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De fietstocht in 2022 

De voorbereidingen voor de sponsorfietstocht in dit nieuw begonnen jaar zijn weer begonnen. 

De route is bekend, want dat was ie eind 2019 ook al: fietsen van Koblenz in Duitsland naar Hoek van 
Holland.  

Anders gezegd: vanaf Koblenz, waar de Moezel die vanuit de Eifel komt samenvloeit met de Rijn, 
stroomafwaarts grofweg langs de Rijn tot in de Nederlands delta, waar de Rijn zich vertakt in Nederrijn, 
Lek, IJssel, Waal, Linge, Merwede, Noord, Nieuwe Waterweg en nog wat van die waterwegen die het 
overtollige water uit Zwitserland t/m Nederland naar zee loodsen. 

De hele route wordt op dit moment nog eens minutieus nagelopen door fietser Tom Waalewijn, die me zei 
dat dat nalopen hem deed verlangen om de tocht alvast te beginnen. Maar daar moet hij toch nog een 
half jaar geduld voor betrachten! 

Routedetails van de fietstocht 

Komend jaar hopen we dus een stuk te fietsen van de Rhein-Radweg. Deze hele fietsroute begint in 
Andermatt (Zwitserland) en eindigt in Hoek van Holland. Onze tocht is dus een stuk van deze route, want 
wij beginnen in Koblenz en fietsen dan naar het eindpunt van deze Rhein-Radweg. 

Vanaf Koblenz in Duitsland fietsen we voornamelijk aan de linkerkant van de Rijn, dicht langs de rivier. We 
komen dan langs en door verschillende prachtige steden. Denk aan Bonn, Keulen, Düsseldorf, Duisburg en 
Xanten. 

Gelukkig dus dat de dagafstanden dit jaar niet al te lang zijn, zodat er ruim de tijd is om aan 'Besichtigung' 
te doen.  

In de GPX-route, die jullie t.z.t. wordt toegestuurd met een aanvullende papieren beschrijving, wordt met 
deze 'Besichtigung' rekening gehouden. Zo wijken we op verschillende punten van de route langs de Rijn af 
om bijvoorbeeld dwars door Düsseldorf én Duisburg te gaan. Alsook om langs de Romeinse opgravingen 
bij Xanten te rijden. Ook langs deze routes is moois genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de koudwater-geiser in 
Andernach. 

Zijn we eenmaal in Nederland, dan verandert de aard van de route wat. In plaats van (redelijk) pal langs de 
Rijn te fietsen, waaieren we uit door het rivierenlandschap, met prachtige landschappen, maar ook fietsen 
we door schitterende steden en stadjes en langs toeristische bezienswaardigheden als Arnhem, Buren, 
Gorinchem, Dordrecht, Kinderdijk en Rotterdam.  

Vanaf Arnhem volgen we namelijk de Nederrijn, om vervolgens tot voorbij Leersum de Utrechtse 
Heuvelrug te volgen. Dan zakken we af via Wijk bij Duurstede naar Geldermalsen om daar de Linge te 
volgen tot aan Gorinchem. Vandaar via de Biesbosch naar Dordrecht en dan langs Kinderdijk naar de 
Nieuwe Maas. Deze volgen we door Rotterdam heen (eerst aan de linker- en dan aan de rechterkant), tot 
aan Hoek van Holland. Op de boulevard daar zullen we finishen. 
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De route krijgen jullie t.z.t. als GPX-bestand toegestuurd, plus een beknopte papieren beschrijving. 

Ook ontvangen jullie dan een document met belangrijke informatie als adressen, rustpunten, laatste 
supermarkt vóór de camping (opgenomen in het GPX bestand) én de tijden van pontjes.  

De route is ook beschreven in de fietsboekjes van Bikeline. Te weten: Rhein-Radweg de delen 3 & 4. 
Daarnaast wordt sowieso aanbevolen om iets van fietskaarten bij je te hebben, zodat je zelf je weg kunt 
vinden. Niet alleen als je de weg kwijt bent, maar ook als je een langere route wilt rijden. 

Mochten er mensen zijn die een GPX-route willen naar Koblenz toe, mail dan naar twaalewijn@gmail.com 
. Dan maak ik met liefde een mooie route voor je. 

De campings 

Alle campings zijn inmiddels benaderd en besproken.  De gegevens daarvan komen binnenkort op onze 
site te staan. Ten opzichte van de plannen voor dezelfde route zoals gepland in 2020 zijn er wat mutaties 
(zie hieronder) , en hier en daar heb ik er een opmerking bij geplaatst: 

 de 1e camping, Rheincamping Siebengebirgsblick in Remagen/Rolandswerth, hebben we nog niet 
definitief kunnen vastleggen omdat men daar de corona-situatie tot volgende maand wil aanzien. 

 de 2e camping is die in Dormagen gebleven, en de 3e die in Kamp/Lintfort. 

 over de Nederlandse grens is de camping in Netterden vervallen en is het die dag een camping in 
Millingen geworden; deze camping zal zeer druk zijn als de Nijmeegse Vierdaagse doorgaat (dat is 
nog lang niet zeker maar men wilde niettemin ruimte voor ons reserveren). 

 de lokatie daarna is gewijzigd van camping De Markplas naar camping De Betuwe (Kesteren). 

 de voorlaatste camping is in Leerdam; daar heeft men alleen een reservering voor onze tentjes 
geaccepteerd omdat ze maar 2 camperplekken hebben; degenen die daar dus met hun camper 
willen staan moeten dat snel zelf regelen (van 21 op 22 juli, camping Ter Leede, 0345 599 232). 

 de laatste camping die we hebben gereserveerd is die in Dordrecht. 

 we hebben geen camping in Hoek van Holland gereserveerd omdat we ervanuit gaan dat de 
meesten die laatste dag wel naar huis zullen gaan. 

 we hebben evenmin een camping in Koblenz gereserveerd; daar zijn campings genoeg voor 
degenen die de dag voorafgaand aan de tocht daar willen overnachten; zelf regelen dus. 

Deelnemen 

De eerste officiele inschrijving is inmiddels binnen. 

Weet je al of je dit jaar mee gaat fietsen? Geef je dan alvast op, dat maakt het voor ons als organisatie 
makkelijker in de voorbereiding. Het inschrijfformulier staat op onze website. 

Het inschrijfgeld van € 35 is hetzelfde gebleven. We maken geen nieuwe flyers maar we hebben nog wel 
een bescheiden voorraadje met '2020' er op. 

Dit is het voor dit moment.  

Met hartelijke groeten, mede namens Yvonne Drenth, Herman Meijer en Tom Waalewijn,      

Hugo Waalewijn, secretaris. 

mailto:twaalewijn@gmail.com

