
Langdurige omleiding

p. 113
Route in boekje onbruikbaar door  
werkzaamheden. Zie kaart hiernaast.

Richting Rome:
 8,7 Volg hierna de met rood aangegeven  

alternatieve  route.

Richting Amsterdam:
 6,9 Bij stopl. voorrangsweg over, 

dan 1. 
Volg daarna de met rood aangegeven   
alternatieve route.

Aanvullingen deel 1 - 6e druk 2022
Laatste wijziging: 10 mei 2023

• Veranderingen in de route worden tevens doorgevoerd in de GPS-tracks, ook langdurige omleidingen,  
 zoals die ten gevolge van de overstromingen vorig jaar in het RIjnland.



Aanvulling  
gebruiksaanwijzing
p. 9
Met bv. “Bij 52 2 f 53”
wordt bedoeld: Bij knooppunt 52 
schuin links fietswegwijzer naar 
knooppunt 53 volgen.

Veranderdingen in campings, 
onderdak en overige info per 
etappe

Onderdak etappe 1 p. 24
Overberg  km 84-85

Extra adres:
Bb + Het Duet, Haarweg 55, t 06-46552896.  

b ⁄ 75 ™ 85 
www.bedandbreakfast.nl

Campings etappe 4 p. 33
c4 Echtzer Badesee: 

LET OP: Zonder vooraanmelding soms geen 
toegang. Op het tentenveld geen stroom 
van 20 tot 6 uur. E-bikes opladen op het 
stacaravanterrein  mag niet .

Campings etappe 7 p. 51
Voor wie via de campings 6 en 7 en Mainz 
wil fietsen is er een GPS-track ‘07 Via Mainz’ 
opgenomen  in de bundel ‘Alle varianten  en extra 
routes’, die je kunt down loaden op  
www. reitsmaroutes.nl/rome/gps-tracks. 

Campings etappe 8 p. 58
Nieuw ontdekte camping:
Biebesheim am Rhein km 20 + 3

c1 Rheinblick, Außerhalb 11, t 171-4691748. 
Mooi gelegen aan de Rijn. Veel stacaravans, 
maar ook trekkersveld. Open: half april - half 
oktober. Alleen contant betalen.  
Er is wel water, maar geen drinkwater.  
Platzwart verkoopt koele drankjes. 
oVs ⁄ 8 ™ 11 
Op p. 128 bij km 2,6 2e 0. 
Dit is meteen na de 1e weg rechts. 
Terug: op p. 128 bij km 10,4 na einde fiets-
strook meteen 1.

Onderdak etappe 8 p. 58
HeidelbergHHH (selectie)  km 80

Nieuw hotel:
Ht Stay City Appart Hotel***,  

Speyerer Straße 7-9, t 6221-36000. 
Keten-hotel met 300 kamers.  
f ⁄ ≥ 96 ™ ≥ 109

Campings etappe 9 p. 63
DilsburgH (gem. Neckargemünd)  km 9

c2 Dilsberg, Dorthsfeld 1, t 6223-72585. 
Open: april t/m september. 
bvuk(vr-zo) ⁄ 14 ™ 20 
Aanmelden voor 4 uur ‘s middags.

Onderdak etappe 13 p. 79
Horgau km 31

Nieuw  ontdekt adres:
Bb + Bahnhöfle Horgau, Am Bahnhof 1,  

t 8294-8629691. VkR(do-zo)  
⁄ 50 ™ 65   4⁄ 80   
Direct aan de route bij km 2,0 (terug bij km 
14,6) op pag. 152. 
De Bb zit in het oude stationsgebouw,  
dat na verval helemaal is opgeknapt.

Onderdak etappe 14 p. 83-84
Utting am Ammersee Ω  km 59

Ht Wittelsbacher Hof: gesloten

Camping etappe 15 p. 88
Nieuw ontdekte camping:
Peißenberg km 28 + 8

c Ammertal, Badstraße 51, t 8803-2797. 
Middelgrote camping met recreatiemeertje.
Aan riviertje de Ammer. Veel vaste gasten. 
bkrΩs ⁄ 14 ™ 21 
Vanuit Polling de Ammer-Amper-Radweg 
volgen . Camping ligt buiten de detailkaartjes.

Riegsee km 48
c2 Riegsee, Seestrasse 21, t 8841-2677. 

Camping aan rustig meer. Met veel stacara-
vans en klein trekkersveld. Hele jaar open. 
Er wordt een borg van € 50 gevraagd, waar 
u  niet altijd een kwitantie voor krijgt. 
bVuwkr„Ωs ⁄ 9/11 ™ 14/1

Onderdak etappe 15 p. 89
Nieuw ontdekt adres:
Dießen am AmmerseeH Ω  km 10

Ap + Ammersee Haus in Haus, Rotter Straße 25c,  
t ??. vK„b ⁄ 113 ™ 125 
65 m boven de route. 
www.booking.com 
Overnacht je hier, vraag dan svp hun telefoon-
nummer en geef dat even aan mij  
(hreits@xs4all.nl) door. Alvast bedankt!

Veranderdingen in de route: zie volgende pagina



Veranderdingen in de route 
(heenweg)

p. 136
Situatie veranderd:
 3,4 Na haakse bocht 1e 0,  

dan 1e 1.
 3,8 Haßmersheim G. WkrhF
 4,1 Einde 0,  

meteen 2 x 1e 1, 
dan weer einde 0.

 4,4 In bocht 1, 
dan einde 0: Dreispitzweg G.

Nieuwe route is 100 m langer.

p. 160-161
Tussen Murnau en Garmisch-
Partenkirchen  is een nieuw 
geasfalteerd  en bewegwijzerd fietspad 
aangelegd.
Je vermijdt met dit nieuwe fietspad 
het wat drukkere stukje na Ohlstadt 
en het onverharde pad met hekjes 
tussen Eschenlohe en Oberau.
Het eerste stuk van dit fietspad is 
echter geen verbetering ten opzich-
te van de route, omdat het direct 
naast een drukke weg loopt. Je kunt 
daarom beter de wegwijzers pas na 
Hechendorf volgen.
Na Oberau kom je vanzelf weer op de 
route in het boekje. 
 

Veranderdingen in de route 
(terugweg)

p. 161-160
Tussen Garmisch-Partenkirchen  en  
Murnau is een nieuw geasfalteerd  en 
bewegwijzerd fietspad aangelegd.
Je vermijdt met dit nieuwe fietspad 
het onverharde pad met hekjes tus-
sen Eschenlohe en Oberau  en het 
wat drukkere stukje voor Ohlstadt.
Het laatste stuk van dit fietspad is 
echter geen verbetering ten opzichte 
van de route, omdat het direct naast 
een drukke weg loopt. Je kunt daar-
om beter nadat je voorbij Ohlstadt 
onder het viaduct door gefietst bent 
weer de route in het boekje volgen. 
Je zit op dat moment al op de route , 
zie km 3,2 op p. 160.

p. 136
Situatie veranderd:
 5,8 Einde &, voorrangsweg over,  

dan (: Dreispitzweg G.
 6,4 1e 1: Buchenweg, 

dan meteen einde 0.
 6,6 In bocht 1, 

meteen 2x 0, 
dan weer 1.

Nieuwe route is 100 m langer.


