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R. V/D KIMMENADE INTERIEURBOUW

RESTARIA KAVELAARS

CAFE BAR DE STEE

STUCADOORSBEDRIJF CHRISTJAN FRANKEN

FIT EN WELZIJN

VISHANDEL SINS

TIMMERBEDRIJF V.D. MAAGDENBERG

KITTY BASTIAANSEN MEDISCH PEDICURE

KOKKE BEDRIJFSKLEDING

WIM FASEN FOTOGRAFIE

MARIO BOERE TWEEWIELERS

GARAGE VAN KRUYSDIJK

TOTAL TANK STATION GERRIT & NANCY VERMEULEN

MOL SCHOENEN

AUTOSERVICE FRANS HUIJBREGTS

PETER DE GRAAF KONSTRUCTIE

INSTALLATIEBEDRIJF V/D GOORBERGH

BOSSERS-TWEEWIELERS

AUTOBEDRIJF KRIESELS

Dankzij de onderstaande sponsoren kunnen we met de motorclub 
leuke activiteiten doen.

Sponsoren
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Door de Corona pandemie in 2021 kon ons 
hotel weekend niet door gaan. Daarom 
hebben we alles verplaatst naar 2022.. 

 
De wegen leiden deze keer naar de gebieden Pfalz 
en de Noordelijke Vogezen. We willen dit met jullie 
vieren op 16-6-2022 tot en met 19-6-2022 in hotel 
Kunz in de Pirmasens. 

Hotel kunz 

In Hotel-Restaurant Kunz in Pirmasens worden 
we verwelkomd in een harmonieuze en gezellige 
sfeer. Het biedt elegante kamers met alle gewenste 
voorzieningen. In de ochtend wordt een rijk 
ontbijtbuffet aangeboden en in het bekroonde 
restaurant worden culinaire heerlijkheden 
geserveerd. Er is ook een zwembad aanwezig waar 
we gebruik van mogen maken.

Het hotel voor deze break is een schoolvoorbeeld 
van Duitse degelijkheid. Elke ochtend staat er een 
goed verzorgd ontbijt voor je klaar, zodat je een 

voorwoord
 

Hotelweekend 2022 
Michiel 't Hart

stevige bodem kunt leggen voor de nieuwe dag. 
Aan het einde van de dag kun je van de route 
nagenieten op het terras van het hotel. ‘s-Avonds 
kun je aanschuiven voor een 4-gangendiner. Het 
diner en de garages worden aangeboden door de 
motorclub. 
 
Éénpersoonskamer kost voor 3 nachten €255,00 p.p. 
Tweepersoonkamer kost voor 3 nachten €172.50 p.p. 
We kunnen onze motoren stallen in 3 gereserveerde 
garages. 
 
Het adres van hotel Kunz is: Bottenbacher Str. 74 , 
66954 Pirmasens - Rheinland-Pfalz.

Vervoer

Er gaat een aanhanger mee waarop gestrande 
motoren kunnen. Voor de leden die niet graag hun 
bagage mee nemen op de motor, kunnen deze kwijt 
in de volgauto met aanhanger. Meer info komt er 
aan.



TOERINFO

Routes
hotelweekend
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Pfalz en Noord Vogezen zijn gebieden die motorrijders vaak links laten 
liggen. Echter hebben zijn deze gebieden zo divers dat ze wel dergelijk iets 

te bieden hebben. 

Pfalz en Noord Vogezen zijn gebieden die 
motorrijders vaak links laten liggen. Echter 
hebben zijn deze gebieden zo divers dat ze 

wel dergelijk iets te bieden hebben. De wegen zijn 
prachtig met talrijke bochten, hoogteverschillen 
en een uitstekend wegdek. Je zou denken dat die 
wegen speciaal voor ons zo zijn aangelegd, want 
hier kan alles! 

Heenroute

De aanrijroute start bij het Veehandelshuis. Vanuit 
Prinsenbeek rijden we naar de grensovergang naar 
Duitsland op de E42 bij Sankt-Vith. Het eerste 240km 
rijd je over de snelweg, De overige 220km rij je via 
provinciale wegen en kleine weggetjes naar hotel 
Kunz.

Routes

We hebben 5 verschillende thema routes uitgekozen 
met verschillende km. Door voor iedereen zit er wel 
iets bij. Aanbevolen wordt als je natuurgebied Pfalz 
(Unesco) wilt ontdekken dat op vrijdag te doen. 
Want in de weekenden en feestdagen zijn de wegen 
in Pfalz gesloten voor motorrijders.

Terugreis

Dit is het einde van ons 40 jaar hotelweekend. 
Via een toeristische route rijd je tot Helenenberg. 
Daarna is het over de grote weg naar huis of naar 
het Veehandelshuis voor een afzakkertje.

Leeswijzer

Dit pdf document is geheel interactief. Op de routes 
zijn de bezienswaardig aangegeven in de vorm van 
iconen. Als je met de muis over heen gaat, komt 
rechts info in beeld. 
 
groen-icoon = militair 
bruin-icoon = kasteel 
oranje-icoon = cultuur 
licht blauw-icoon = hotel/horeca 

 



ROUTES GAAN NAAR HET NATUUR RESERVAAT PFALZ. 
160, 309 EN 352KM.

Pfalz
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Natuurpark Pfalz

Alhoewel er ook door pittoreske plaatsjes wordt 
gereden, gaat het bij deze tocht toch vooral om 
natuurbeleving. 
Het Natuurpark Pfälzer Wald is, wellicht door de 
afstand, bij Nederlandse motorrijders wat minder 
bekend. In feite is het de Duitse uitloper van de 
Franse Vogezen en landschappelijk zeer de moeite 
waard. 
Duitse motorrijders bezoeken dan massaal het 
centraal gelegen biker-trefpunt Johanniskreuz en er 
wordt helaas door sommige van deze motorrijders 
onverantwoord hard gereden.

Waarschuwing

In het Elmsteinerdal zijn de wegen in de weekenden 
en op feestdagen afgesloten voor motorrijders, 
daarom is het aan te bevelen de routes die door dit 
gebied gaan op vrijdag te rijden.

Bezienswaardigheden

Abdij van Limburg 
Bikertreff Café Nicklis am Johanniskreuz
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ROUTES GAAN NAAR DE NOORD VOGEZEN. 
200, 258 EN 369KM.

Noord Vogezen
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Noord Vogezen

De Vogezen vormen een bergketen ten westen van 
de Rijnvallei over een lengte van 250 km, en zijn 
gelegen in de Elzas en de Lotharingen in Noord-
oost Frankrijk. 
De Noordelijke Vogezen vormen lagere afgeronde 
toppen (hoogste punt Mohnenberg 547 m) en zijn 
opgebouwd uit geërodeerde rode zandsteen, die 
vooral op de toppen soms als steile rotswanden 
tevoorschijn komen. Het grootste deel is gelegen in 
het Park Régional des Vosges du Nord, en bestaat 
uit uitgestrekte, aaneengesloten bossen. In de dalen 
buiten het Regionale Park liggen de dorpjes. 
 
We tellen een groot aantal kastelen, en 
overblijfselen van burchten, waaronder het kasteel 
van Fleckenstein uit de 12de eeuw, het kasteel van 
La Petite-Pierre uit de 13de eeuw waar tegenwoordig 
het Parkhuis (Maison du Parc) is ondergebracht, 
de overblijfselen van de burcht van Lichtenberg, 
de kastelen van Reichshoffen, Wittschloessel, 
Wasenbourg, Schoeneck, Loewenstein... waarvan de 
meeste beschermd als Historische Monumenten. 
Deze streek heeft een ware expertise op gebied van 
glas en kristal. Drie wereldwijd erkende glaslocaties 
zijn een bezoekje waard. Waaronder Lalique, die ook 
zijn eigen museum heeft.

Bezienswaardigheden

Ligne Maginot - Fort Casso 
Casemate Dambach-Neunhoffen 
Grotwoningen Graufthal 
Hellend vlak van Arzviller St Louis 
versterkte toevluchtsoord Dossenheim 
Rocher de Dabo 
Château Hohbar 
Château Lichtenberg 
Château van Frœnsbourg 
Château de Waldeck 
Citaldel Bitche 
Château van La Petite Pierre
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ROUTE GAAT RICHTING SAARLAND 
 179KM

Saarland
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ROUTE GAAT LANGS DE MAGINOT VERDEDGINGSLINIE
 174KM

Maginot linie
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Maginot linie

Het doel van de linie was Frankrijk te beschermen 
tegen een verrassingsaanval zoals die in de Frans-
Duitse Oorlog van 1870 had plaatsgevonden, 
waarbij Frankrijk de Elzas en een deel van 
Lotharingen aan Duitsland had verloren. Toen de 
Elzas en Lotharingen na de Eerste Wereldoorlog 
weer geheel bij Frankrijk kwamen, waren de 
oude verdedigingswerken niet alleen verouderd, 
maar ook te ver van de nieuwe grens gelegen. 
Bovendien had Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog 
zoveel soldaten verloren, dat de grenzen niet 
afdoende verdedigd konden worden zonder extra 
maatregelen. 
 
De Franse minister van Oorlog Paul Painlevé 
was de drijvende kracht achter de linie, maar 
uiteindelijk diende zijn opvolger en oorlogsveteraan 
André Maginot het plan tot de bouw in 1930 in 
bij het Franse parlement. Zijn 2,9 miljard franc 
(tegenwoordig: 1,5 miljard euro) kostende project 
trok een zware wissel op de Franse economie, juist 
in een tijd van economische crisis. Verdediging 
tegen Duitsland werd echter van levensbelang 
geacht, vooral toen Adolf Hitler aan de macht kwam. 
Daarnaast zorgde het voor 20.000 banen en voor 
elektrificatie van de grensgebieden.

Bezienswaardigheden

Fort Schoenenbourg 
Fort Four à Chaux 
kazemat Neunhoffen 
Citaldel Bitche 
Ouvrage Simserhof 
Fort Casso
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ROUTE GAAT LANGS DE BEKENSTE WIJNROUTE VAN DUITSLAND
169KM

Deutsche 
Weinstrasse
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Deutsche Weinstrasse

De bekendste wijnroute van Duitsland is de 
Deutsche Weinstraße. Over een lengte van 85 
kilometer verbindt die wijnroute 130 wijndorpen 
tussen Bockenheim en Schweigen aan de grens 
met de Elzas. De Pfalz zelf is met ruim 23.000 
hectare wijngaard het op een na grootste Duitse 
wijnbouwgebied. Het is onderverdeeld in de 
Bereiche Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße en 
Südliche Weinstraße.  
In het door het Pfälzerwald begrensde en beschutte 
gebied ligt de nadruk op klassieke druivenrassen, 
met voorop de Riesling. De koning van de witte 
wijnen is in de Pfalz de onbetwiste nummer 1 met 
een aanplant van ruim 5000 hectare. Daarnaast zijn 
Weiß- en Grauburgunder sterk in opkomst. Verder 
behoren o.a. Silvaner, Müller-Thurgau, Scheurebe, 
Gewürztraminer, Kerner en Morio-Muskat tot het 
veelzijdige witte wijnaanbod van de Pfalz. De Pfalz is 
het grootste Duitse gebied voor rode wijnen. 
De Pfalz heeft ook heel veel bezienswaardigheden 
in huis. Een bezoek aan pittoreske wijndorpen als 
St. Martin, Rhodt en Gleiszellen is een must. 

Bezienswaardigheden

St. Martin 
Rhodt 
Gleiszellen
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GN BOUW

Slothoeve Gravensteyn
Amstelwijckweg 14,
Postbus 601,
3300 AP Dordrecht
Tel. (078) 6183677
Fax (078) 6183538
www.gn-bouw.nl

BOUWMEESTERS VAN NU

GN BOUW B.V. is een moderne allround bouwonderneming met
ruim 80 jaar ervaring. De onderneming richt zich op de uitvoering
van groot- en kleinschalige projecten in de utiliteitsbouw, woning-
bouw, restauratie, renovatie en groot onderhoud. Het gebied
waarin zij werkzaam is wordt gevormd door de provincies
Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant.
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