverwoestbaar te zijn. 
 
INFO
Maten: 23.0 x 35.0 x 55.0 cm 
Gewicht: 3.2 kg 
Kleuren:  zwart, groen 
Prijs:  € 249,95 
www.thule.com



Baselayers
Knuffelzacht of  
(ver)Koelend? 

Baselayers, oftewel 
onderhemden, leveren een 
belangrijke bijdrage aan 
het comfort tijdens het 
fietsen. Zij zorgen voor een 
aangename gevoelsklimaat. 
Onze collega-redactie van 
MYBIKE nam meerdere 
modellen van 10 bekende 
merken nader onder de loep. 

TEKST ARMIN HERB 
FOTO’S DANIEL SIMON
VERTALING & BEWERKING  
DINA POHLE

De eerste laag van de kleding, 
de laag die direct contact 
maakt met de huid, is het 
allerbelangrijkst. Dit wordt 

niet alleen door sportartsen telkens 
opnieuw bevestigd, maar ook door 
kilometervretende bikers. Functionele 
baselayers moeten niet schuren of kriebelen 
maar comfortabel zitten. Afhankelijk van 
activiteit en seizoen moeten zij de fietser 
warm houden of koelen en na de afvoer 
van het transpiratievocht zo snel mogelijk 
drogen, zonder vervolgens transpiratie geur 
te ‘verspreiden’. Alles bij elkaar behoorlijk 
hoge eisen aan een doorgaans klein, 
lichtgewicht kledingstuk!
Daar bovenop komen de sterk van elkaar 
verschillende subjectieve belevingen van de 
individuele sporter. En last but not least 
speelt het onderwerp duurzaamheid ook 
steeds vaker een belangrijke rol. Ondanks 
dit alles is het zoeken naar het optimale, 
passende textielproduct geen zoeken naar 
die ene speld in de hooiberg; het aanbod 
verschillende modellen en merken is name-
lijk ruim.

Aan den lijve getest 
Het MYBIKE- redactieteam heeft drie 
maanden lang niet alleen tijdens het fiet-
sen, maar ook bij het langlaufen, joggen en 
nordic walking en in het dagelijks leven 
intensief de functie, pasvorm, houdbaar-
heid - na meerdere wasbeurten - en het 
draagcomfort getest. 

2-2021 BIKE explorer 51

Bij de rapportage van de eindconclusies 
moet één opmerking vooraf worden 
gemaakt: het ene, ultieme supermodel 
waarover alle testers in alle situaties 
enthousiast zijn bestaat niet. Daarvoor zijn 
de specifieke eisen per activiteit en eigen-
schappen van de materialen te verschillend. 
Wie tijdens het sporten erg transpireert 
houdt bijvoorbeeld zelden van hemden uit 
pure merinowol, omdat deze veel vocht 
opnemen en slechts langzaam drogen. 
Doorontwikkelingen met combinaties van 
wol met synthetische vezels laten wat dat 
betreft positieve resultaten zien. 
En wat synthetische vezels betreft: Om het 
milieu te beschermen en middelen te 
besparen worden steeds meer gerecycled 
polyester en polyamide verwerkt. En ook 
hiervan probeert men af te komen door bij-
voorbeeld “nieuwe natuurlijke vezels” geba-
seerd op ricinuszaad of de reeds langer 
bekende cellulose te ontwikkelen.
De aard van het materiaal van de buiten-
laag heeft ook invloed op het ademend ver-
mogen. Als de buitenlaag vocht opneemt, 



Test

Een collega van u noemde baselayers 
of functionele onderhemden een “kli-
maat-regulerende laag op de huid”. 
Moeten recreatieve sporters zoals bij-
voorbeeld toerfietsers eigenlijk ook een 
baselayer dragen? 

‘Vooral bij fietstouren heeft een functioneel 
onderhemd een klimaatregulerend effect. 
Het zorgt ervoor dat de transpiratie op 
onze huid wordt afgevoerd en het lichaam 
enigszins droog en warm blijft. Bij afdalin-
gen is dit bijzonder belangrijk om onder-
koeling te voorkomen. Bij langere tochten 
bereikt echter ook functioneel ondergoed 
zijn grenzen.Daarom geldt: Ja, het helpt en 
vooral in de zomer. Maar verwacht alsje-
blieft geen wonderen!’

Kunnen „moderne“ natuurvezels zoals 
merinowol, hennep of zijde de functio-
nele eigenschappen van kunstvezels als 
polyester of polypropyleen evenaren?

‘Het hoeven niet perse kunstvezels te zijn. 
Juist natuurlijke materialen zijn inmiddels 
vergelijkbaar goed inzetbaar. Belangrijk 

voor de materiaalkeuze zijn de plannen en 
intensiteit qua sporten. Transpireer je veel, 
snel en langdurig dan zouden kunstvezels 
dankzij hun effectieve en snelle vochtafvoer 
de juiste keuze kunnen zijn. Bij langere toe-
ren is echter een functioneel onderhemd 
uit merinowol een goede optie aangezien 
deze ook na langduriger dragen reukloos 
blijft.’

Kunnen baselayers ook meer kwaad 
dan goed doen?

‘Ja. Indirect kan dit soms door verkeerd 
wassen gebeuren. Wasverzachter plakt bij-
voorbeeld de poriën van synthetische vezels 
dicht wat de afvoer van het transpiratie-
vocht tegen houdt en zo de eigenlijke func-
tie nadelig beïnvloedt. En aan een nat 
onderhemd heeft niemand iets! Let dus op 
de adequate behandeling van de functio-
nele onderkleding om zo lang en maximaal 
van de specifieke eigenschappen van het 
materiaal te profiteren.’

prof. dr. Ingo Froböse  
Hoofd van het Centrum voor Sport, Bewegen en 
Gezondheid aan de Duitse Sportuniversiteit Keulen

Baselayers zijn 
één van de 
belangrijkste 
materialen 
voor optimale 
prestaties en 
maximaal 
comfortabel 
gevoel

52 BIKE explorer 2-2021



2-2021 BIKE explorer 53

CRAFT ACTIVE EXTREME X CREWNECK 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Nauwsluitende pasvorm, snel dro-

gend, zeer licht en klein pakvolume, vele kleuren, 

met hoge halslijn.

GONSO PETE M  

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: : Luchtig en licht, wijde halslijn, aan-

genaam gevoel, goede elasticiteit. Verliest wat 

vorm na het wassen.  

ENDURA TRANSLITE BASELAYER 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Voordelig en licht. Dun en verkoe-

lend materiaal. Nonchalante snit. Droogsnelheid 

en geurontwikkeling bevredigend.

LÖFFLER SHIRT S/S TRANSTEX LIGHT 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Licht en snel drogend. Aangenaam 

draaggevoel op de huid door wafelachtige struc-

tuur. Onze allround-tip.

KLEINE MATERIALENENCYCLOPEDIE
 

Polyester (PES): Deze meest gebruikte 

synthetische vezel is zeer veelzijdig qua 

eigenschappen. Bovenal is zij schuur- en 

scheurvast en neemt nauwelijks vocht op 

(ongeveer 1 procent van het eigen gewicht). 

Gerecycled polyester (rPET) wordt bij voorkeur 

gewonnen uit PET-flessen en snijresten.

Polyamide (PA): Polyamide-kunstvezels zijn 

licht, hebben een goede scheur- en slijtvastheid 

en zijn vormvast. Zij nemen meer vocht op 

(ongeveer 4 procent van het eigen gewicht) als 

bijvoorbeeld polyester en polypropyleen. 

Handelsnamen zijn o.a. nylon en perlon.

Polypropyleen (PP): Het is de absoluut lichtste 

kunstvezel (bijvoorbeeld meer dan een derde 

lichter dan katoen) met een goede slijtvastheid 

en neemt bijna geen water op. Ook na 

veelvuldig, op hoge temperatuur, wassen houdt 

het materiaal zich goed. 

Natex: Vezel uit op ricinuszaad gebaseerde 

plantaardige bestanddelen. Natex heeft 

vergelijkbare eigenschappen als polyamide 

(nylon) maar droogt veel sneller.

Lyocell: Deze robuuste cellulosevezel 

(merknaam: Tencel) wordt in een complex 

proces vooral uit eucalyptushout verkregen. 

Lyocell kan heel veel vocht opnemen en heeft 

een verkoelend effect op de huid; het droogt 

echter langzamer dan polyester en 

polypropyleen.

Elasthan (EL): Elasthan (in de Engels sprekende 

wereld: Spandex) zijn rubberachtige kunstvezels 

die de stof rekbaar maken. Deze kunnen 

worden opgerekt tot wel vijf tot acht keer hun 

oorspronkelijke lengte. Handelsnaam is o.a. Lycra.

Merinowol: De wol van de meestal uit Australië 

en Nieuwzeeland stammende merinoschapen is 

duidelijk fijner dan conventionele wol en kriebelt 

niet. Afhankelijk van dichtheid en weefsel heeft 

merinowol een natuurlijke 

zonbeschermingsfactor tot factor 50, is in 

tegenstelling tot andere vezels moeilijk 

ontvlambaar en laadt zich niet elektrisch op. Zij 

neemt tot 30 procent van het eigen gewicht aan 

vocht op en verwarmt actief zolang ze nog 

vocht kan opnemen. Merinowol is 

geurremmend en droogt relatief langzaam. 

Seacell: De vezels komen van gedroogde 

bruinalgen en worden in cellulose gebonden. 

Het materiaal voelt relatief zacht en zijdeachtig 

op de huid aan en zou een antiallergisch effect 

hebben. Seacell wordt vaak gecombineerd met 

merinowol en Tencel.
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Test

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Goede verwerking en pasvorm, 

aangenaam materiaal, licht verkoelend effect, 

goede elasticiteit. De tip voor sportieve rijders.

GORE BASELAYER SHIRT 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: : Luchtig en licht, wijde halslijn, aan-

genaam gevoel, goede elasticiteit. Verliest wat 

vorm na het wassen.  

SALEWA ZEBRU RESPONSIVE TEE 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Extra licht zomerhemd. Niet te 

nauw en niet te wijd. Aangenaam huidgevoel. 

De zomer-tip.

ODLO ACTIVE DRY LIGHT BASELAYER 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Sportieve nauw aansluitende pas-

vorm, ietwat kort, met hoge halslijn.  

Gunstig geprijsd.

ROSE SEAMLESS SS III SHIRT 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Warmend, multifunctioneel inzet-

baar, ideaal voor de tussenseizoenen, hele goede 

verwerking. Duur. 

LÖFFLER SHIRT S/S TRANSTEX LIGHT 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Een luchtig en licht zomermodel, 

netvormige structuur, nauw aansluitende pas-

vorm. Aan de voorkant kort, aan de achterkant 

lang gesneden. Duur.

PEARL IZUMI TRANSFER MESH BASELAYER 
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Afwerking  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ● ● ● 

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● ● ●

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: : Sportief nauw op de huid aan-

sluitend seamless-design maar desondanks 

goede pasvorm; Indien gewenst een maat groter 

kiezen. Aangenaam materiaal.

UYN MOTYON 2.0 W 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: : Nauw aansluitend, ietwat nauw 

gesneden. Warmt goed. Zodra men aan de 

nauwsluitende pasvorm is gewend comfortabel 

om te dragen. Duur. 

UYN MOTYON 2.0 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Sluit mooi nauw aan op het li-

chaam, comfortabel om te dragen, droogt echter 

wat traag.

CRAFT FUSEKNIT COMFORT W 

Afwerking  ● ● ● ● ● ●

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ●

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ●

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● 

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ●

 

CONCLUSIE: Soepel vallend model, zeer comfor-

tabel om te dragen, lubbert op den duur geleide-

lijk uit. Warmt door geruwde binnenkant.

ODLO ACTIVE WARM ECO W LAYER 

Afwerking  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Draagcomfort  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Droogsnelheid ● ● ● ● ● ● ● ● 

Geurontwikkeling  ● ● ● ● ● ● ● ●

Vormvastheid  ● ● ● ● ● ● ● ●

CONCLUSIE: Licht en huidvriendelijk materiaal, 

maar zeer dun en elastisch. Wordt na herhaalde-

lijk dragen en wassen een beetje slap. 

GONSO AVE W 

VERZORGINGSTIPS 
1. Baselayers direct na de activiteit te drogen 

hangen als ze niet meteen gewassen worden. Per 

definitie niet ergens op een hoop of in de wasmand 

leggen. De geur-veroorzakende bacteriën houden 

van een warme vochtige omgeving en gedijen er 

bijzonder goed.

2. Baselayers zouden na elke rit tenminste kort met 

de hand moeten worden gewassen. Want daarmee 

onttrek je de bacteriën hun voedselbron en houd je 

de functionaliteit het textiel in stand. Bij het wassen 

in de machine de kleding het beste in een speciale 

zak (b.v. Guppyfriend) doen om de afvoer van micro-

synthetische vezels in het rioolwater te minimalise-

ren. Geen wasverzachter gebruiken en een vloeibaar 

wasmiddel is aan te bevelen! Om te drogen het shirt 

liever ophangen of hooguit bij zeer lage temperatuur 

in de droger doen (kort programma).

3. Huidbacteriën zijn hittebestendig en kunnen bij 

een 40-graden-wasbeurt slechts gedeeltelijk wor-

den verwijderd. Wie geen enkel risico wil nemen 

doet bij het wasmiddel een beetje hygiëne-spoel-

middel. Er zijn echter ook baselayers die vooral uit 

polyester en polypropyleen bestaan en standaard 

bij 60 graden en hogere temperaturen gewassen 

kunnen worden. Daarom zou men bij aankoop op 

de aanwijzingen op het waslabel moeten letten. Let 

op: kleding met een hoog elastaan-gehalte moet 

niet te heet worden gewassen. 
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De uitlopers van de Alpen, de 
zogeheten Vooralpen, zorgen 
er voor dat de bergtoppen in 
deze regio vooral het decor in 

zuidelijke richting bepalen. Het landschap 
is heel toegankelijk, ook voor ons als ‘Lage 
Landers’.
Of het (dag-)programma ambitieus, spor-
tief en uitdagend is of vooral ontspannen 
met weinig hoogte- en kilometers en veel 
tussenstops is helemaal aan jou. Voor beide 
opties zijn talloze mogelijkheden beschik-
baar. De ervaringen en indrukken blijven 
hetzelfde: unieke alpendecors, heldere en 
verkoelende bergmeren, zeldzame planten, 
pittoreske dorpjes en gezellige Biergartens. 
Wil je even een dag iets anders, dan staat 
het centrum van Garmisch Partenkirchen 
garant voor een heuse shopping-ervaring. 
De Zugspitzbahn zorgt zeker ook in de 
zomer voor bijzondere plaatjes en ervarin-

Tip 1: Chocolaterie Amelie
Make-up aanbrengen, föhnen, sprayen? Wat 

klinkt als een beautyprogramma zijn hier de 

dagelijkse taken van de chocolatiers in 

chocolaterie Amelie. Hier kunnen bezoekers 

kennis maken met het echte chocolatier-

ambacht. In de gigantisch grote etalage worden 

meer dan 55 soorten met de hand geschepte, 

gebroken chocolade en meer dan 60 soorten 

praliné vakkundig gepresenteerd. Zorg er 

daarom voor dat u op tijd de remhendels in 

knijpt. 

Tip 2: Highlight-tour:  
Fietstocht naar de Geroldsee
Het fietspad leid je door de geurende weiden 

langs de Kreuzeck- en Alpspitz-kabelbanen, 

langs de beroemde Olympische Kandahar-

GaPa oftewel Garmisch Partenkirchen. Deze wintersportplaats in 
het uiterste puntje van Duitsland, tegen de grens met Oostenrijk 
aan, is wereldwijd bekend geworden door het Vierschansentournooi 
dat elk jaar rond de jaarwisseling wordt georganiseerd en in veel 
landen wordt uitgezonden. Of van de ‘landmark’ de Zugspitze waar 
menig bergsport-enthousiasteling al zijn of haar voetsporen heeft 
achtergelaten.  
Wat door de sneeuw in de beelden echter wordt bedekt, is het 
prachtige landschap in deze karakteristieke regio. Ook voor fietsers 
is deze omgeving in de Vooralpen een prima bestemming om 
bijvoorbeeld met familie te genieten van landschap, de karakteristieke 
Bayerische gastvriendelijkheid en de vele regionale specialiteiten. 

TEKST ADRI ULFMAN 
FOTO’S VELONTOUR  D e springschans is een 'landmark' en imponeert,

 ook in de zomer.

 Alle tijd om te genieten van al het moois om je heen.

Duitsland

gen. Zonder sneeuw is de berg en de omge-
ving zoveel kleurrijker! Het keurmerk Pre-
mium Class Spa betekent dat behalve de 
heldere, schone berglucht, de pure natuur 
en de kwalitatief hoogwaardige wijn en 
spijs ook de wellnes-voorzieningen je in een 
andere wereld brengen. 
Het bewegwijzerde netwerk van zo’n 450 
kilometer biedt voor elke wielerfan of fami-
lie wat wils: ontspannen tocht met de klein-
tjes, een uitdagende bergtocht of snelle 
afdaling.  

Garmisch Partenkirchen

Allinclusive genieten; 
van 'sochtends vroeg 
tot in de late avonduren.
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GaPa
springschans  

naar  
puur natuur

Ligging
Garmisch Partenkirchen ligt in het puntje van Bayern, zo’n 95 kilometer ten 
zuiden van München.  
Met de auto is het vanaf Utrecht of Brussel ongeveer 850 kilometer en ben 
je ruim 8 uur onderweg. 

Fietsen
Uiteraard kun je je eigen fiets meenemen, maar het huren van een (e-)bike 
ter plaatse is zeker ook mogelijk.

Meer informatie
•  Op www.gapa.de vind je algemene informatie over Garmisch Partenkir-

chen en de vele mogelijkheden in deze regio.
•  Bij het plannen en bespreken van mogelijkheden zijn de specialisten van 

Velontour graag behulpzaam. www.velontour.info

PRAKTISCHE INFORMATIEafdaling. Om te kunnen genieten van het 

prachtige weidse uitzicht, moet je beslist een 

tussenstop inplannen en een gezellig plekje 

onder de bomen uitzoeken.  

Met een beetje mazzel is het kleine stukje 

strand bij Herrgottschrofen, direct naast de 

Loisach-brug niet zo druk bezet. Ook dit, aan 

het water, is natuurlijk een prima plek voor een 

tussenstop. 

Lengte: 17 kilometer; 180 Hoogtemeters; 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.

Tip 3: De Frühlingstrasse
Een van de mooiste straten in de 

voetgangerszone van het historische centrum. 

Genieten van allerlei lekkernijen en culturele 

activiteiten. Een klein stukje verderop is het 

Michael-Ende-Kurpark waar de stedelijke flair 

van Garmisch Partenkirchen je weer betovert. 
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R 
uige rotsen, plukjes 
groen en sneeuw op de 
bergtoppen. In een rap 
tempo glijdt het land-
schap voorbij, terwijl 
steentjes onder de brede 

banden wegschieten. De downhill-route 
vanaf de Galibier is echt een voorbeeld van 
de vele toproutes hier; echt gaaf! Met de 
bus heel comfortabel naar boven en dan 
strak naar beneden over een parcours dat 
door het dennen- en lariksbos slingert.  
De adrenaline stroomt door het lijf.
Serre Chevalier is het grootste wintersport-
gebied in de Zuidelijke Alpen en heeft 
zowel de voordelen van het noorden - de 
grote hoogte - als het zuiden, veel zonne-
schijn. Het enorme skigebied met dertien 
dorpen voelt gemoedelijk aan. Serre bete-
kent een winderige ronde top, Chevalier 
komt van cambeou, zoals de herders uit de 
Provence werden genoemd, die hun kuddes 
in de middeleeuwen naar de bergen brach-
ten om ze te laten grazen. 

Serre Chevalier

Forten  
en bergcols 

Het Franse skigebied Serre 
Chevalier is in de zomer 
een walhalla voor fietsers, 
of het nu om wielrenners, 
mountainbikers of e-bikers 
gaat. In het hart van de Alpen 
vind je een fraai landschap, 
met authentieke dorpen.

TEKST JESSICA DE KORTE
FOTO’S OFFICE DE TOURISME SERRE
CHEVALIER VALLÉE BRIANÇON  

Tour de France
Wielrenners kunnen zich ’s zomers uitleven 
op de bergpassen, die bekend zijn gewor-
den door de Tour de France. Het uitzicht 
boven is verbluffend mooi. Een paar dagen 
per jaar zijn de wegen zelfs afgesloten voor 
verkeer, zodat je geen rekening hoeft te 
houden met tegenliggende auto’s en alle 
aandacht dus naar de schitterende omge-
ving kan gaan. Hard werken is het wel, 
maar dat maakt de beloning op de top des 
te groter.
 
De Col d’Izoard is een beklimming met 
duizend hoogtemeters en een gemiddeld 
stijgingspercentage van zeven. Wie hier 
fietst, ziet een kaal, rotsachtig landschap. 
Sinds 1947 is de klim zesentwintig keer 
voorbijgekomen in de Tour. Wie wil lijden 
op de fiets, kan zijn lol op bij de Col du 
Granon, in 1986 het eindpunt van een 
Tour-etappe. Col du Galibier was met zijn 
2.642 meter in 2011 de hoogste finishlijn 
in de geschiedenis van het Franse wielren-
ners-evenement.

  De Galibier. 
Episch en 
bucket list 
voor alle 

fans.

Frankrijk
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 Wat een decor terwijl je over de serpentines cruist!  Met je mtb kom je op prachtige uitzichtpunten.
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Vergeet niet de 
lokale lekkernijen 
te proeven. 

E-biken langs vestingwerken
Toch hoef je niet enorm gespierde benen te 
hebben, om van het gebied te genieten. 
Met een e-bike wordt het een stuk makke-
lijker! Fiets bijvoorbeeld langs de vesting-
werken van Briançon. Daar waar de rivie-
ren Durance en Guisane samenkomen, 
vind je het UNESCO-werelderfgoed met 
een stadsmuur, vier forten, een toren en 
een brug. De zeventiende-eeuwse vesting-
werken van bouwmeester Sébastien Le 
Prestre de Vauban moesten de toegangsweg 
tot het huidige Italië bewaken.
Hoog boven de vallei is de vestingstad 
omgeven door dikke muren. In de kronke-
lende smalle, steile straatjes ontdek je zon-
newijzers, oude fonteinen en pastelkleurige 
gevels die eerder doen denken aan de Pro-
vence. Als ingenieur van de koning moest 
Vauban zich op zijn 34-ste bezighouden 
met de bescherming van het koninkrijk. Hij 
ontwierp en herstelde in Frankrijk maar 
liefst honderdzestig vestigingsplaatsen.  
In Briançon liggen de forten in de heuvels 
rondom de stad. 

Kaas proeven 
Op twee kilometer afstand van Briançon, in 
Puy-Saint-Pierre, ligt de biologische boer-
derij Ferme de Pralong van Chris en Julia, 
die zo’n twintig Brunes des Alpes koeien 
houden. Door hun stevige poten kunnen 
de dieren elke dag een kilometer door de 
velden trekken. Hun melk bevat meer case-
ine, een dierlijk eiwit, dat goed te pas komt 
bij het stremmen van de kaas. Hoe dat 
smaakt? Dat kun je zelf proeven als je de 
boerderij bezoekt tijdens een mooie e-bike-
route door de streek!
Echte avonturiers kunnen zich uitleven in 
Serre Chevalier. Zo kun je het mountain-
bike-avontuur bij Galibier combineren met 
een stukje raften over de rivier Guisane, 
waarbij je helemaal in de natuur opgaat. Of 
wat dacht je van een nachtelijke tocht op 
de e-bike met een instructeur? In een sfeer-
volle herberg nuttig je het diner. Het Serre 
Chevalier bikepark heeft routes voor down-
hill, enduro of crosscountry en bij de 
moun tainbike-biathlon komt zelfs geweer-
schieten aan bod. 

INFO
www.serrechevalier.com

 Spektakel; niet alleen op de weg.

©
 S

te
f 

C
an

d



2-2021 BIKE explorer 61

Bergwandelaars en 
klimsporters zweren er al 
lang bij: functionele (onder-)
kleding van merinowol. 
Waarom dat zo is en waarom 
deze dierlijke supervezel ook 
voor fietsers zeer geschikt is, 
hebben we letterlijk aan den 
lijve ondervonden 

TEKST INGO EFFING
FOTOS INGO EFFING, ICEBREAKER, 
SHUTTERSTOCK
VERTALING EN BEWERKING 
ROBINE MOOLENAAR

Vier merino-shirts getest

Schaapachtig? 
Echt niet!

A
ls je bedenkt dat je je met 
functionele (onder)kle-
ding van polyester materi-
aal eigenlijk in (aard-)olie 
hult, dan geeft dat toch 
een bijzonder, naar 

gevoel. De microplastics die door slijtage 
ontstaan sijpelen rechtstreeks het land-
schap in en hopen zich daar op.  
Outdoor sporters die dicht bij de natuur 
staan, willen doorgaans liever geen deel uit-
maken van een milieuprobleem en de 
industrie heeft dit fenomeen ook onder-
kend. Vooral fabrikanten van outdoor- en 
sportkleding verduurzamen hun producten 
en productie daarom steeds meer en verder 
en gebruiken meer gerecyclede of duur-
zame grondstoffen. Door deze ontwikkeling 
worden problemen duurzaam opgelost en 
leveren ze vaak ook nog eens de beste 
resultaten op. De rol en bijdrage van het 
merinoschaap is een belangrijke. 
Dikke en unieke acht 
Het merinoschaap komt oorspronkelijk uit 
de Noord-Afrikaanse hoogvlaktes van het 
Atlasgebergte. Op de hoogvlaktes krijgen 
deze harige viervoeters te maken met 
extreme temperaturen en temperatuurver-
schillen; van +30 graden in de zomer tot 
wel een ijskoude -10 in de winter. Om deze 

extreme omstandigheden aan te kunnen, 
heeft moeder natuur de merino een unieke 
vacht gegeven. De vacht zorgt voor verkoe-
ling en beschermt tegen de zon in de zomer 
en in de winter reflecteert de vacht de 
warmtestraling van het lichaam als een 
dikke thermische isolatielaag.
De merino kwam in de middeleeuwen van-
uit Noord-Afrika naar Spanje. Al snel werd 
de ‘Spaanse wol’ een economische factor 
van belang. Zelfs in die mate dat men, om 
de leidende positie in de merinofokkerij te 
behouden, vrij drastische maatregelen nam. 
Tot het begin van de 19e eeuw was het ver-
boden om levende schapen het land uit te 
voeren op straffe van de dood…  
Tegenwoordig vindt het fokken van meri-
no’s overwegend plaats in Nieuw-Zeeland 
en Australië.

Fijne vezels 
In vergelijking met conventionele wol is de 
gekrulde merino vezel aanzienlijk dunner. 
De dikte van de vezel geven we aan in 
microns; een micron komt overeen met een 
duizendste van een millimeter. Hoe dunner 
de vezel, hoe hoger de kwaliteit van de wol 
en hoe comfortabeler en soepeler de stof 
aanvoelt. De vezeldikte van merinowol ligt 
tussen 15 en 25 micron, bij conventionele 
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schapenwol is dat tussen 28 en 38 micron. 
De merinovezel is dus veel fijner en elasti-
scher. In tegenstelling tot sommige 
‘gewone’ wol, prikt deze níet op de huid. 
De ultrafijne haartjes die zich in de vezel 
bevinden, bestaan tot wel 85% uit lucht. 
Net als bij moderne isolatiematerialen, iso-
leert de vacht van de merino als een dichte 
laag, bestaand uit talloze microscopisch 
kleine luchtkamers. Om de lichaamstempe-
ratuur te reguleren, blijven de vezels in staat 
om waterdamp door te laten en kunnen ze 
zelfs een derde van hun eigen gewicht aan 
water opnemen zonder dat de stof vochtig 
aanvoelt.
En hiermee zijn we aangekomen bij een 
ander, belangrijk, voordeel van deze super-
vezel: merino stinkt niet! In ieder geval pas 
dagen nadat de tegenhanger, gemaakt van 
polyester materiaal, vanwege geuroverlast al 
in de wasmand is gegooid.  
Om zich te vermenigvuldigen hebben bac-
teriën een warme en vochtige omgeving 
nodig. Door waterdamp te absorberen, ver-
wijdert de vezel vocht uit het leefgebied van 

de bacteriën. Bovendien hebben de bacte-
riën nauwelijks grip op het schilferige 
oppervlak van de merinovezel en hebben ze 
daarom de neiging om op de huid te blij-
ven, waar ze eigenlijk thuishoren. Last but 
not least bevatten de vezels ook het wateraf-
stotende vezeleiwit keratine, dat de geur 
veroorzakende bacteriën afbreekt en een 
zelfreinigende, antibacteriële werking heeft. 
En daarmee wordt het merino-shirt de ide-
ale reisgenoot voor ontspannende activitei-
ten waarbij enige inspanning wordt 
gevraagd! 

Test 
We hebben vier merino-shirts getest, vier 
baselayers.  
De tijd van de zware, grof gebreide, prik-
kende wollen trui is verleden tijd. De stof 
van onze testproducten is dun, lichtgewicht 
en beweegt prettig soepel op en om onze 
huid. Tegenover al die voordelen staan 
slechts enkele nadelen: merinowol is onge-
veer drie keer zo duur als kunstvezels en 
niet zo sterk als bijvoorbeeld polyester.  

Merinoproducten worden met name aanbe-
volen voor meerdaagse tochten en fietstoch-
ten. In je koffer of rugzak nemen ze nauwe-
lijks ruimte in beslag en ze kunnen lang 
worden gedragen; ‘s avonds gewoon laten 
uitluchten en de stof blijft lekker fris. 
En daarmee een veelzijdige reisgenoot; van 
harte aanbevolen. 

  Een merinoschaap levert per jaar wol voor 
3 tot 5 pullovers.

  Synthetische vezels aan de 
binnenkant, merino aan de 
buiten kant; materiaal-
verbindingen veranderen de 
eigenschappen.

  Merinowol is waterafstotend. Zie de test met 
het Odlo-shirt. 

  Een menselijke haar is ongeveer driemaal zo 
dik als de flinterdunne merinovezel.  

Eigenschappen van merinowol:
• zeer goed warmte-isolatie

• koelt in de zomer

• ademend, vochtregulerend

• hoog draagcomfort

• prikt niet

• geurloos, antibacterieel

• natuurlijke UV-bescherming 

• vuil- en waterafstotend

• natuurlijke, duurzame grondstof

• relatief makkelijk te onderhouden

• vlam vertragend
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Sportief, veelzijdig functioneel shirt, 

bestaand uit twee lagen, van dit 

traditionele Noorse bedrijf. De binnenste 

synthetische vezel transporteert het vocht, 

de ademende merinostof verwarmt er 

overheen. Met lange rug, ideaal voor 

sportieve fietstochten. 

Prijs: 
Maten: 
Materiaal: 
Gewicht: 
Geproduceerd in: 
Pasvorm: 
Uitvoering: 

€ 80,00
S, M, L, XL, XXL, 3XL

57% merino; 43% polypropylen
265 g
China

Regular Fit
2-lagen,  

verlengd achterpand

 Helly Hansen  Lifa Crew

Odlo verwerkt ultrafijne merinovezels (17,5 

micron) die zeer aangenaam zacht op de 

huid aanvoelen. Het shirt valt normaal en 

zit met wat extra lucht niet utiem 'slim'. De 

verhouding gewicht – ademend vermogen 

is super. Een goede allrounder van hoge 

kwaliteit!

Prijs: 
Maten: 
Materiaal: 
Gewicht: 
Geproduceerd in: 
Pasvorm: 
Uitvoering: 

€ 89,95
S, M, L, XL, XXL,

100% merino
230 g

Roemenië
Slim Fit

Staande kraag,  
langer achterpand

 Odlo  Natural Langarm

Prijs:  € 119,95
Maten:  S, M, L, XL, XXL
Materiaal:  100% merino
Gewicht:  334 g
Geproduceerd in:  China
Pasvorm:  Slim Fit
Uitvoering:  Staande kraag,  
 langer achterpand

 Icebreaker  260 Tech Long Sleeve Half Zip

Door het polyestergehalte voelt de stof nog 

fijner en gladder aan, maar voelt daarmee 

ook warmer op de huid. Zeer licht en 

soepel shirt met lange mouwen.  

De ingebouwde synthetische vezel moet 

de duur zaamheid verhogen. Het shirt zou 

sneller moeten drogen. 

Prijs: 
Maten: 
Materiaal: 
Gewicht: 
Geproduceerd in: 
Pasvorm: 
Uitvoering: 

€ 95,00
S, M, L, XL, XXL

80% merino; 20% polyester
214 g

Vietnam
Slim Fit

Staande kraag,  
langer achterpand: 

 Vaude  Men's Base Halfzip

Met 260 g /m2 een van de dikste en 

warmste shirts met lange mouwen van 

deze Nieuw-Zeelandse merino specialist. 

De dichte stof ligt warm op de huid, maar 

voelt tegelijkertijd licht en losjes aan. Prima 

ademend vermogen. Goede lengte en 

aangenaam hoge kraag tegen tocht of 

wind. 
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Juli
11 juli Toertocht de Wormerpoel, 67 km door het West-Friese landschap, vanuit Oosterblokker.  

 www.fietssport.nl/toertochten

13 juli Classico Boretti, de compleet verzorgde toertocht met een Italiaans tintje 

vanuit Ede. www.wearecycling.nl 

Met verschillende routes door verschillende natuurgebieden in de Veluwe.  

Klassiekers als de Amerongse Berg, Grebbeberg en de Posbank ontbreken ook 

dit jaar niet. Je kunt kiezen uit vijf afstanden: 30 km (familietocht), 65 km, 115 km, 

170 km of 200 km. Inschrijving is inclusief het 'Limited Edition' Boretti wielershirt 

en een unieke medaille

17 juli Duinentocht. Drie tochten (40, 75 of 100 km) vanaf Castricum. www.lechampion.nl/fietsen

17 juli 15e Pieter Weening Classic, 25, 40, 60,100 of 150 km door Friesland vanuit Surhuisterveen.  

 www.fietssport.nl/toertochten

18 juli Rondje 33, vanuit Boxmeer door alle 33 kernen van het Land van Cuijk, 45, 80, 95 of 133 km.  

 www.fietssport.nl/toertochten

24 juli  BRM 400 Groningen : De Noord-Zuidlijn. Dwars door het fraaie landschap van Pieterburen naar Maastricht. Ge-

niet van het wierden landschap in Groningen, de Drentse heide bij Dwingeloo, de Veluwe, het Maasdal en tot slot 

de Limburgse heuvels. Circa 400 km. www.fietssport.nl/toertochten 

Augustus
1 augustus  De Hel van de Heuvelrug. De mooiste beklimmingen van de Utrechtse Heuvelrug en Zuid Veluwe in één tocht.  

35, 60, 80, 100, 145 of 180 km. www.fietssport.nl/toertochten

7 augustus  BRM 200 Heerlen – Ardennentrip 2021. Over de wegen van de Ardennen klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik 

en de Waalse Pijl. Een fraai tocht van 194 km met in totaal 2.815 hoogtemeters die bedwongen moeten worden. 

www.fietssport.nl/toertochten

8 augustus  Toffe Zomertocht van SVDO Tourbuffels in Hellendoorn. Op de MTB in en om de Helderse Barg. 35 km - 250 hm 

of 55 km – 550 hm. www.fietssport.nl/toertochten

15 augustus  De Ronde van Arnhem, toertocht door Arnhem en Nationaal Park De Veluwezoom. 90, 125 of 158 km Gelijktijdig 

vinden in Arnhem het WK BMX en het Ultimate Urban festival plaats. www.fietssport.nl/toertochten

22 augustus  Stelling van Amsterdam, Stelling van Amsterdam, toertochten door het weidse en groene waterlandschap in en 

om Amsterdam. 25, 65, 120 of 170 km. www.lechampion.nl/fietsen 

Ontdek het UNESCO Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam, de oude verdedigingslinie rondom Amster-

dam. Die werd aangelegd om de hoofdstad in tijden van oorlog te beschermen. Je kunt starten in Uithoorn of 

Uitgeest, keuze uit routes van 25, 65, 120 en 170 km.

22 augustus  Hollands-Venetië Tocht 2021. RTV Steenwijk organiseert deze Goede Doelen-tocht in de omgeving van Giet-

hoorn en Nationaal Park Weerribben-Wieden. www.fietssport.nl/toertochten

Toertochtkalender
Fietstochten zijn er volop deze zomer. Als de corona-
maatregelen het toelaten kun je overal in Nederland 
meedoen aan een fietsevenementen en genieten van de vele 
uitgestippelde tochten. Zonder uitputtend compleet te zijn, 
maakten we voor jou een selectie uit het aanbod.

Toer MTB Race
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24 – 27 augustus    Fiets4daagse Dwingelo. Dagelijks keus uit tochten van 25, 40 of 60 km door de fraaie natuur van de twee natio-

nale parken het Dwingelerveld en het Drents-Friese Wold. www.fiets4daagse-dwingeloo.nl

27-29 augustus  Salland Toer. Twee dagen fietsen door mooi Overijssel. 80, 100 of 120 km, vanuit Markelo.  

www.lechampion.nl/fietsen

29 augustus  De 8 van Nieuwkoop. 40, 80 of 120 km door het plassengebied in Midden-Nederland.  

www.fietssport.nl/toertochten 

September
4 september  Johnny Rep Ronde van Texel. Johnny Rep Ronde van Texel. 

Verschillende fietsroutes over het eiland, met afstanden 

van 45, 70, of 115 km en een MTB tocht van 50 km.  

www.fietssport.nl/toertochten 

Johnny Rep Ronde van Texel is hét fietsevenement op 

Texel. De verschillende fietsroutes nemen je mee door het 

bijzonder gevarieerde landschap tussen Noordzee en 

Waddenzee: groene weilanden, deinende golven met aan 

de horizon een kerktoren van een pittoresk dorpje. Naast 

de drie wielrenroutes is er dit jaar een speciale mountain-

bike route van 50 km.

5 september Kastelentocht. Fiets 75 of 120 km door het midden van 

 Nederland. Start en finish bij kasteel Groeneveld in Baarn.  

 www.lechampion.nl/fietsen

11 september  De Driebruggentocht vanuit Barendrecht is 75 km lang en voert o.a. over de Dordtse Brug, de Moerdijkbrug, de 

brug bij Gorinchem en de brug over de Noord. www.fietssport.nl/toertochten

19 september  Cycling Challenge Hoogland. 30 km toertocht vanuit Hoogland. Via natuurgebied De Schammer naar Den Treek 

en de vliegbasis Soesterberg met als hoogtepunt de start- en landingsbaan. www.fietssport.nl/toertochten

19 september  Saxo Dam tot Dam, Amsterdam. 40, 60, 85, 105 en 150 km. Beleef de klassieker, de enige dag per jaar waarop je 

per wielrenfiets, mountainbike, sportfiets, stadsfiets, handbike, tandem of welke fiets dan ook door de IJtunnel 

kunt rijden. www.lechampion.nl/fietsen

19 september  Rotterdam Harbour Tour, een recreatieve toertocht door het Rotterdamse havengebied, verschillende afstanden.  

www.wearecycling.nl

25 september  Toertocht Kromme Rijnstreek 2021. 20, 40, 70, 100 of 140 km vanuit Houten. 

De langere tochten gaan ook de Utrechtse Heuvelrug op.  

www.fietssport.nl/toertochten 

De Toertocht Kromme Rijnstreek is een recreatieve toertocht voor race-

fietsers en toerfietsers. De inschrijving, start en finish zijn in het clubhuis van 

WTC Houten' 80 op de Kruisboog in Houten. Fietsers voor de lange afstanden 

kunnen starten vanaf 8.30 uur. Deze tocht is onderdeel van de Week van het 

Hospice. Alle inkomsten gaan naar het Hospice Kromme Rijnstreek. 

Oktober
2 oktober  Markertoer. Vanuit Purmerend door het veenweidegebied boven Amsterdam, over kronkelende weggetjes langs 

dorpjes als Ransdorp, Holysloot en Durgerdam. 50 of 90 km. www.lechampion.nl/fietsen

3-6 oktober  Tilburgse Fiets4daagse, recreatieve tochten van 4 km in de omgeving van Tilburg. Meedoen kan voor een of 

meerdere dagen. www.fietssport.nl/toertochten

31 oktober  MTB Toertocht Schoorl, door de polder, over het strand en over het MTB parcours in Schoorl.  

 30 of 40 km. www.lechampion.nl/fietsen
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Recreatieve fietsers en e-bikers
vinden in het Alpbachtal een 
verrassend, aantrekkelijk ruim 
aanbod aan fietsroutes.  
Gemeenschappelijke kenmerken: 
een mooie mix van een lieflijk, 
idyllisch prentenboeklandschap 
in het dal, met een wild, imposant 
bergpanorama als decor, zover 
het oog reikt. Wie gebruik maakt 
van trapondersteuning kan hier, 
op 900 meter hoogte, overal en 
altijd uit de voeten. Maar vergeet 
niet bij tijd en wijle af te stappen 
en te genieten van regionale 
specialiteiten. Vaak is hier ook 
een oplaadpunt dat gratis 
gebruikt kan worden!

Ruige bergrotsen treffen 
glooiende heuvels in het

Tips (o.a.)

•  Alpbachtal Card voor kortingen, 
gratis entree in liften, musea 
etc.

•  Regionale delicatessen zoals de 
Brandenberger Prügeltorte en 
de verschillende Heumilch- 
producten, o.a. kazen. 

•  Reintalersee, Kaiser- & Tiefen-
bachklamm en Kundler Klamm.

Meer informatie over de bestem-
ming: Alpbachtal Tourismus -  
alpbachtal.at 
De familie Hausberger van Hotel 
zur Post heet je van harte welkom 
- post-alpbach.at  
De specialisten van Velontour 
adviseren graag over programma 
en routes - velontour.info

Alpbachtal

Het volgende nummer van BIKE explorer ligt eind augustus in de winkel. Nog geen abonnee?  
Meld je snel aan, dan krijg je het nieuwe nummer eind augustus thuisgestuurd! www.bikeexplorer.nl

Vrouw zoekt Racefiets
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Hanzefietsroute
Terug in de Tijd van Deventer naar Lübeck

Reis naar de Noordkaap
Naar de Noord door Finland, Zweden en Lapland

Gravelbikes
All-rounders pur sang

Gastein 
Alpine BIKE wellness 

IN HET VOLGENDE NUMMER:

Specifieke vrouwenmodellen  
hebben de voorkeur
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Ontdek BIKE explorer
 Word abonnee!

www.bikeexplorer.nl/abonneren

OOK LEUK 
ALS 

CADEAU!

1 jaar 

voor slechts 

€ 16,95 
(ipv € 24,95)
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