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Voorstel	van	 	Michel	Vercauteren	en	Tom	De	Schepper	
zondag	4	juni	2017	

	 	
		

		
	 	 	

		

A	en	B	:	Met	groot	verzet	door	klein	Zwitserland	
C:	Op	de	grens	langs	kastelen	en	Dukes	
rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
agrA	 148	km	 Bollendorf	 9.00u	 		
agrB	 111	km	 Bollendorf	 9.00u	 		
agrC	 60	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.  

Voor degene die gisteren ook gereden hebben zullen de beentjes waarschijnlijk nog wat licht 
aanvoelen, we starten dan ook zachtjes langs de oever van de Sûre om na 6 km de vallei te 
verlaten en de eerste klim richting Beaufort aan te vatten, een kleine 4 km klimmen zodat de benen 
terug los komen. Beaufort ligt centraal in Klein Zwitserland, op een 409 m hoog plateau omringd 
door uitgestrekte wouden. Diverse riviertjes en rotsformaties bepalen het landschap 

We dalen nu wat terug richting Seltz door Brandenbourg met wat geluk als je niet te snel daalt zie je 
dan de 10de-eeuwse burchtruïnes en daar start de volgend helling al, een kleine 10 km klimmen 
naar Gralingen, Van daar dalen we terug naar de vallei van de Sûre welbepaald naar Goebelsmühle 
(44km) om wederom de vallei uit te klimmen naar Bourscheid 

Het plaatsje Bourscheid 
is bekend om zijn 

indrukwekkende 
middeleeuwse kasteel,	 
dat hoog op een heuvel 
boven de Sûre torent. 
Van hieruit geniet je van 
een prachtig uitzicht op 
het Ardense landschap. 
Deze schilderachtige 
plek behoort tot de 
mooiste van het Groot-
Hertogdom Luxemburg 

Eens boven in 
Bourscheid gaat het 
hoofdzakelijk in dalende 

lijn met soms wat kleine piekjes richting Vichten, we hebben nu een 77km op onze fietscomputer 
staan.  

Vanuit Vichten is er nog een klimmetje waaruit we  afdalen naar Bissen. Hier in Bissen gaan we 
even stoppen om de innerlijke mens te versterken de A-rit heeft nu 83 km afgelegd en de B-rit 80 
km. Na deze stop is het wel direct terug starten met een klim. Zo gaat het eigenlijk altijd maar verder 
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naar Moesdorf twee korte hellingen na elkaar tot in Angelsberg en verder door tot in 
Heffingen(108km) 

In Rippig is er weer een iets langere beklimming door Herstal naar Alhier en verder naar Herborn. 
Vanaf hier is er een lange afdaling via Osweiler langs het meer van Echternach naar het centrum 
van Echternach we hebben nu 140 km afgelegd. 

Echternach is de oudste stad van het Groothertogdom Luxemburg en het kloppende hart van het 
Mullerthal. De oude patriciërshuizen, de steegjes en de restanten van de oorspronkelijke stadsmuur 
geven de stad zijn aparte middeleeuwse karakter. Echternach is ontstaan in 698 rond een abdij die 
opgericht werd door de Engelse missionaris Willibrord. Deze laatste wordt nu nog elk jaar herdacht 
in de beroemde processie van Echternach die door de straten trekt op Pinksterdinsdag dus 
overmorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beroemde processie van Echternach 

 

Vanuit Echternach waar we dan ook eens door het centrum rijden en eventueel tijd maken om ene 
te drinken, is het nog 8 km rustig rijden langs de oever van de Sûre tot in Bollendorf, het laatste 
klimmetje naar het hotel is natuurlijk niet te vermijden. 

 

De B-rijders doen het ommetje via Echternach niet maar rijden Vanuit Bissen direct achter de 
middagstop naar Cruchten daar krijgen ze een klim van 5 km onder de wielen, afdalen naar 
Larochette om daar terug een 2 km te klimmen naar Christnach (96 km).                             Nu 
krijgen ze een mooie afdaling in een heel prachtige kloof terug naar de rivier Sûre. Daar is het 
alleen nog een kleine 3 km langs de oever terug naar Bollendorf maar ook zij zullen niet ontsnappen 
aan het laatste klimmetje naar het hotel. 

In de afsluitende rit van Maandag zal de B-rit ook door Echternach rijden. 

 

 


