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Voorstel	van	 	Michel	Vercauteren	en	Tom	De	Schepper	
maandag	5	juni	2017	

	 	
		

		
	 	 	

		

Afsluiten	door	het	Müllerthal	

	rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
gwA	 80	km	 Bollendorf	 9.00u	 		
gwB1	 60	km	 Bollendorf	 9.00u	 		
gwC1	 40	km	 Bollendorf	 9.00u	 		
	
	
	
Bollendorf een klein dorpje in Duitsland vlak aan de grens met Luxemburg is het best bereikbaar via 
Luik daar de E42 volgen richting Saarbrucken/Verviers, neem afslag 6 Bitburg /Luxemburg  we 
volgen B51 richting Echternach daar de B257 richting Bollendorf. De totale afstand vanuit  Sint-
Pauwels is ongeveer 300km.  

Derde dag, laatste rit maar daarom zeker niet minder mooi. Vandaag gaat de A-groep een beetje 
dieper Duitsland in om daarna terug te keren naar Luxemburg, we passeren bekende plaatsen die 
we de afgelopen twee dagen hebben leren kennen, maar dan nu via een andere route of klim  

Beide groepen starten rustig aan de oever van de Sûre richting Echternach maar na 4 km gaat de 
A-rit afslaan en de vallei verlaten naar Ferschweiler voor 
een eerste klim van 4km. 

De B-rit blijft de rivier volgen tot in Echternach en kan 
daar eens rustig door het centrum fietsen en deze mooie 
stad bewonderen. 

De A-rit zal via Menningen terug afdalen naar Echternach 
en iets voorbij het centrum de mooie klim naar Berdorf 
aanvatten hierna volgt een lange afdaling.  

Op het einde van deze afdaling start een langzame stijging in een prachtige kloof (die de B-rit 
gisteren afgedaald is) die overgaat in een stevige stijging naar Waldbillig dit is het geboortedorp van 
Michel Rodange, de nationale dichter van Luxemburg, op onze teller staan   nu al 41 km. We rijden 
nu verder richting  Christnach. 

De B-rit doet de klim naar Berdorf  en ook de kloof niet, want zij hebben die gisteren al gedaan maar 
gaan een 6 tal km klimmen naar Carsdorf  om een beetje verder in Christnach (dat met zijn 
beschermde hoeves een modeldorp is van het bouwkundig patrimonium) terug op het parcours te 
komen van de A-rit. 

Beide groepen rijden verder naar Larochette en daar start een nieuwe klim van ongeveer 3 km weer 
dalen maar nu naar Schondweiler om zo terug te klimmen naar Stegen (58km) 

Hier blijven we even op de hoge plateau rijden en wat verder terug naar beneden naar Eppeldorf, 
Hier gaan we nog eens voor de laatste keer omhoog naar Beaufort maar nu langs de andere kant. 

Wat nu volgt is een mooie afdaling naar Dillingen een dorpje  in de vallei van de hallerbach. Langs 
de oevers van de Sûre aan de Duitse kant gaan we nu licht stijgend terug naar Bollendorf. 
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Aangekomen in Bollendorf kan 
er misschien nog even tijd 
gemaakt worden voor een 
afscheidsdrankje op één van 
de mooie terrassen en hopelijk 
in een stralend zonnetje 
napratend over het afgelopen 
weekend. 

 

 

 

 

 

 

De C-rit start hetzelfde als de A-rit maar zal in Echternach nog een rondje maken rond het meer 
om daarna via het centrum langs de Sûre terug naar het hotel te keren 

																			

	

	
	
	 	


