
Najaarsrit Eifel, zondag 28 oktober 2018, 

 

samen met Henk en aspirant nieuw lid Marcel zijn we o.l.v. Howard zondagmorgen om klokslag 9 

uur vanaf de P+R bij Jagershorst in Leende vertrokken voor onze najaarsrit door de Eifel. 

 

Ik had me aanvankelijk eigenlijk wel verheugd op een rit naar de Ardennen en wist ook al wel van 

het bestaan van een stukje duitstalig België daar rondom Eupen, maar van “duitse Ardennen” had ik 

in dit geval nog niet eerder gehoord…., haha. 

 

Desgevraagd heeft Howard me dan ook belooft in het voorjaar een rit naar de belgische Ardennen te 

willen gaan plannen / uitzetten. Daar kan ik goed mee leven en t.z.t. alsnog naar uit gaan kijken... 

 

Na het verzetten van de klok en dientengevolge een uurtje langer slapen zijn we met bovengenoemd 

kleine clubje over de snelweg tot Simpelveld gereden om daarna via de omgeving van Aken ruim 

146 km over de  afwisselende en heuvelachtige binnenwegen te gaan toeren.  

Het zonnetje liet zich echter jammer genoeg niet meer of maar heel af en toe nog zien. 

Het was daarentegen weer wel erg lekker rustig op de weg…, ideaal voor deze Eifeltoer. 

 

Even voorbij Aken hebben we een voor velen bekende / befaamde en knusse horecagelegenheid 

bezocht voor een lekkere, warme kop koffie en chocolade. We konden daar binnen even bijkomen 

van de toch wel frisse buitentemperatuur van rond de 2,5 graden Celsius.  

Een regenbroek zorgde naast de handvatverwarming zo mogelijk voor wat extra warmte onderweg, 

want op de diverse hoogvlaktes van de Eifel kon de wind hier en daar af en toe behoorlijk en 

gemeen fel, zelfs snijdend koud zijn.  

En vandaar natuurlijk ook weer die vele windmolens daar ! 

 

Halverwege de rit hebben we rond 13 uur ergens buiten bij een bushokje geluncht met ons – van 

thuis meegenomen – brood. 

 

Eenmaal op de terugweg hebben we in Stolberg in een soortement van Gaststätte weer een lekkere 

warme kop koffie of chocolade gedronken, gevolgd door een goed bord soep. 

 

Lekker opgewarmd hebben we eerst onze benzinetanks nog even vol gegoten met de in ons 

buurland iets goedkopere brandstof en zijn we daarna weer verder binnendoor richting Aken 

gereden om vandaar via de snelweg naar ons vertrekpunt in Leende te kunnen rijden. 

Daar zijn we rond 16:30 uur weer veilig en ongeschonden aangekomen en bleken we er weer 344 

droge km op te hebben zitten en de regenkleding tegen de kou i.p.v. de regen te hebben gebruikt. 

 

Dank je wel Howard voor deze mooie Eifeltoer door de duitse Ardennen (en Tony voor het 

mogelijke downloaden van deze route) ! 

 

Groeten, 

Paul Slot. 

 


