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Voorstel van Bert Foubert
maandag 16 augustus 2021

Door de Hocheifel en het Ourtal
rit
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Wie gebergte zegt moet (mag) er wel bijnemen dat er weinig vlakke wegen te bespeuren zijn; er dient dus
geklommen èn gedaald. Het worden voor onze drie groepen dus opnieuw niet te onderschatten tochten, maar
laat je hierdoor niet afschrikken want als compensatie hebben de hellingen over het algemeen een vrij matige
stijgingsgraad.
Vanuit onze verblijfplaats krijgen de grA&B, nadat we de Wirtzbach zijn over gereden, al direct een
opwarmertje met de Kahlenberg die ons in Krinkelt brengt. We dalen naar de Holzwarche waarvan we de
bedding direct met een zucht verlaten tot in Mürringen maar er dan al direct terug naar toe dalen om de klim
naar de “Weisser Stein” aan te vatten, het
hoogste punt van onze tocht, gelegen op 678m
hoogte. We doorkruisen hierbij het autovrije
Krinkeltwoud en bereiken na 11 km de Duitse
grens. Voorbij het eerste Duitse dorpje
Udenbreth komen we in het gelijknamige woud
waar we ons op een hoogplateau bevinden zodat
de Schütterberg nauwelijks merkbaar onder onze
wielen doorschuift en we na een lange afdaling in
Frauenkron komen.
Eens over de Kyll^ volgen we gedurende 1,5 km de Frauenkroner Strasse die ons 90 m hoger brengt naar
Lindenhof in Scheid, een dorpsnaam die hier veelvuldig gebruikt wordt voor het ‘maken’ van andere
plaatsnamen. We fietsen zuidelijk onder Hallschlag door en krijgen dan zicht op het grote windturbinepark
Goldberg.
Voorbij Ormont volgt een 5km lange klim op de Schneifelhöhenweg door het Staatswoud Prüm Nord. We
moeten nu wel dalen en doen dit door na 37 km het Melenbach op te zoeken, waarvan we even de loop langs
Gondenbrett volgen om daar toch terug onze genen te volgen en naar de Tafelberg te klimmen die eindigt aan
de drukke B265. We volgen deze weg tot in het centrum van de abdijstad Prüm die bij een andere gelegenheid
zeker een meer uitgebreid bezoek waard is. Vooral de Salvatorbasiliek en zijn bijhorende Benedictijnerabdij
met rose barokgevel, waarvan de eerste bouwwerken reeds in 721 starten, zijn een toeristische blikvanger.
Wij draaien vòòr de kerk rechtsaf en rijden even later over de waterloop Prüm. De Hartberg ligt er zo
uitnodigend bij dat de grA het niet kan laten om hem met een lusje te gaan bedwingen. Al gauw keren zij terug
en volgen verder de Eifel Ardennen Radweg, gelegen in de Prümvallei. We passeren Watzerath en na 60 km(A)
of 52 km(B) verlaten we deze fietsweg en zoeken wellicht in Pronsfeld een plaatsje voor onze picknick.
Na onze bokes splitsen de Blijf Fit wegen zich en de grA fietst de vallei uit met een korte maar stevige klim naar
Masthorn. Een korte afdaling naar de Masthornermühle en moet juist voldoende zijn om de volgende klim te
kunnen verteren die ons door het Hofswald naar de Hölzenkopp voert in Uttfeld.
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We zijn nu 70 km ver en nadat we in
Binscheid de Alburg voorbij zijn gaat het
gedurende een 10-tal km steeds op en af tot
we in Winterspelt komen. We rijden onder
de E42 door en even verder zijn we aan Im
Langenfeld en na 1 km steile weg bereiken
we Grosslangenfeld en het oude station van
Bleialf.
De grB volgt voorbij Pronsfeld 10 km lang de
mooie en bijzonder rustige Ardennen
Radweg die zoetjesaan oploopt langs het
Alfbach. Nadat we Habscheidermühle en
een stiltegebied voorbij zijn komen ook wij
aan het voormalige station van Bleialf.
Gezamenlijk krijgen we nu het sein voor 2
opeenvolgende hellingen: de korte
Winterscheider Berg en na 1 km afdaling de Schmeiler tot aan de kerk van Mützenich.
Na het bereiken van de Ihnenbach klimmen we de Duitse grens (A95-B70) over en na het eerste Belgische dorp
Amelscheid volgt een steile afdaling naar Schoenberg en de Our. De 3 km lange Hahnenberg is vooral in het
eerste deel erg steil, dan gaat het even op en af en we klimmen verder tot de top van het Madammerbusch.
We zijn 106(A) of 81km(B) ver en dalen af naar Halenfeld en de Amblève waar de Wendelberg ons opwacht.
Na ca 4 km bereiken we de top en is het ergste klimleed wel geleden. De grB fietst rechtdoor Honsfeld binnen
en zoekt de vallei van de Warche op die hen zoetjesaan in Büllingen brengt en dan ligt hun einddoel binnen
handbereik.
Met de grA blijven we ten westen van Honsfeld en langs een open landschap komen we in Büllingen. Om onze
vierdaagse in stij(ei)l af te sluiten nemen we er nog als slotklim de noorkant van de Hohenberg bij. Na nog
enkele pedaalslagen komen we terug in Wirtzfeld, wellicht vermoeid maar zeker met een blijvende en
aangename herinnering aan het mooie EIFELgebied.
Met de grC volgen we tot Mürringen hetzelfde parcours maar daar vervolgen we naar Hünningen en tot voor
Honsfeld. We fietsen het Eichenbusch in en in Buchholz fietsen we enkele km op hetzelfde tracé van zaterdag
op de Vennquerbahnradweg. Wij komen vandaag niet in Duitsland en kort vóór de grens verlaten we de Ravel
en dalen steil af tot in Hüllscheid. We
blijven nu even weg van fietswegen en
ravels terwijl we in open landschappen
langs Manderfeld en Verschneid bollen.
Daar zitten we in de vallei van de Our en
volgen deze stroomafwaarts langs
Andler tot in Schoenberg waar na 30 km
een terrasje zeker welkom is.
Langs een fietsweg, waar toch wel
enkele stevige klimpercentages in zitten,
verlaten we de vallei en komen langs de
Wahlerberg op de top in het
Ommerscheidwald dat we helemaal
doorkruisen, waarna een afdaling volgt
langs Meyerode tot Amel in de
Amblèvevallei. Hier volgen we verder het grA-parcours met de Wendelberg, maar de Hohenberg die laten we
aan onze rechterzijde links liggen.
Na een relatief korte maar toch niet te onderschatten Eifelrit met veel natuurschoon en meestal langzame
maar toch ook enkele ‘snelle’ hoogtemeters zal een verkwikkend drankje en een douchken meer dan welkom
zijn.
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