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Op zondag 29 juli vertrekken we met 28 vrouwen richting 

Enkering in Beieren. Willy en Nel zijn de begeleiders. Ook 

chauffeur Geert en fietsbegeleider Jan zijn van de partij. Helaas 

kon Jenny door omstandigheden niet mee. Bij de eerste 

koffiestop gaat het met een van de vrouwen niet helemaal goed 

en moet zij naar het ziekenhuis van Wesel. Willy gaat met haar 

mee.  

Om half zes arriveert de groep in Enkering om in te checken in 

hotel Heckl. Na het diner zoekt iedereen de kamer op. Willy komt 

later op de avond per vliegtuig naar de groep toe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 30 juli. Na een goede nacht beginnen we de volgende 

dag aan onze eerste etappe van Gunzenhausen naar 

Pappenheim. De fietsen worden uitgedeeld en pasklaar gemaakt.                                                                                                                                                 

We maken een proefritje, drinken koffie bij de bus met een 

heerlijk bijtje van Nel en “jetzt geht’s loss”. De zon schijnt volop 

en de temperatuur zit rond de 30° C. Het zijn 

weersomstandigheden waar wij alle dagen van kunnen genieten. 

Met natgemaakte handdoekjes in onze nek proberen we onszelf 

te verkoelen. Zonnebril en zonnepet maken deze dagen 

overuren. Het gaat langs de Altmühlsee richting Aha naar 

Windsfeld. Hier genieten we van onze lunch in de schaduw van 

de kerk. Er is ook vers, koel helder water.  

 

 

 

  

  



Vervolgens gaan we verder naar Graben. Hier zien we dat al in 

793 Karel de Grote opdracht gaf om een kanaal (Fossa Carolina) 

te graven dat de Rijn met de Donau moest verbinden. De bouw 

was echter niet succesvol en de werkzaamheden werden 

datzelfde jaar nog beëindigd. 

 

 

Op naar Treuchtlingen, waar we bij een rustende locomotief een 

drinkstop inlassen. Wat is het warm. Op de fiets maar weer via 

Dietfurt naar Pappenheim waar Geert ons opwacht met de bus. 

Het is dan al 17.30 uur en we hebben 40 km op de teller staan. 

Tijd om na een opfrisbeurt van het diner te genieten.  

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossa_Carolina


Op dinsdag 31 juli is de start in Pappenheim (foto voorpagina) 

en bezoeken we het beeld van de Graaf Gottfried Heinrich zu 

Pappenheim, tegenover de kerk. De Nederlandse uitdrukking zijn 

pappenheimers kennen, 'Ik weet wat voor vlees ik in de kuip 

heb'; 'Ik ken mijn mensen' is ontleend aan het 

toneelstuk Wallenstein ("Daran erkenn' ich meine 

Pappenheimer") 

 

 

. 

 

Even buiten Pappenheim brengen we een bezoek aan de 

Weidekirche, een buitenkerk uit 2007 waarvan de contouren 

bestaan uit wilgen.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallenstein_(Schiller)


Vervolgens gaat het verder richting het dorpje Solnhofen. Op het 

terras van Backer Lehner in Solnhofen is er tijd voor Kaffee mit 

Kuchen. 

 

Daarna bezoeken 

we het 

Bürgermeister 

Müller museum. 

Sinds de 

ontdekking van de 

eerste  

Archaeopteryx (oer

vogel) in 1861 is 

geen enkel fossiel 

uit het Jura-tijdperk 

(zo’n 145,5 - 199,6 

miljoen jaar 

geleden) zo veel 

besproken. In 

het museum kun je 

een origineel 

exemplaar van dit 

zeldzame fossiel 

bekijken. 

 

 

Ook vind je in deze omgeving geel marmer, hetzelfde marmer 

dat in ons hotel is gebruikt.  

 

 

https://www.fossiel.net/information/article.php?id=70&/Museum


 

We zijn door de koelte van het museum weer helemaal 

bijgekomen om onze tocht te vervolgen langs de 12 apostelen, 

een mooie rotspartij en dan richting Dollnstein.  

 

Hier is voor deze zeer warme dag het eindpunt. Samen met 

Geert en Jan worden de fietsen ingeladen. Na het 

driegangendiner praten we nog na op een gezellig terrasje van 

een naburig hotel. 



Woensdag 1 augustus vertrekken we om 8.30 uur met de bus 

naar Eichstätt, de hoofdstad van dit gebied. Nel en Willy kopen 

fruit voor iedereen en daarna gaat het naar het centrum. We 

zetten de fiets bij de kerk, kijken even binnen in deze barokkerk. 

 

Tijdens de fietstocht zijn er een aantal klimmetjes en ook is er 

een stromend watertje. Lekker voor onze voeten en ook de 

handdoeken worden er heerlijk koel van.  

 

Onderweg is er een lekke band. Werk aan de winkel voor Jan. Hij 

heeft een middeltje in een spuitbuis en gaat het uitproberen,  

terwijl we genieten van een heerlijk drankje op een terras onder 

de platanen.  

Van hieruit is het nog een klein stukje fietsen naar ons hotel. 

Onderweg raken we Jan kwijt bij een afslag, maar al snel vinden 

we het juiste weggetje langs de Altmühl en komen op het 

eindpunt aan waar we de fietsen in de garage mogen zetten. De 

“lekke” band is nog steeds hard. 

 

 



Donderdag 2 augustus rijden we eerst naar Beilngries. Hier 

neemt Jan ons mee naar een monument gemaakt ter herinnering 

aan de openingstelling van het Rhein-Main-Donaukanaal in 

september 1992. Het kanaal is 171 km lang (inclusief kanalisatie 

van de Altmühl). Het begint bij de Main in Bamberg en eindigt bij 

de Donau in Kelheim. Leuk om in dit verband het boek 

“Boegwater” van Karin Anema over de binnenvaart te lezen.  

 

 

 

Na de koffie fietsen we een rondje over het hobbelige basalt van 

dit mooie oude stadje met zijn stadsmuren. De volgende 

bestemming is Dietfurt.  

 

We gebruiken de lunch op de bankjes bij het historische 

gemeentehuis. Nel koopt in een klein winkeltje voor iedereen een 

appeltje.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Altm%C3%BChl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Main
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bamberg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelheim_(stad)


 

 

Jan heeft geregeld dat we de Altmühltaler Mühle met het Elvis 

Presley museum in kunnen. Elvis is van 1968 tot 1970 in Dietfurt 

gelegerd geweest. We kijken onze ogen uit.  

 

We stappen weer op en zien dat de lucht gaat betrekken. Ook 

begint het te onweren als we juist bij Oberhofen zijn. In het  

openluchtmuseum kunnen we schuilen voor de regen, hagel en 

onweersbuien, ook al zijn het dak en de wanden niet wind- en 

waterdicht. Als de bui over is vervolgen we de route naar de bus 

die in Riedenburg op ons wacht. 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 3 augustus gaan we met de bus naar Regensburg. Van 

hieruit begint onze fietstocht voor die dag.  

 

Eerst richting het oude centrum want het is koffietijd. We vinden 

een leuk terras tegenover het stadhuis. Het is vrijdag en we 

kunnen genieten van het ene na het andere pasgetrouwde 

stelletje dat de trouwlocatie verlaat.  

Ondertussen is het al weer erg warm, we bewonderen de Dom 

van binnen en maken nog een kort orgel-

concert/meditatiemoment mee. Ook bekijken we de 

gerestaureerde stenen brug over de Donau. Daarna fietsen we 

de stad uit over een mooi fietspad langs de Donau.  

Het wordt tijd voor de lunch en we vinden een hele mooie 

schaduwrijke picknickplek op de rivieroever even voorbij Matting 

met uitzicht op voorbij varende boten. We zoeken onze fiets 

weer op en rijden verder onder de koperen ploert; foei, foei, wat 



een hitte. 

 

 

Ook dit keer is er op tijd een camping met horeca waar we weer 

kunnen bijtanken voor een laatste stuk naar Kelheim waar Geert 

weer op ons wacht. 



 

 

Zaterdag 4 augustus starten we in Riedenburg en rijden een 

mooie tocht langs het Altmühl-Main-Donaukanaal.  

 

We nemen de langste houten voetgangersbrug van Europa.  

 



Na verloop van tijd komen we in Essing waar we pauzeren aan 

de oever van het kanaal. We worden bediend worden in 

traditionele kledij. Er is echter nog maar een halve taart. Geen 

probleem, Nel snijdt hem in 28 gelijke stukjes; iedereen blij.  

 

 

De plaatselijke kerk is zeker een bezoekje waard en daarna op 

naar Kelheim.  



 

Hier nemen we na ongeveer 220 kilometer voorgoed afscheid 

van onze huurfietsen en rijden met Geert mee naar de 

parkeerplaats van klooster Weltenburg aan de Donau met zijn 

prachtige barokkerk.  

 

 



 

Rond drie uur worden we in Kelheim verwacht om een aan de 

lage waterstand aangepaste boottocht te maken over het 

Donaukanaal. We vertrekken met een Duits halfuurtje en zien 

hoog op de heuvel de Befreiungshalle liggen. Een monument ter 

nagedachtenis aan de oorlog met Napoleon. Ook zien we 

verderop de uitloop van de Altmühl (rechts op de foto) in de 

Donau.  

Het is prachtig weer voor een boottochtje. Wat later brengt de 

bus ons naar het hotel en kunnen we de koffers pakken, morgen 

gaan we naar huis. Wat ging die week snel voorbij. 

Na het diner maakt Jan de groepsfoto, zodat we er ook een keer 

met mooie kleren opstaan en samen drinken we nog een borrel 

op het terras van een naburig hotel. Morgen om 6.15 uur koffers 

inleveren bij de bus en aan het ontbijt. 

 

 

 

 



Zondag 5 augustus vertrekken we goed 7.00 uur op weg naar 

huis. We doen nog een koffiestop en ondervinden daar hinder 

van de vele wespen. Gelukkig kunnen we allemaal weer verder 

reizen. Op naar de warme lunch. Prima verzorgd. Daarna is het 

in de bus tijd voor bingo en ook voor de vragen met de 

bijbehorende prijzen die allemaal door Jenny voor ons zijn 

verzameld. Zo wordt het tijd om afscheid van elkaar te nemen.  

We applaudisseren voor Jenny die deze prachtige reis heeft 

verzorgd.    

 

 

 

Nel en Willy 

 

 

 


