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Mooie beklimmingen in Duitsland

Duitsland  is  op  natuurlijke  wijze  opgedeeld  in  3  BIG  regio's:  de
Noordelijke  Duitse  Vlakte,  de  zone  van  de  lage  bergketens  in  het
Centrum en de Pre-Alpen en Alpen in het Zuiden.

Het  hydrografische  system  cree+ert  een  extra  structuur:  de  Rijn,  de
Danube, de Moesel, Main, Elbe, Weser, Oder, enz....

We verdelen deze 3 BIG regio's in 20 zones. In elk van deze zones zijn
een  aantal  beklimmingen  gekozen,  bezien  vanuit  de  hoogte  of  de
locatie.

We proberen daarbij de culturele diversiteit, de geschiedenis, de sport
historie, het toerisme en de natuurlijke schoonheden van Duitsland te
laten zien. Het respect voor de 5 principes van de BIG noopte ons soms
tot compromissen.



Uit dit werk ontstond een lijst van 375 beklimmingen, waaronder de
50 BIG's uit de Superlijst.

 

Net als de BIG, ruimt ook de Nationale challenge een belangrijke plaats
in voor de zware beklimmingen. Naast de angstaanjagende Nebelhorn,
bevatten de Allga+ u en, iets verder weg, ook de Beierse Alpen, sommige
prachtige  klimmetjes.  Drie  nieuwe  beklimmingen  zijn  zwaarder  (in
Europoints) dan Rossfeld: zijn buurklim Kehlsteinhaus, Schlappold Alp
en Obere Gelchenwangalpe.

De "klimgeiten" vinden in de Allga+u,  maar ook buiten de bergzone,
enkele muren naar hun smaak. Bijvoorbeeld: 27 % in 13 Mu+ hlen Tal bij
de Moesel, 24% in de net zo kort als bochtige Becksteiner Ho+ he, 19%
in  Markusberg  in  Trier,  28%  in  de  Hegestrasse  (Rhur),  18%  in
Teufelstein. Zelfs de Noordelijke vlakte kan net zo bedrieglijk zoals de
"vlakke"  Waseberg  of  de  korte  Duitse  Olympiaberg  met  hun  18  %
passages.

De meerderheid van de langste beklimmingen zitten al in the BIG-lijst.
Enkele  nieuwe beklimmingen met meer dan 15km lengte:  Torfhaus
22km, Obergelchenwangalp 18km, Schachenhaus 16km, Geiersberg en
Pisenalpe 15km.

Je  kent  onze  verbintenis  met  de  fietscultuur.  De  geschiedenis  van
Duitse wedstrijden is erg rijk, al draait het circuit nu in slow-motion; 8
wereldkampioenschappen zijn er verreden; enkele regionale ronden
(Hesse, Ronde van Saksen, Rijnland-Pfaltz) worden helaas niet meer
verreden.  Ook de  ronde van  Beieren  heeft  de  handdoek  in  de  ring
geworpen. Maar andere wedstrijden bestaan nog steeds: in 2018 is de
nationale ronde uit de as verrezen, en daar zijn ook nog de Hamburg
Cyclassics ,de GP van Frankfurt, Rund um Ko+ ln en Rund um Du+ ren.

De  fietscultuur  was  goed  ontwikkeld  in  voormalig  Oost  Duitsland.
Vanaf 1949 verbond de Vredeskoers symbolisch drie hoofdsteden uit
het Oostblok ( Praag-Warschau-Berlijn). De Ronde van Oost-Duitsland



gebruikt  overvloedig  het  Thu+ ringer  Woud  en  de  Harz,  deze  ronde
bestaat sinds 1906.

 

Al  deze  wedstrijden  zijn  volop  present  in  de  nieuwe  Natacha:
Klingenring  en  Birkenkopf  vanuit  het  Wereldkampioenschap,  de
Waseberg in Hamburg, Großer Feldberg in Frankfurt, de steentjes van
de  Bensberg  in  Rund  um  Ko+ ln.  The  mythsche  Muur  van  Meerane
vertegenwoordigd  de  vredeskoers,  net  als  Teufelstein;  Grosser
Inselsberg zat heel vaak in de Ronde van Oost-Duitsland.
 

De beroemde Muur van Meerane                             De Kaap Arkona: Duitsland langs de zee

De  nationale  Challenge  staat  op  de  eerste  plaats  bij
bezienswaardigheden. Daaronder enkele die geregistreert staan in de
UNESCO Wereld Erfgoedlijst: de Bovenste Midden-Rijn Vallei (inclusief
de Loreley), de rococo kerk van Wies, de stad Bamberg, Het fort van
Wartburg, het Park Wilhelmsho+ he nabij Kassel.

Wartburg Schluss Loreley



De  Nationale  en  Regionale  Parken  zijn  ook  erg  goed
vertegenwoordigd,  zoals  het  eiland  Ru+ gen  in  het  extreme-
noordoosten,  het  Beierse  Woud  nabij  de  Tsjechische  grens  of  het
Nationale park van de Eifel in het westen.

De Duitse Natacha's  zijn ook reizen door de historie van Duitsland:
kastelen ("Burg" of "Schloss") in grote hoeveelheden; Hohenzollern en
het  Neuschwanstein  van  Ludwig  II  van  Beieren  bijvoorbeeld;
herdenkingstekens  (de  Eyrie  van  Kehlstein,  Ettersberg-Buchenwald,
etc...); museums, waaronder een van de strijd bij Lena en een andere
over  de  oude  grens  tussen  voormalig  West-  en  Oost-Duitsland  in
Eußenhausen.

     
Olympiaberg: de berg in het Olympisch Park (Mu+ nchen)          Het beroemde amphitheater genaamd Halde Haniel      

Ook sommige ongewone plaatsen, zoals een amphitheater op de top
van een staalslakkenberg, of een oud Sovjet vliegtuig, met de bijnaam
"Lady Agnes", die in het midden van niets is neergekomen. 

Bensberg Tal der 13 Mu+ hlen


