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EUROPA – EEN PARADIJS 
VOOR MOTORRIJDERS 

Ben je op zoek naar avontuur? Spring dan 
meteen in het zadel, want Europa is echt een 
eldorado voor bikers. Stofwolken opwerpen 
in de Sierra Nevada, prachtige kustlijnen vol-
gen, kronkelende Alpenwegen bedwingen – 
bij de 35 routes die in dit boek verzameld zijn 
en die heel Europa doorkruisen, gaat het hart 
van elke biker sneller slaan. Van sensationele 
bergpassen tot kustwegen met uitzicht op 
zee en grindwegen voor fans van offroad rij-
den, met indrukwekkende natuur, interes-
sante bezienswaardigheden en natuurlijk ook 
een overvloed van lekker eten. 

In België, Nederland en Luxemburg kun je 
mooie tochten maken zonder dat je veel 
moet plannen. Ook als je naar de populaire 
Alpen trekt, hoef je niet veel voor te bereiden. 
In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, in Oos-
tenrijk, Zuid-Tirol en Trentino, en ook in het 
Alpijnse deel van Slovenië wachten talloze 
schitterende passen, eenzame, doodlopende 
dalen en fenomenale panoramawegen om 
met de motor ontdekt of bedwongen te wor-
den. Veel tochten kun je opsplitsen in diverse 
dagetappes of tijdens een lang weekend ont-
dekken.
Wie het graag verder van huis zoekt, kan naar 
bergketens zoals de Pyreneeën of de Spaanse 
Sierra Nevada trekken, of de wondermooie 
fjells en fjorden van Scandinavië verkennen. 
Ook de grote Europese rivieren zijn uitste-
kend geschikt voor motortochten, net zoals 
de vele mooie kustwegen langs de Oost- en 
de Noordzee, de Atlantische Oceaan en 
natuurlijk ook de Middellandse Zee. Zo vol-
gen we de Donau en de Loire en legendari-
sche trajecten zoals de Kroatische kustweg 
Jadranska Magistrala en, in het uiterste wes-
ten van Europa, zijn Ierse tegenhanger, de 
Wild Atlantic Way.

Waar je in Europa ook heen trekt, onze toch-
ten zijn stuk voor stuk een goede reden om 
op de motor te stappen. 

Rij veilig en veel plezier!
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Scherpe bochten in  
het hart van de Harz

Hier rijd je op eindeloos kronkelende wegen naar oude steden met 
mooie smalle straatjes en naar prachtige uitkijkpunten. En op het 

einde krijg je daar nog het Kyffhäuser-gebergte bovenop.
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DE HARZ 

De Harz is het meest noordelijk gelegen 
middengebergte van Duitsland en een 
paradijs voor motorrijders. Niet alleen omdat 
je er zoveel prachtige bochten vindt, maar 
ook vanwege de betoverende dalen, de 
spectaculaire heuvelruggen, de adembene-
mende uitzichten en de fascinerende 
bezienswaardigheden. Meer dan 300 mil-
joen jaar geleden vond de ‘Noordelijke 
Harzverschuiving‘ plaats, tektonische 
bewegingen die de Harz zijn huidige vorm 
hebben gegeven. Tot in de middeleeuwen 
werd het hoogste gebergte van 
Noord-Duitsland ‘Hart‘ genoemd, wat 
‘bergbos‘ betekent. In 2006 is het Nationaal 
Park Harz opgericht, een nationaal park dat 
over de deelstaatgrenzen heen reikt en de 
bosrijke gebieden van Nedersaksen, 
Saksen-Anhalt en Thüringen verenigt. Met 
zijn meer dan 1140 meter is de Brocken de 
hoogste berg van de Harz en van Saksen- 
Anhalt. De mooiste steden in deze regio zijn 
Goslar, Braunlage, Wernigerode en Stolberg 
en deze tocht brengt je er langs. In die 
steden kun je je verdiepen in cultuur en 
architectuur of gewoon lekker rondslenteren 
in het mooie oude centrum. 

Weer on the road zul je als motorrijder hier 
en daar twijfelen of je echt in Noord-Duits-
land bent en niet in de Alpen, zoveel 
spectaculaire bochten moet je hier aansnij-
den. Op het einde trakteert deze tocht je 
nog op een bijzonder hoogtepunt: het 
heerlijk kronkelende Kyffhäuser-gebergte. 
Meer dan 30 scherpe bochten brengen je 
naar boven, tot in Kelbra – waar je gegaran-
deerd een adembenemend uitzicht wacht.

De Brocken is het symbool van de Harz.  

In Duitsland is het de enige top van een 

middengebergte die boven de boomgrens 

uitsteekt. De Brockenbahn, een historische 

smalspoortrein voert je naar de top van de 

Brocken.
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01 Goslar  
In de meer dan duizend jaar oude 
keizerstad in het noorden van de 
Harz zijn de middeleeuwen nog 
duidelijk aanwezig. Ooit regeerden 
hier keizers en koningen, nu is dit 
een levendige stad met schilder-
achtige straatjes en pleinen waar je 
heerlijk kunt rondwandelen en luie-
ren. Bezienswaardigheden zijn het 
beroemde keizerlijk paleis en im-
posante kerken, die de stad de bij-
naam ‘Rome van het Noorden‘ ople-
verden, en ook de oude stad zelf. Die 
is Unesco-werelderfgoed en heeft 
heel wat pareltjes te bieden: een 
prachtige markt, vakwerkhuizen, 
maar ook stille straatjes en molens 
langs idyllische waterlopen. Aan het 
marktplein staan het stadhuis, met 
zijn prachtige Huldigingszaal, en het 
Kaiserworth, vroeger het gildehuis 
van de lakenkoopmannen, maar 
vooral veel bekijks heeft het klok-
kenspel met zijn bewegende figuren. 
Ook het keizerlijk paleis lokt tal van 
bezoekers. Het is van 1040 tot 1050 
gebouwd onder keizer Hendrik III, is 
versierd met historische muurschil-
deringen van Hermann Wislicenus 
en herbergt een tentoonstelling 
over de geschiedenis van reizende 

keizers. Ook een bezoekje waard is 
het voorportaal van de kathedraal, 
een overblijfsel van de oorspronke-
lijke kloosterkerk St. Simon en Judas. 
In de wijk Hahnenklee-Bockswiese 
heeft Goslar nog een fraaie kerk, de 
stafkerk Gustav-Adolf. Toen daar in 
het begin van de 20ste eeuw een 
nieuwe kerk gebouwd moest wor-
den, ontwierp architect Karl Mohr-
mann een uitvergrote kopie van de 
700 jaar oude stafkerk in het Noorse 
Borgund. De kerk heeft een Zwit-
sers Goll-orgel en een beiaard. Ook 
Unesco-wereldcultuurerfgoed Ram-
melsberg verdient een bezoekje. In 
vier musea en tijdens ondergrondse 
rondleidingen doet het de 1000 jaar 
oude mijnbouwgeschiedenis van de 
regio uit de doeken. Na de stads-
wandeling verlaten we de stad in 
zuidelijke richting. De B241 is een 
zigzagweg die door prachtige bos-
sen naar de voet van de 700 meter 
hoge Bocksberg kronkelt. Daarna 
slingert de weg verder naar Claust-
hal-Zellerfeld.

02 Clausthal-Zellerfeld  
Clausthal-Zellerfeld is een lucht-
kuuroord en de enige universiteits-

ROUTE 1

Afstand: 368 km
Tijdsbestek: de route is 
bedoeld voor drie of vier 
dagen, maar je kunt er ook 
een week de tijd voor 
nemen.
Kenmerken: interessant, 
heel bochtig parcours met 
schitterende uitkijkpunten 
en steden met een rijke 
geschiedenis.
Start en aankomst:  
Goslar – Kelbra
Traject: Goslar,  
Clausthal-Zellerfeld, 
Osterode, Herzberg, Bad 
Lauterberg, St. Andreasberg, 
bikertrefpunt Torfhaus 
Altenau, Braunlage, 
Hohegeiß, Netzkater, 
Hasselfelde, Elend, 
Wernigerode, Elbingerode, 
Thale, Güntersberge 
(Mansfelder Bergland), 
Albrechtshaus, Stolberg, 
Groß Auerberg, Hayn, Kelbra 
(Kyffhäuser-gebergte)
Informatie: 
harzinfo.de 
goslar.de  
tourismus-suedharz.de 
bikertreff-im-harz.de

Nergens in Noord-Duitsland vind je meer vakwerkhuizen  

dan in het oude centrum van Goslar.
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stad in de Harz. Ze ligt op 560 me-
ter hoogte, op een plateau tussen 
Goslar en Altenau in de Oberharz. 
Het mooie stadje is een combina-
tie van een traditionele mijnstad 
met de pluspunten van een uni-
versiteitsstad en zo ontstaat een 
leuke mix van traditie en moderni-
teit. Je vindt hier de grootste hou-
ten kerk van Duitsland. In Zeller-
feld informeert een van de oud-
ste technische musea van Duitsland 
over de geschiedenis van de mijn-
bouw. Ook het unieke waterma-
nagementsysteem komt er uitge-
breid aan bod. Het bestaat uit meer 
dan 60 historische vijvers, grach-
ten en waterlopen en is Unesco-
wereld erfgoed. Vandaar rijden we 
door de waterrijke bossen langs 
het stuwmeer Sösetal naar Oste-
rode. 

03 Osterode   
Osterode is een romantische vak-
werkstad en op het grondgebied 
vind je ook het mijndorp Lerbach 
en Riefensbeek-Kamschlacken, een 
dorp in een klein nationaal park. 
Osterode ligt in het zuiden van de 
Harz, tussen het stuwmeer Söse -

tal, het karstgebergte Südharz en 
het zonnige Lerbachtal. Het his-
torische centrum wordt omringd 
door een goed bewaard geble-
ven stadsmuur en biedt een oude 
graanmarkt, veel vakwerkhuizen 
en kerken. De voetgangerszone is 
een uitgelezen plek om uitgebreid 
te winkelen of te genieten van kof-
fie met gebak. De stad is populair 
bij wandelaars en natuurliefheb-
bers, maar is ook bijzonder motor-
vriendelijk. Een van de vele thema-
tische wandelpaden is het  Fischerei 
Lehrpfad met de ‘Verlovingsweg‘ 
aan de stuwdam Sösetal. In het 
stadsbos van Osterode wacht een 
fraaie vogelobservatiehut. Andere 
mooie plekjes zijn het Lerbacher 
Eisen steinlehrpfad, met mijnen en 
groeves, en de Hanskühnenburg, 
een mijngebouw met restaurant.

04 Herzberg  
De weg naar Herzberg is rustig, met 
slechts hier en daar enkele zachte 
bochten. Hij loopt door een prach-
tig groene omgeving en brengt je 
recht naar de fraaie vakwerkstad. De 
stad was al vroeg welvarend dankzij 
de lakenproductie. De waterlopen 

die vanuit de Harz hierheen stromen, 
werden benut voor de vele molens 
en om bier te brouwen. Hoog bo-
ven de stad prijkt kasteel Herzberg, 
het meer dan 950 jaar oude kasteel 
van de Welfen. Het is een van de be-
langrijkste architectuurmonumen-
ten in de Harz, met zijn aparte, ei-
genzinnige vakwerk en het kunstige 
houtsnijwerk van de toren, en het 
grootste vakwerkkasteel van Neder-
saksen. De permanente tentoonstel-
ling vertelt je alles over de geschie-
denis van het kasteel. Herz berg is 
een ideale uitvalsbasis voor wande-
lingen en fietstochten in het Natio-
naal Park Harz.

05 Bad Lauterberg   
Via de B27, een deel van de zoge-
naamde ‘Harz-Heide-Straße‘, rijd 
je in stijl door het landschap – met 
rechts akkers en sappige weiden en 
links weelderig groene bossen. Het 
Kneipp-kuuroord Bad Lauterberg 
is idyllisch gelegen, op de heuvels 
langs het dal van de Oder en tus-
sen klaterende rivieren, stille berg-
meren en frisse berglucht. In 1839 
werd er al een sanatorium met koud-
waterbehandeling gebouwd, sinds 

Zonsondergang boven de universiteitsstad Clausthal-Zellerfeld. 

De beroemdste inwoner van de stad is Robert Koch, arts en Nobelprijswinnaar.
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De stuwdam in het Odertal werd in 

1934 in gebruik genomen.

Het bikertrefpunt ‘TorfHaus’ in de 

buurt van Altenau is in de Harz een 

begrip.
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1926 worden ook de door Kneipp 
ontwikkelde Kneipp- en Schroth-
kuren aangeboden. Het maakt het 
stadje tot het oudste waterkuuroord 
van Noord-Duitsland. Het kuurpark 
met zijn oude bomen, vijvers, het 
muziekpaviljoen met daarnaast het 
oude badhuis en het gastenverblijf 
nodigt je uit om hier even te blij-
ven. In de mooie oude stad vind je 
in de verkeersluwe winkelstraat tal 
van gezellige cafés, koffiehuizen 
en bistro‘s. Wie zin heeft in cultuur 
komt aan zijn trekken in de musea 
van Bad Lauterberg, het Heimatmu-
seum, de bezoekersmijn Scholm-
zeche/Auf richtigkeit en het Südhar-
zer Eisenhüttenmuseum. Vlak bij de 
stad liggen de Oderstausee en het 
bergmeer Wiesenbeker Teich, per-
fect om na een lange dag op de mo-
tor verfrissing te zoeken in het koele 
water. Het traject volgt de Oderstau-
see, buigt af naar het noorden en zo 
beland je op de kleine L520.

06 St. Andreasberg  
Met scherpe bochten klimt de kleine 
weg steeds hogerop. St. Andreas-
berg is niet voor niets de hoogstge-
legen mijnstad van de Harz. De stad 
straalt charme uit en dat dankt ze 
aan de in felle kleuren geverfde hou-
ten huizen, de gele klokkentoren en 
de steile straten. Door de hoge lig-
ging is de stad ook altijd al popu-
lair geweest als wintersportgebied. 
In de winter wordt er volop geskied 
en gerodeld. St. Andreasberg is ook 
bekend vanwege zijn mijn, die in 
1910 gesloten werd. Het mijnmu-

seum maakt deel uit van het water-
managementsysteem Oberharz, dat 
Unesco-wereldcultuurerfgoed is. Je 
kunt er afdalen naar een diepte van 
190 meter om daar op indrukwek-
kende wijze in de geschiedenis van 
de zilvermijn ingewijd te worden. 

07 Bikertrefpunt Torfhaus  
Een must voor elke biker die een 
tocht door de Harz maakt, is het bi-
kertrefpunt in Torfhaus, het hoogst-
gelegen dorp van Nedersaksen, tus-
sen Bad Harzburg en Braunlage, aan 
de B4. In het weekend is het hier 
bijna altijd razend druk en parkeren 
is vaak een hele klus, maar alleen al 
vanwege de ongelooflijk mooie rit 
mag je deze plek niet overslaan. In 
het trefpunt vind je verschillende ca-
fés, snackbars en souvenirwinkels. Je 
hebt hier ook een adembenemend 
uitzicht op de omgeving en op de 
Brocken, die hier slechts vijf kilome-
ter vandaan is.  
In Torfhaus kun je heerlijk ontspan-
nen in Heißer Brocken, een wellness-
park van Kristall, en in het grootste 
kruidenpark van Europa. Dan rijden 
we terug naar het zuiden, richting 
Braunlage. Eerst even via de B242, 
maar dan volgt alweer de volgende 
heerlijke slingerweg.

08 Braunlage  
Braunlage is een van de oudste 
luchtkuuroorden en wintersport-
bestemmingen van Duitsland. Veel 
mensen trekken hier naar de Wurm-
berg. Het Bikepark Braunlage staat 

garant voor een portie avontuur. Er 
is de tandradbaan, er worden ’mon-
sterrollers‘ verhuurd en er zijn de 
zeven natuurpaden. Vanaf Braun-
lage rijd je verder naar het zuiden 
en op de B242 krijgt je motor op-
nieuw een reeks heerlijke bochten 
onder de wielen geschoven. En op 
de B4 wordt het pas echt interes-
sant. De kronkelende weg volgt con-
stant de grens tussen Nedersaksen 
en Saksen- Anhalt en brengt je bij het 
dorpje Hohegeiß. 

09 Hohegeiß  
Met zijn romantische dalen, zuivere 
lucht, ongerepte natuur en bloei-
ende bergweiden met zeldzame 
planten en kruiden is Hohegeiß een 
ideale plek om te ontspannen. Wan-
del door het schilderachtige dorp en 
bewonder de houten kerk, Zur Him-
melspforte. Ze dateert van 1701. 
Een andere bezienswaardigheid is 
het streekmuseum Alte Pfarre, in 
het oudste huis van Hohegeiß. Hier 
verneem je alles over de geschiede-
nis van de stad en over de vroegere 
grens tussen de Bondsrepubliek en 
de DDR, want die liep vlak langs het 
stadje. Interessant voor motorrijders 
is de gezellige camping Am Bärenba-
che, aan de gelijknamige rivier aan 
de rand van de stad. Hier vind je alle 
extra‘s die tijdens een toertocht heel 
handig kunnen zijn. Speciaal op bi-
kers voorziene caravans, een kleine 
werkplaats en een mooi terrein om 
je tent op te zetten, de uitbaters bie-
den al jarenlang alles waar een bi-
kerhart warm van wordt. Natuurlijk 

 Monsterroller 
Hahnenklee is niet alleen een kuuroord met fantasti-
sche natuur eromheen, in het Bikepark Hahnenklee 
kun je ook terecht voor rijplezier voor het hele gezin. 
Monsterrollers zijn steppen met brede banden met 
veel profiel en met schijfremmen. En daarmee stort je 
je het dal in. Je kunt de rollers huren bij Board’n Bikes, 
vlak bij het dalstation van de kabelbaan.   

 
Je krijgt er ook een korte opleiding met tips en tricks 
om op de juiste manier met de monsterrollers om te 
gaan.
ErlebnisBocksBerg Hahnenklee  
Rathausstr. 6, 38644 Goslar-Hahnenklee  
Tel. +49/5325/5461689, bikepark- 
hahnenklee.de, GPS 51.859166, 10.341208
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krijg je hier ook uitstekende tips voor 
tochten in de omgeving (zie trefpun-
ten voor bikers). 

10 Hasselfelde  
Goed uitgerust verlaat je Hohegeiß 
en in opperbest humeur rijd je weer 
door het bochtenparadijs Unterharz, 
langs het stadje Netzkater, dat al in 
de deelstaat Thüringen ligt. Vanaf 
hier gaat het weer noordwaarts, 
richting Hasselfelde. De B81 is een 
droom, de hele weg lang volgt de 
ene heerlijke bocht na de andere, 
en hij brengt je ook terug naar Sak-
sen-Anhalt. Wie wil, kan een omme-
tje maken naar het bikertrefpunt aan 
de stuwdam van de Rappbode-Tal-
sperre: daarvoor neem je de L96 van 
Rübeland naar Wendefurth/Hassel-
felde en rijd je over de Rappbode-Tal-
sperre, de grootste stuwdam in de 
Harz. Daar heb je een prachtig uit-

zicht op het stuwmeer. Via de lang-
ste megazipline van Europa kun je 
zelfs van de stuwdam naar bene-
den razen. De imposante stuwdam 
is 415 meter lang, en met zijn hoogte 
van 106 meter is hij de hoogste van 
Duitsland. Het stuwmeer erachter is 
acht kilometer lang en heeft een op-
pervlakte van bijna vier vierkante ki-
lometer. Het stuwmeer Rappbode 
kan tot 109 miljoen kubieke meter 
water bevatten. De stuwdam vormt 
het hart van een complex systeem 
van stuwdammen. Het volledige 
systeem bestaat verder uit de twee 
voorstuwen Hassel en Rappbode, het 
overstromingsbekken Kalte Bode, de 
overgangsdam Königshütte en de 
stuwdam Wendefurth. Voorbij Has-
selfelde mogen de banden hun grip 
ook weer bewijzen. Op de B242 blijft 
de weg heerlijk draaien en hier en 
daar zitten er een paar flinke haar-
speldbochten tussen.

11 Wernigerode  
Wernigerode is prachtig, en de L100 
brengt je er via nog meer bochten 
heen. Niet alleen de wegen van het 
Nationaal Park Harz lonen de moeite, 
ook de natuur, met haar diepe wou-
den, laat zich van haar mooiste kant 
zien. Er wonen hier bijna geen men-
sen en de idyllische rust die hier 
heerst, is balsem voor de ziel.  
Neem de tijd voor je bezoek aan het 
stadje Wernigerode. ‘De kleurige 
stad in de Harz‘ – zo beschreef dich-
ter/schrijver Hermann Löns de stad 
eind 19de eeuw – dankt haar bij-
naam aan de schitterende vakwerk-
huizen die spiraalsgewijs rond het 
marktplein staan. Vooral het meer 
dan 760 jaar oude stadhuis, met zijn 
fraaie houtsnijwerk, en de fontein, de 
Wohltäterbrunnen, lonen de moeite. 
Een heel aparte belevenis is het kleine 
museum Schiefes Haus. Alles staat 
er op zijn kop en voor je evenwichts-

De ‘kleurige stad in de Harz’, zo omschreef dichter Hermann Löns Wernigerode,  

vanwege de vele schilderachtige vakwerkhuizen die hier al vier eeuwen staan.
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gevoel is dat een hele uitdaging. 
Ook het kleinste huis en het oud-
ste huis geven de vakwerkidylle nog 
meer glans. Andere bezienswaar-
digheden zijn de stadsversterkingen 
en het Krummelsche Haus, waarvan 
de gevel volledig met houtsnijwerk 
is versierd. Hoog boven de stad ver-
rijst majestueus het neogotische kas-
teel Wernigerode, dat vanwege de 
prachtige architectuur en het weel-
derige interieur ook wel het ‘Neu-
schwan stein van de Harz‘ wordt ge-
noemd. In diverse vertrekken waarin 
nog voor een deel het originele inte-
rieur bewaard is gebleven, verneem 
je allerlei interessante dingen over de 
ruim 800-jarige geschiedenis van de 
graven en vorsten van Wernigerode. 
De Harz in het klein, dat is wat je in 
het Bürgerpark kunt bewonderen, in 
het miniatuurpark Kleiner Harz. Het 
Bürgerpark heeft ook recreatiegebie-
den, thematuinen, een wandelpro-

menade aan het meer, een huisdie-
renpaviljoen, een uitkijktoren en een 
mineralenkloof en is dus een ideale 
bestemming voor het hele gezin. In-
teressante informatie over heel uit-
eenlopende onderwerpen vind je 
ook in het luchtvaartmuseum, in de 
uit 1678 daterende smidse Krellsche 
Schmiede, het Harzplanetarium en in 
het brandweermuseum. En wie het 
heerlijke landschap rond Wernige-
rode en de Brocken, waarover zoveel 
legenden bestaan, wil verkennen, 
combineert die tocht met een roman-
tisch ritje met een van de stoomlo-
comotieven van de Harzer Schmal-
spurbahnen.

12 Thale  
Vanaf Wernigerode gaat het zuid-
waarts, over de vlot rijdende B244 
naar Elbingerode en vandaar verder 
op de B27. Vanaf Hüttenrode nemen 

we de niet minder leuke B81 en die 
voert ons naar Thale, in het mooie Bo-
detal. Thale ligt in het noordoosten 
van de Harz, op de plek waar de rivier 
de Bode uit de bergen komt en tus-
sen de Hexentanzplatz en Roßtrappe, 
twee steile rotsen waar tal van legen-
des rond bestaan, een diepe kloof 
heeft uitgesleten. Het ongerepte en 
romantische Bodetal trakteert bezoe-
kers op spannende mythes en legen-
des, sprookjesachtige bossen, klate-
rende beken en kolkende rivieren, 
fascinerende rotsformaties en beto-
verende vergezichten.  
De Hexentanzplatz, de plaats waar 
de heksen dansen, speelt een rol in 
veel sagen en legendes. Ze ligt op een 
rotsplateau op 454 meter hoogte, ver 
boven het Bodetal, en elk jaar vie-
ren de heksen en duivels hier feest 
tijdens de Walpurgisnacht, de nacht 
van 30 april op 1 mei. Maar ook op 
andere dagen is de Hexentanzplatz 

Loofbossen in herfsttooi aan het stuwmeer Rappbode 

Op de zuidoever strekt zich een natuurreservaat uit.
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