
‘GLUREN BIJ DE BUREN'

Wie graag toertochten maakt in geaccidenteerd terrein is aangewezen op het naburige buitenland. Het rijden
in reliëfrijke gebieden betekent automatisch dat er meer spectaculair bochtenwerk verricht moet worden. Voor
de rechtgeaarde motorrijder een echte win-winsituatie.
Dicht bij huis zijn Aken als toegangspoort tot de Eifel en Eupen als toegangspoort tot de Ostkantons en
Luxemburg voor de hand liggende mogelijkheden om bij de buren te gaan 'winkelen'.
Bij onderstaande set van motorroutes is Eupen gekozen als begin- en eindpunt voor de heen- en terugreis.
Traben-Trarbach is min of meer willekeurig als uitgangspunt genomen voor een drietal dagtochten naar
keuze. Uiteraard kan ook gekozen worden voor een andere verblijfplaats in de buurt van Traben-Trarbach.
Voor alle toerdagen geldt: veel bochtenwerk met behoorlijke hellingpercentages, m.i. geen aanraders voor
beginnende motorrijders. Enige rij-ervaring is gewenst/vereist.

- Oostkantons-Luxemburg-Moezel (toerdag heen)
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/3439202/toermotorroute/oostkantons-luxemburg-moezel
De route begint bij Eupen (A3/E40 afrit 38) en eindigt bij Traben-Trarbach aan de Moezel. Traben-
Trarbach is willekeurig gekozen, elke andere plaats aan de Midden-Moezel als verblijfplaats is uiteraard
ook mogelijk.
In de Belgische (duitstalige) Oostkantons is het landschap van de Hoge Venen (Hohes Venn) zuidelijk van
Eupen typerend. Via het lieflijke zuidoostelijke puntje van België loopt de route in Luxemburg afwisselend
door dalen en over plateau's. In Duitsland wordt via de zuidelijke Eifel naar het Moezeldal gereden, alwaar
het na een dag sturen qua eten en drinken goed toeven is.
Lengte: ca 315 km plus de kilometers van huis naar Eupen.

- Rondje_Traben-Trarbach (toerdag ter plekke)
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/6562972/toermotorroute/rondje-traben-trarbach
De route begint en eindigt bij Traben-Trarbach. Deze route is uitgezet in het grensgebied van Hunsrück
en Eifel. De Moezel is de zuidgrens van de Eifel en de noordgrens van de Hunsrück. Er wordt afwisselend
gereden door het wat ruwere middelgebergte en het lieflijke Moezeldal. Lengte: ca 240 km.

- Moezel-Rijn-Hunsrück (toerdag ter plekke)
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/3415113/toermotorroute/moezel-rijn-hunsruck
De route begint en eindigt bij Traben-Trarbach. Deze route is een combinatie van natuur en cultuur. Van
dal naar plateau en vice versa. Door karakteristieke dorpen en stadjes, langs Moezel en Rijn.
Lengte: ca 300 km.

- Moezel-Pfalz-Moezel (toerdag ter plekke)
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/3440215/toermotorroute/moezel-pfalz-moezel
De route begint en eindigt bij Traben-Trarbach. Alhoewel er ook door pittoreske plaatsjes wordt gereden,
gaat het bij deze tocht toch vooral om natuurbeleving.
Het Naturpark Pfälzer Wald is bij Nederlandse motorrijders wat minder bekend. In feite is het de Duitse
uitloper van de Franse Vogezen en landschappelijk zeer de moeite waard.
Het is niet aanbevelingswaardig het rondje Pfalz in het weekend te rijden. Duitse motorrijders bezoeken
dan massaal het centraal gelegen biker-trefpunt Johanniskreuz en er wordt helaas door sommige van
deze motorrijders onverantwoord hard gereden.
In het Elmsteinerdal zijn de wegen in de weekenden en op feestdagen afgesloten voor motorrijders,
daarom heb ik ervoor gekozen deze wegen niet in de route op te nemen. Lengte: ca 390 km.

- Moezel-Eifel-Ostkantons (toerdag terug)
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/3440949/toermotorroute/moezel-eifel-oostkantons
De route begint bij Traben-Trarbach aan de Moezel en eindigt bij Eupen (A3/E40 oprit 38).
In Duitsland wordt langs de Moezel met wat klimmetjes via de Eifel naar de Ruhrstausee gereden. Na een
rondje Ruhrstausee gaat het richting Monschau.
Via de Hoge Venen in de Belgische Oostkantons eindigt de route tenslotte in Eupen. Lengte: ca 290 km.
En dan nog wat kilometers maken over de snelweg richting huis en haard.

‘ZWITSERLAND'
Voor wie voorbij de buren wil gluren en passen wil pakken, is Zwitserland een voor de hand liggende optie.
Onderstaande route is uitgezet in Centraal- en Zuidoost-Zwitserland. De lengte van de route is 950 km en er
zijn in totaal 21 passen in de route opgenomen. De route is bedoeld voor ervaren motorrijders. Om de hele
route af te leggen zijn minimaal 3 (lange) rijdagen nodig.
https://www.routeyou.com/nl-ch/route/view/11508358/toermotorroute/zwitserland-passen
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