Ervaringen met de Europäische Fernwanderweg E8 (2011)
De gebruikte routeboekjes heb ik aangeschaft bij: www.fernwege.de
De beschreven route loopt van Nijmegen (Duivelsberg) tot Obernburg (Odenwald).
Titels van de boekjes:
Der Europäische Fernwanderweg E8 (1). Von Nijmegen nach Bad Godesberg.
Der Europäische Fernwaderweg E8 (2). Von Bad Godesberg nach Obernburg.
De Duitse routebeschrijving is heel duidelijk. Wij hebben meestal de dagetappes
overgenomen.
Verder staat achterin de gids een overzicht met overnachtingadressen. De adressen zijn vrij
actueel.
De afstanden zijn vooral in boekje deel 2 door bebouwing of wijziging iets anders dan de
werkelijkheid maar op de website van www.fernwege.de staan de wijzigingen gepubliceerd.
(vooraf dus raadplegen)
De route beschreven in deel 1 loopt grofweg van Nijmegen, Xanten, langs de
Nederlands/Duitse grens naar Aken en dan via de Noord-Eifel naar Bad Godesberg, net ten
zuiden van Bonn.
Daarna volgt deel 2 de Rijn tot bij Bingen. Gaat dan eerst zuidelijk en dan vanaf Obermoschel
oostwaarts naar Worms. Daarna door het Odenwald tot Obernburg.
Deel 1 beschrijft ongeveer 400km in 16 etappes.
Deel 2 ongeveer 350 km in 15 etappes.
De markering loopt in Duitsland vaak parallel met andere routes, bijv. de Rhein Höhenweg,
de Mösel Höhenweg, maar is met de bekende Duitse grondigheid, een enkele uitzondering
daar gelaten, uitstekend. Overnachten is voor ons tijdens deze route geen probleem geweest.
De E8 gaat na Obernburg gemarkeerd verder.. Wij hebben de markering gevolgd tot aan
Lauda en zijn toen overgestapt op de Romantische Strasse, die parallel loopt met de E8 en de
Main-Donau Weg. De reden van de overstap is dat we wel een beschrijving van de
Romantische Strasse hadden en na Obernburg niet van de E8.
Langs de Rijn moet rekening worden gehouden met flink klimmen en dalen. Verder voert de
E8 langs mooie plaatsen met uitzicht, maar vaak met omwegen, dus je loopt meer kilometers
dan wanneer je direct langs de Rijn loopt. Zowel in deel 1 als deel 2 wordt veel gebruik
gemaakt van bestaande bos- en veldwegen. (schotterwegen). Langs de Rijn hebben wij 3
nachten op hetzelfde adres geslapen en zijn met de trein die langs alle plaatsen rijdt, 1 dag
terug en 2 dagen verder gegaan. Is wel eens fijn om een dagrugzak te dragen, vooral met het
vele klimwerk.
Wanneer we iemand van dienst kunnen zijn met specifieke adviezen en eventuele logeeradressen kunnen we die of via de vereniging of via de mail verstrekken. Nog even het
vermelden waard: Wij hebben altijd van privé kamers, gasthof of hotel gebruik gemaakt, dus
niet met een tent of anderszins.
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Ervaringen met de Romantische Strasse (2011)
De gebruikte routeboekjes heb ik aangeschaft bij Pied a Terre in Amsterdam.
De beschreven route loopt van Würzburg tot Füssen.
Titels van de routeboekjes zijn:
Weitwanderweg Romantische Strasse van Dietrich Höllhuber.
Fernwanderweg Romantische Strasse 1 Von Würzburg nach Donauwörth.
Fernwanderweg Romantische Strasse 2 Von Donauwörth nach Füssen.
Het eerste boekje heb ik bijna niet gebruikt.
De 2 andere boekjes zijn uitgaven in de serie Hikeline van www.esterbauer.com
Prijs per deel was ongeveer Euro 16,50.
Deze gidsen zijn echt een aanrader. Duidelijke routebeschrijving met 1:35.000 kaarten en
geplastificeerd met een ringband. Naast veel informatie over cultuur en de steden waar je
langs komt, staat achterin een overzicht van logeeradressen.
De grote steden worden apart vermeld met een redelijk duidelijke plattegrond. Verder info
over mogelijkheden om inkopen te doen en om te eten.
Ook deze trail is goed gemarkeerd, vaak parallel met Main-Donau Weg, en geeft per etappe
het klimmen en dalen aan in meters. Tot Donauwörth zijn 14 etappes beschreven en wij
hebben die, op een enkele uitzondering, ook zo overgenomen. De route volgt hoofdzakelijk de
rivier de Tauber.
De gps gegevens zijn bij de uitgever verkrijgbaar.
In het tweede deel wordt de route vanaf Donauwörth beschreven. Je komt dan al markeringen
tegen van de Via Claudia Augusta. Wij hebben die gelaten voor wat zij waren en bleven tot
aan Schongau de Romantische Strasse markering trouw. Dit zijn 9 etappes langs de rivier de
Lech. Tot Schongau was er niet zoveel klimmen als langs de Rijn, daarna ga je de Alpen zien
en begint het klimmen toch.
Overnachten langs de Romantische Strasse is ook geen probleem. Bij de kleinere dorpen
reserveerde ik altijd een avond ervoor en dat was bij Mönschdeggingen maar goed. Daar zijn
beperkte mogelijkheden, zoals ook in Kloster Holzen.
De route wordt in Duitsland als “lieblich” aangeduid. Soms een beetje saai wanneer je de hele
dag langs de rivier loopt. Vaak over grasdijken en weinig eet- en drinkmogelijkheden.
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Ervaringen met de Via Claudia Augusta (2011)

Het gebruikte route boekje heb ik aangeschaft bij Pied a Terre in Amsterdam.
De beschreven route loopt van Landsberg am Lech tot Trento en een variant richting Venetië..
Titel van het routeboekje is:
Fernwanderweg Via Claudia Augusta. Auf den Spuren der Römer über die Alpen.
Auteur is Ch. Tschaikner.
Het boekje is een uitgave in de serie Hikeline van www.esterbauer.com
Prijs per deel was ongeveer Euro 16,50.
De routebeschrijving is minder gedetailleerd dan bij de Romatische Strasse. De kaarten zijn
1:50.000 en geplastificeerd met een ringband. Naast veel informatie over cultuur en de steden
waar je langs komt, staat ook achterin weer een overzicht van logeeradressen.
De grote steden worden apart vermeld met een redelijk duidelijke plattegrond. Verder info
over mogelijkheden om inkopen te doen of te eten/drinken of slapen.
Ook staat per etappe een hoogteprofiel getekend.
Hetzelfde als met de Romantische Strasse is, dat er voor beide routes ook een “radweg” is.
Op de Kompass kaart is de looproute rood gekleurd en de fietsroute groen.
Onderweg kom je vaak de markeringen tegen van beide, dus dan even opletten.
Wij liepen de Via vanaf Schongau. De markering is duidelijk minder vaak aanwezig dan bij
de andere routes. Maar met beschrijving en kaart is er goed uit te komen.
De GPS-route wijkt soms erg af van de route-beschrijving. De maker van de tracks heeft
blijkbaar soms een eigen route gekozen.
In de steden ( bijv. Füssen en Reutte in Oostenrijk) is er praktisch geen markering aanwezig.
De routebeschrijving helpt dan. In Oostenrijk hangt veel af van degene die de route
onderhoudt, maar de kaart is duidelijk.
Tot Landeck is het geen probleem om overnachtingadressen te vinden. Het hoogteprofiel en
de gegevens die voor iedere etappe staan vermeld, zijn een goede leidraad voor de planning.
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