
Het Thüringer wald 
18 mei 2015 

 

De rit naar het Thüringer wald is verreden van donderdag 28 mei t/m zondag 31 mei 2015.  

Deze tocht begon donderdag 28 mei 
in Arnstadt en iedereen moest zelf 
de heenweg bepalen/ organiseren. 

 

Er zijn motards die donderdag recht-
streeks naar Arnstadt zijn gereden, 
maar de meesten vertrokken op 
woensdag. Velen reden toeristisch 
naar Arnstadt met een overnachting 
onderweg. Er reed ook een groep op 
woensdag rechtstreeks naar Arn-
stadt, zodat een dag langer van Thü-
ringer Wald genoten kon worden. 

 

Iedereen heeft zich gelukkig bij een 
groep aan kunnen sluiten , want al-
leen naar Arnstadt rijden lijkt mij 
geen aantrekkelijke optie.  

 

Het Thüringer wald is een schitterend 
gebied, met hele mooie wegen. Dit enorme bos hoorde vroeger bij de DDR en er is in de loop der 
jaren erg veel geïnvesteerd in het gebied. De wegen en het wegdek zijn dan ook uitmuntend en 
ook de stadjes en dorpen zijn flink onder handen genomen. Halverwege 2014 heb ik het Thürin-
ger Wald bezocht en ontdekt dat dit een prima gebied is voor de buitenland rit.  

 

Het hotel, met brouwerij, was gevonden in Arnstadt. Vijfentwintig kamers waren gereserveerd bij: 

 

Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt 

Brauhausstraße 1-3 

99310 Arnstadt 

Duitsland 

 

tel: +49(0)3628 - 607 400 

web: http://www.hotelpark-
arnstadt.de/hotel.html 

 

De prijs voor een eenpersoons ka-
mer was €76 per nacht, inclusief ont-
bijt, gebruik sauna en zwembad, etc.  

Alle kamers waren tweepersoonska-
mers voor eenpersoons gebruik; de 
bedden konden overigens niet uit 
elkaar. Dezelfde kamer voor twee-
persoonsgebruik is €105 per nacht. 
Eventueel kon halfpension worden 
bijgeboekt voor €19 p.p. per dag. 

Het parkeren van de motoren was geen enkel probleem en het hotel ligt dicht bij het historische 
centrum van Arnstadt.  
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Hotel Stadtbrauerei Arnstadt 

onderweg in het Thüringer Wald 



Het routebestand (versie 1; NT2015.4) is beschikbaar in GDB formaat en in GPX formaat. 

Voor de nieuwere Zūmo's (340, 350, 
390, 590, Navigator 5) moet het 
GPX formaat worden gebruikt, want 
'zachte' en 'harde' via-punten wor-
den niet ondersteund in een gdb-
bestand. Hiervoor het GPX bestand 
importeren in BaseCamp en dan 
verzenden naar de Zūmo. 

 

 

Voor de oudere Zūmo's zijn beide 
bestanden geschikt, voor gebruik 
met BaseCamp of MapSource. De 
Zūmo 550 kan het best geladen wor-
den via MapSource, omdat 
MapSource het verstuurde (tijdelijke) 
bestand wist en vervangt door een 
nieuw (tijdelijk) bestand; BaseCamp 
voegt de verstuurde routes toe aan 
het tijdelijke bestand, zodat dit be-
stand steeds groter wordt. 

 

Ook aan de TomTom gebruiker is gedacht en de TomTom route bestanden zijn beschikbaar. 
Voor andere navigatie systemen zijn losse GPX bestanden beschikbaar. 

 

De routes door het Thuringer Wald zijn (de rondritten zijn gesplitst in deel A en deel B): 

 

 route 1: het grote en kleine woud (tip). De titel lijkt me al duidelijk. 

 route 2: Rennsteig (vertaald: racebaan) heeft geen betrekking op het motorrijden. De Renn-
steig is Duitsland's meest bekende en geliefde wandelpad. Het wandelpad leidt door het 
Thüringer Wald, het Frankenwald en het Leisteengebergte van Thüringen. Een mooie ge-
bied om motor te rijden, met vele bochten en bossen. 

 route 3: deze route voert langs mooie steden zoals Erfurt, Weimar en Jena 
(stadsrondleiding is niet in de route opgenomen). Tussen Erfurt en Weimar kom je de over-
blijfselen van het het kamp Buchenwald tegen. Tot Jena is de route niet heel erg uitdagend 
maar wel mooi, maar na Jena voert de route door een mooie bosrijke omgeving. 

 route 4: Schiefergebergte (TIP). Deze route voert door een bosrijke en heuvelachtige omge-
ving in het zuidoosten, met ook veel water (o.a. stuwmeren). 

 routes H1: routes heen naar Arnstadt via Koblenz (met 2 keuzes voor deel A) 

 routes H2: routes heen naar Arnstadt via het Sauerland 

 routes Z1: routes terug naar NL via Koblenz (met 2 keuzes voor deel B) 

 routes Z2: routes terug naar NL via het Sauerland (met 3 keuzes voor deel B) 

 

Route 1 (grote en kleine woud) en route 4 (Schiefergebergte) werden door de motards erg ge-
waardeerd. Prachtige landschappen en mooie weggetjes. 

 

NB: achter elke route in het bestand staat de door de Zūmo berekende tijd. 

 

Verder is er altijd een groot aantal variaties in de aanrij route. De één wil rechtstreeks naar het 
hotel, terwijl de ander daar wat langer over willen doen. Vandaar dat we voor 2015 hebben beslo-
ten dat de buitenland rit begint en eindigt in Arnstadt. Iedereen moet zelf regelen hoe hij/ zij in 
Arnstadt wil komen en deelnemers kunnen zelf een groepje vormen waar ze mee willen rijden. Ik 
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De aanlegplaats voor de pont over het stuwmee 



heb ondertussen routes gemaakt via Koblenz en ook via het Sauerland. Deze routes zijn, behal-
ve de routes van Nederland naar Koblenz en Winterberg, niet voorgereden. 

De in deze route opgenomen hotels (Diehl's hotel in Koblenz; Hotel Central in Winterberg) zijn 
redelijk geprijsd en zijn te boeken via www.booking.com of www.trivago.nl. Uiteraard zijn nog ve-
le andere hotels beschikbaar. 

 

 

Biertje op het terras na afloop van de rit 
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