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Op zondag 12 augustus vertrekken wij  om 09.00 uur uit 

Dieren op weg naar Enkering waar ons hotel ligt voor de 

komende fietsweek. Onze eerste stop is bij de Raststätte Heide 

Sölingen met koffie uit de bus en een bijtje van Bussink. Om 

13.30 is er een stop voor de lunch in Rasthaus Weiskirchen Süd. 

Na een mooie reis via Düsseldorf, Köln, Frankfurt en Würzburg 

arriveren wij om 17.30 uur in Enkering waar de eigenaar van het 

hotel, Hubert, ons verwelkomt. De sleutelkaarten worden 

verdeeld en na een opfrisbeurtje volgt  een “ traditioneel”diner: 

rodekool, vlees en aardappelen. Een diner dat een aantal van 

ons nog herinneren aan de doorreis naar Hinterthiersee in 

Oostenrijk in 2016, ook een fietsreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 13 augustus: Altijd een rommelige dag met een 

passende fiets uitzoeken.Het afstellen an de fiets met behulp van 

Jan en Geert, de helm uitzoeken en dan nog de fietstas erop 

plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch lukt het altijd weer om met het fietsen te starten. Deze dag 

begint in Gunzenhausen en fietsen wij langs de Altmühl naar 

Pappenheim. Een fraaie tocht langs lieflijke dorpjes, velden met 

graan en maïs waar de boeren rond hun maïsakkers, bloemen 

hebben ingezaaid voor de vlinders.   



 

Vlak voor 

Pappenheim toch nog 

een lekke band. Jan 

besluit om de fiets 

naar de bus te 

brengen en wij 

maken een foto van 

het standbeeld van 

Graaf Godfried 

Heinrich zu 

Pappenheim.    

 

 

Generaal Albrecht von Wallenstein, die in de 17e eeuw, in de 30 

jarige oorlog aanvoerder was, had het vertrouwen van zu 

Pappenheim en was hem daar zo dankbaar voor dat hij de 

beroemde woorden uitsprak: “Daran erkenn ich meine 

Pappenheimers”. Dit is niet ironisch bedoeld. bedoeld. Een koffie 

uit de bus en weer op weg naar ons hotel. Nauwelijks zitten wij 

in de bus of het begint te regenen, wat een geluk. Deze dag 

hebben wij  37 km gefietst. 



Dinsdag 14 

augustus: 

vertrek uit 

Pappenheim 

waar wij de 

“Weidenkirche”  

bekijken. 

Daarna fietsen 

richting 

Solnhofen waar 

wij museum “ 

Die Welt in 

Stein” 

bezoeken. Dit is 

beroemd om 

zijn verzameling 

fossielen en  

skeletten van de 

oervogels 

Archeopteryxen.  

 

 

 

 

 



Ook is er nog een 

tentoonstelling van Alois 

Senefelder, uitvinder van de 

lithografie.  

 

 

 

 

 

Onderweg zien wij de 12 apostelen, een indrukwekkende 

formatie van dolomietrotsen en veel fruitbomen. Via Altendorf 

fietsen wij naar Dollnstein waar wij onze boterham oppeuzelen 

en nog tijd is voor een kopje koffie/thee op een terras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net buiten Dollnstein zien wij in miniatuur het onderkomen van 

de Beierse Koning Ludwig ǁ, een wat merkwaardige man, die 

samen met zijn lijfarts zijn dood tegemoet sprong.  



 

Na ongeveer 2 km zien wij de Burgsteinfelsen, een grote rots 

waar een aantal mensen bezig zijn met de beklimming van deze 

rots.  

 

Eindpunt na 34 km  is Eichstätt een erg mooi stadje met de 

Willibaldsburg. 



Woensdag 15 augustus is het Maria-Tenhemelopneming dus 

een vrije dag voor de Duitsers en de verwachting is dat er veel 

gesloten zal zijn in Eichstätt, onze startplaats van vandaag. Maar 

wij kunnen toch terecht op een terras in de stad met koffie en 

kuchen.  

Nog even een bezoek aan de kerk  waar om 11.00 uur de mis 

begint. Vanuit Eichstätt fietsen wij naar ons hotel in Enkering. 

Onderweg nemen wij wat “colletjes” en via Pfünz, met zijn 

historische brug, fietsen wij richting Kipfenberg. 

 

Vlak voor Arnsberg zien wij hoog op de berg Schloss Arnsberg 

liggen. (zie voorblad). 

 

 

 

 

 

 

 



Wij pauzeren nog even bij een kajakken afmeerplek en fietsen 

dan richting ons hotel in Enkering. 

 

 

Een aantal dames gaan nog de burchtruïne in Enkering 

bezoeken. 

Deze dag is er 34 kilometer gefietst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 16 augustus. Deze dag starten wij vanuit het hotel 

in Enkering richting Riedenburg.  

Een stop bij het Main- Donau kanaal, dat in 1992 geopend is en 

waar vanaf dat moment gevaren kan worden van de Noordzee 
tot aan de Zwarte Zee.  

In Gasthof “Die Gems” in Beilngries koffie gedronken en net 

buiten Beilngries fietsen wij langs het zweefvliegveld en zien dat 

er een aantal zweefvlieger de lucht worden ingetrokken.                                                                                                                               

Bij  het raadhuis van Dietfurt eten wij ons meegebrachte lunch 

op en horen wij dat er in het ziekenhuis niets ernstig is met de 

knie van Marian. Zij mag helaas niet meer fietsen van de artsen.  

Op het plein een Chinese fontein die de verbondenheid met 

China weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een bezoek aan het Mühlenmuseum, waar de eigenaar 

uitlegt hoe al generaties lang zijn watermolen werkt. Met veel 

gedonder en geraas wordt het in werking gezet en het werkt!.  



Op de zolder is er nog een kleine 

fotogalerij van Elvis te bewonderen. Elvis is van 1958-1960 in dit 

plaatsje als militair gelegerd geweest.  

 

 

Na een uurtje fietsen nemen wij een trekpontje over het 

Dietfurter Wasser waar ongeveer 6 fietsen per keer 

overgevaren/getrokken kunnen worden. Hilariteit alom en soms 

natte voeten.  

Vervolgens passeren wij het sluisje van het Ludwig Donau-Main 

kanaal en pauzeren wij in het Agri Culture Park.  

 



Vlak voor Riedenburg zien wij het grote verval van het Main-

Donau kanaal en zien dat er 55 sluizen gepasseerd moet worden 

om in Nederland te komen. 

 

 

Nog een korte stop op het plein van Riedenburg. vlakbij de kerk 

stappen wij om 17.00 uur in de bus richting ons hotel. Weer een 

mooie dag en 45 km gefietst.

 

 



Vrijdag 17 augustus: Regensburg een moderne stad met 

mooie winkels en bijzondere hebbedingetjes.  

 

Op het terras vlak bij het Rathaus koffie gedronken met een petit 

four waar wij een prachtig gezicht hebben op het komen en gaan 

van bruidsparen. Om 12.00 uur begint in de Dom een 

zogenaamd “meditatiemoment” van een kwartiertje, dat 

aangekondigd wordt met klokgelui en 3 gedichten over engelen. 

Tussen de gedichten door wordt het orgel bespeeld. Waardevolle 

15 minuten.  

 



 

Dan weer op de pedalen richting Kelheim. Onderweg zien wij 

prachtige villa’s gelegen aan de Donau met soms heel bijzondere 

taferelen, zoals een sneeuwpop met een parasol boven zijn 

hoofd en aan zijn voeten een ventilator; echt humor.  

 



 

Vanwege de warmte nog een pauze bij Campingplatz 

Freizeitinsel in Bad Abbach. En dan toch nog een lekke band, dus 

een plakpauze. Ingenieus heeft Jan de band geplakt en dan de 

laatste kilometers op weg naar de bus.  

Deze dag 43 km gefietst en helaas toch een dame die haar knie 

ernstig bezeerd heeft. ’s Avonds gaat zij met Nel naar het 

ziekenhuis om de wond te laten hechten. Ook zij kan niet meer 

meefietsen.  

Na het diner in ons hotel is er als afsluiting van deze fietsweek 

een afscheidsborrel op het terras van Hotel Gasthof zum Bräu. 

 

 

 

 



Zaterdag 18 augustus: Alweer de laatste fietsdag.  Wij starten 

in Riedenburg en beginnen met koffie en gebak in Riedenburg. 

De geblesseerde dames blijven deze dag in de bus en wij zien ze 

weer bij de boottocht over de Donau.   

 

In Essing zien wij de langste hangende houten brug van Europa 

gebouwd in 1987 en fietsen via de Kunstweg an Fels und Fluss. 

Ook bezoeken wij de plaatselijke kerk .           

 

 



 

Na 18 kilomerter fietsen zijn wij om 12.00 uur terug in Kelheim. 

De fietsen worden geladen en is er voor ons nog even tijd om 

Kelheim te bezoeken.  

Om 13.00 uur vertrekken wij voor een boottocht van een uurtje 

op de Donau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een bezoek aan het klooster Weltenburg nog even 

pootjebaden in de Donau.  

Terug naar hotel Heckl voor het afscheidsdiner. 

 



 

Zondag 19 augustus. Vroeg opstaan om 6.15 uur ontbijt en 

om 7.00 uur vertrekken wij uit Enkering Via diverse stops op de 

Autobahn een een heerlijke warme middagmaaltijd zijn wij om 

16.45 uur in Dieren. Een geslaagde fietsreis en een geweldige 

groep. 

Nel en Jannie    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


