
  
 

Roadbook Racefietsreis 1000 Bergen & bochten 

 

  
 

 
Kenmerkend van deze route is dat je de hele dag op en af gaat en van links naar rechts. Net zoals de 
naam van de reis al doet vermoeden. 

 

 
 
Het concept is zoals bij de meeste weekenden. Je verblijft twee dagen in hetzelfde hotel. Doordat de 
start (en finish) wel op een andere plek ligt houd je het trektocht-gevoel. Bovendien kunnen we op 
deze manier zoveel mogelijk mooie wegen in de route verwerken.  

 

 
 
Het weekend start bij camping Gluder nabij Solingen. Je zit hier midden in het Ruhrgebied maar al 
snel worden de wegen rustiger zodat je nog nauwelijks door hebt dat deze streek zo bevolkt is. 
Sterker nog je waant je als snel in de natuur. De weg slingert voortdurend zodat je steeds een ander 
panorama voorgeschoteld krijgt. Dag twee rijd je richting het Sauerland met onder andere de 
Unnenberg. De Zwarte route gaat om de Biggesee, Blauw en Rood komen hier ook langs.  
De laatste dag gaat weer door het mooie Bergisches Land en je eindigt weer nabij Solingen.  
Het wegdek is zeer divers op deze route. Soms glad asfalt maar we hebben ook gekozen voor 
landschappelijk mooie weggetjes met wat minder asfalt. Mocht je kunnen kiezen dan zouden we de 
carbon velgen thuis laten. 
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Etappe 1
Start Finish Nivo Afstand Hoogst Klimmen

Solingen Wasserfuhr geel 44,0 375 850

groen 50,0 395 1085

blauw 58,0 395 1238

90 306 rood 71,0 395 1471

zwart 80,0 395 1701
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Etappe 2
Start Finish Nivo Afstand Hoogst Klimmen

Wasserfuhr Wasserfuhr geel 58,0 504 1000

groen 83,0 504 1450

blauw 117,0 574 2089

306 306 rood 132,0 574 2453

zwart 148,0 574 2815
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Etappe 3
Start Finish Nivo Afstand Hoogst Klimmen

Wasserfuhr Solingen geel 65,0 373 1018

groen 72,0 373 1083

blauw 82,0 373 1380

306 90 rood 92,0 414 1767

zwart 109,0 414 2206
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