
  maandag 10 maart 2014 

De Eifel 2014: Wissmannsdorf van 15 tot en met 18 Mei. 

Liever op tijd vertrekken en de hele dag relaxen als laat vertrekken en de hele dag stressen !! 

Donderdag: 

Route 1: Twaalfmaat – Verviers (264 km.). 

Deze route start op de parkeerplaats “TWAALFMAAT” aan de A9 (Heemskerk) waar we om 09:00 uur 

vertrekken. (Als je nog een bakkie wilt, zul je daar dus eerder moeten zijn). 

(Hier kun je Route 1: Twaalfmaat –Verviers laden). De route gaat via de snelweg om lekker op te 

schieten. Het is ongeveer 264 km. naar Verviers. (Daarna nog 102 km. binnendoor). 

Route 2: Verviers - Blick ins Tal (Wissmannsdorf - 102 km.). 

In Verviers aangekomen kun je route 1 verwijderen en route 2: Verviers – Blick ins Tal laden. Deze 

route gaat binnendoor naar het hotel en we zullen in Sourbrodt (na ongeveer 25 km.) de tank vullen 

met een niet drinkbare vloeistof zodat we tot morgen laat in de middag daar vanaf zijn. 

Vrijdag en/of Zaterdag: 

Route 3, 4 of 5: Rondje Lux of Rondje Eifel (Vertrektijd 10:00 uur) 

In het hotel (in Wissmannsdorf) kunnen we op donderdag (tijdens het avondeten) besluiten welke 

route we op vrijdag en/of zaterdag gaan rijden. Voor hang-overs of met slecht weer is er ook een 

kortere route (Route 3) gemaakt die nog geen 100 km. lang is maar die wel door Luxemburg loopt. 

De routes zijn niet al te moeilijk gemaakt maar er zal hier en/of daar wel een klein paadje in zitten. 

Route 4: Is een route van 180 km. die door Luxemburg loopt en tevens “Klein Zwitserland” aandoet. 

Een tip is om vanaf Echternach rustiger te gaan rijden i.v.m. de te bekijken omgeving. 

Route 5: Is een route van 198 km. die door de Eifel loopt en die tevens (4x) de Moezel aandoet. Op 

deze route kom je niet alleen bij de Moezel maar ook bij zijn druiven. 

Zondag: en die hoort er toch ook bij als je naar bovenstaande datums kijkt. 

Route 6: Blick ins Tal – A2  HHW (127 km.  ??? km.  Vertrektijd zien we wel !!!). 

Deze route volgen en vanaf het einde van deze route (Op de A2) de snelste route naar huis nemen. 

(Snelwegen activeren en b-wegen enz blokkeren). (Vanaf 6 km. voor het eind zwaaien naar de rest). 

Route 7: Blick ins Tal – HHW (404 km.  Vertrektijd zien we wel !!!). 

Deze route is gelijk aan route 6 tot 5 km. vanaf het eind van route 6 want dan gaat die route naar 

rechts en route 7 gaat rechtdoor. Dit is een redelijk snelle route naar Heerhugowaard maar die 

ontloopt bewust de A2 omdat er mensen zijn die een hekel aan dit paadje hebben !! 

 

Natuurlijk hopen we dat een ieder veel plezier aan deze routes beleefd en dat het een gezellig 

weekend wordt met stralend weer en zonder panne. 
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Weekend overzicht  Routes (7 stuks) gemaakt met mapsource: kaartversie 2014.40.  


