Moezel 2016
Door Luuk - 6 november 2016

Deze rit is gereden in november 2016 en had als bestemming Bernkastel - Kues. Veel dorpen en
stadjes zijn in deze tijd van het jaar uitgestorven, maar Bernkastel - Kues is een wat groter stadje
en heeft wat meer te bieden.
Voor de heen- en terugweg zijn 9 routes beschikbaar en we zijn deze keer heen gereden via route H3 (Midden oosten Beesd - BKK). De terugweg ging over route T1(BKK - Beesd origineel).
Normaal rijden we op de heen- en terugweg nog een stuk door Limburg, maar gezien de daglicht
periode in deze tijd van het jaar hebben we dit vervangen door een stukje snelweg.
Tijdens ons verblijf in de Moezelstreek hebben we overnacht in:
Burgblick hotel
Goethestraße 29
54470 Bernkastel-Kues
Web: http://www.burgblickhotel.de/
Een uitstekend hotel met parkeermogelijkheden voor motoren op de binnenplaats.
Het Moezel gebied is ook in november een echte aanrader: het is erg rustig op de wegen en ook
hotels zijn makkelijk te vinden.
Het is overigens verstandig om ‘s morgens niet te vroeg te starten, i.v.m. de mogelijke bevriezing
van de wegen. Ook ochtendmist in de dalen en langs de Moezel is geen uitzondering. Het is ook
al weer wat vroeger donker, dus een beetje doorrijden is gewenst (en op deze rustige wegen ook
leuk natuurlijk).
Wij hebben deze keer gekozen voor de routes R01 (Rondje langs Leiwen) en route R04
(Hunsruck). Beide routes zijn, zoals alle andere bijgevoegde routes erg mooi en afwisselend.
De routes zijn, zoals altijd, afgestemd op de wat snellere motorrijder. Deze routes zijn voor de
minder snelle motorrijder ook altijd zeer aantrekkelijk en zelfs de beginnende motorrijder komt
zeker aan z’n trekken.

Het Moezelgebied aan de oostkant van de rivier
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Moezel update 2017
Door Luuk - 9 mei 2017

In mei 2017 hebben we wederom een bezoek gebracht aan het Moezel gebied. Deze keer hebben wij de nieuwe route ‘R06 Lahndal-Taunus’ gereden; een werkelijk schitterende rit. In het eerste deel reden we door het Moezelgebied en in deze route zijn zo’n beetje alle mogelijke bochten
opgenomen. Net na Brodenbach gaat het zelfs steil omhoog, met een paar krappe haarspeldbochten die je eerder op de Stelvio pas zou verwachten. Een beginnende motorrijder kan hier
wellicht beter een stukje omrijden.
Dan richting de veerboot over de Rijn, bij het mooie plaatsje Boppard, om daarna de Lahn vallei
door te rijden. Schitterend gebied met mooie bochtige weggetjes. Dan richting Nassau en naar
de andere kant van de rivier om de mooie weggetjes door de Taunus te rijden. Veel mooier kan
het niet worden. Uiteindelijk bij Kaub weer met de veerboot over de Rijn. Dan nog een stukje
bochtige weggetjes, om daarna de B50 op te pakken, naar Bernkastel - Kues. Een prachtige dag!
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