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c /o Tourismusverband
Sächsische Schweiz e. V.
Bahnhofstraße 21 | 01796 Pirna
Tel. +49 3501 470147 | Fax +49 3501 470111
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Koordinierungsstelle
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Beste fietsliefhebbers,

1.300 kilometer vol verrassingen

Het doet ons genoegen dat u belangstelling
toont voor de Elberadweg. Dit boekje is
een aanvulling op het officiële, Duitstalige
handboek voor de Elberadweg. U vindt hierin
wetenswaardigheden over de kaarten, de
verklaring van de gebruikte symbolen etc.
Bovendien krijgt u meer informatie over de
vier etappes van de in totaal 1.300 km lange
fietsroute.

Laat u verleiden tot een bijzondere ervaring,
een fietstocht langs de Elbe. De Elberadweg
is een van de mooiste en meest afwisselende
fietsroutes van Europa. Wat mag u verwachten op de 1.300 km tussen de Waddenzee,
via het Elbezandsteengebergte naar het
Reuzengebergte? U zult unieke cultuurland
schappen en levendige steden zien, maar
ook de bijna ongerepte natuur van de Elbebeemden ervaren. Wie naar Praag fietst,
leert ook een stuk van de Moldau kennen.
Door de geringe hoogteverschillen kunt
u ontspannen urenlang fietsen.

Tot gauw op de Elberadweg!

COLOFON

Dijkonderhoud
Beste fietsliefhebber, Bij het fietsen op of
naast een dijk kunt u een kudde schapen
(of de sporen ervan) of dijkmaaiers tegenkomen. Deze hebben altijd voorrang.
De schapen houden het gras kort en zorgen
dat het stevig blijft, wat zeer belangrijk is,
zowel voor het onderhoud en als het
behoud van de dijken. Dat de dijken een
belangrijke functie hebben in de kwelders,
werd overduidelijk tijdens de grote overstromingen van 2002, 2006, 2011 en 2013

In onze brochure vindt u niet alleen de
routebeschrijving, fietsvriendelijke over
nachtingsmogelijkheden en restaurants
langs de route, maar ook tips voor bezienswaardigheden en informatie over de veerverbindingen over de Elbe. Voor informatie
over de individuele etappes van de Elberadweg Noord, Midden, Zuid en Tsjechië
kunt u terecht bij de regionale coördinatiekantoren. Verder vindt u veel informatie
over, bijvoorbeeld, aankomst, all-in aanbiedingen en tips over fietstochten op onze
website: www.fietsen-elbe.nl

IDEE, TEKST EN UITGEVER:
Coordination Offices for Elbe Cycle Route

toen hulpdiensten deze gebieden wekenlang met talrijke maatregelen moesten
beveiligen. De uiterwaarden van de Elbe
staan echter ook bij een minder hoge
waterstand al zo hoog onder water dat de
voet van de dijk niet meer te zien is.
Rijd om de afzettingen heen die de herders
hebben opgezet en let erop dat de hekken
dicht zijn (vooral bij de Beneden Elbe).
U moet ook goed opletten bij machinaal
dijkonderhoud. Hartelijk dank!

Foto’s: titel: Dominik Ketz
Traject Noord: Koordinierungsstelle Elberadweg Nord und
die Tourismusorganisationen; J. Harbeck/photocompany
Traject Midden: Dominik Ketz
Traject Zuid: S. Dittrich/elberadweg.de
Traject Tsjechië: Stadt Děčín (p. 14: Děčín);
Destination agency České středohoří (p. 14: Berg Říp);
CzechTourism, Petr Polák (p. 15: Litoměřice);
Hradec Králové Region (p. 15: Kuks)
REALISERING:
Ö GRAFIK agentur für marketing und design,
www.oe-grafik.de
OSM GEGEVENS: © OpenStreetMap-medewerker
Gegevensverwerking: map-site.de, Ö GRAFIK
DRUK: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe (Saale)
DEADLINE: februari 2019
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Elberadweg
Elberadweg – Traject Noord

N
Cuxhaven

Traject A

Nationaal park
Waddenzee
Glückstadt

Traject B

Fruitteeltgebied Altes Land

Elmshorn

Stade

Hamburg

Traject C
Traject D

Drage
Lauenburg / Elbe

Lüneburg

Boizenburg / Elbe

Bleckede

Traject E

Unesco biosfeerreservaat
rivierenlandschap Elbe

Natuurpark
Elbhöhen-Wendland

Hitzacker (Elbe)
Dömitz

Prignitz

Traject F
Elberadweg – Midden

Wittenberge

Traject G
Havelberg

Altmark

Traject H
Traject I
Traject J

Tangermünde

Colbitz-Letzlinger Heide

Maagdenburg

Vogelbeschermingsgebied
Klietzer heide

Elberadweg – Traject Zuid

Biosfereservaat Midden Elbe

SteckbyLödderitzer Forst
Dessau-Roßlau

Natuurpark Fläming

Traject K

Wörlitz

Traject L

Dübener Heide

Lutherstadt Wittenberg

Torgau
Belgern
Mühlberg

Traject M

Riesa

Saksische

Meißen Wijnstraat

Traject N
Traject O

DUITSLAND

Dresden

Natuurpark
Ertsgebergte / Vogtland

Elberadweg – Traject Tsjechië
Traject P

Pirna

Bad Schandau

Elbezandsteengebergte
Ústí n. L.

Poort naar Bohemen

Traject R

Radebeul

TSJECHISCHE
REPUBLIEK

Hřensko
Děcin Nationaal park

Boheems Zwitserland

Litoměřice

Nationaal park
Reuzengebergte

Jelenia Góra

Špindlerův Mlýn

Praag

Vrchlabí
Nymburk

Traject T

Hostinné

Traject V

Kuks

Kolín

Traject U

POLEN

Boheems Middelgebergte
Roudnice n. L.
Mělník

Traject S

Nationaal park
Saksisch Zwitserland

Hradec Králové
Pardubice
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Verklaring kaartenmateriaal van het
DUITSTALIGE HANDBOEK
Pagina 1 Op de kaart kunt u de verbindingen
vinden tussen het Europese fietsroutenetwerk EuroVelo en de D-routes, het Duitslandwijde bewegwijzeringssysteem. De
Elberadweg is D-route 10, maar is ook een
deeletappe bij EuroVelo route 7. Langs de
Elbe ziet u dus, behalve de blauwe E, ook
de D10 wegwijzer. In Tsjechië is een deel
van de EuroVelo route 7 bewegwijzerd.
Pagina‘s 2 – 3 Op deze kaart ziet u de
complete Elberadweg. Voor het gemak is de
fietsroute in 20 etappes verdeeld.
Traject Noord, etappes A tot F: 327 km
Traject Midden, etappes G tot J: 260 km
Traject Zuid, etappes K tot O: 253 km
Traject Tsjechië, etappes P tot V: 380 km
en Route Praag: 80 km
Kaarten van de coördinatiekantoren
Elk van de vier coördinatiekantoren stelt zijn
traject in het kort voor. De kaart geeft een
gedetailleerde indruk van het gebied waar
de contactpersoon verantwoordelijk voor is.
Etappekaarten Hier vindt u alle relevante
informatie voor uw reis! Naast de exacte
routebeschrijving, zijn ook de fietsvriende
lijk overnachtingsmogelijkheden, veren,
bruggen, schuilhutten, stations, etc., op de
kaart ingetekend.

Legenda – Elberadweg (ERW)

Tips, rijrichting, accommodatie

Prijscategorieën per persoon op basis van
een tweepersoonskamer met ontbijt (voor
eenpersoonsgebruik event. met toeslag)
€ = tot 30 euro | €€ = 31 tot 40 euro
€€€ = meer dan 40 euro
A 1 	in adresdeel vermelde accommodatie
A 1 		 resp. horecavoorziening
A 1 		 resp. recreatiefaciliteit
A1
		 resp. kampeerterrein
← 1,0
links van de Elbe, afstand naar de ERW
1,0 →
rechts van de Elbe, afstand naar de ERW
E-Bike: Oplaadmogelijkheden accu
Restaurant
Bagagetransport
Fietsverhuur openbaar /
aan huisgasten
WiFi
Elberadweg (ERW)
Alternatieve routes / afstand
Aansluitende fietspaden
Elbe
Af te leggen afstand
Treinreis
Veer
Brug
1
1 beperking traject
Station
Tourist Information
Schuilhut
speciaal aanbevolen

Algemene tips
Routeverloop: Het logo van de Elberadweg
wijst u de weg. De Routeverloop: het logo
voor 80 % op een eigen fietspad. Het overwegend geasfalteerde oppervlak is goed
tot zeer goed te berijden.
Stroomopwaarts of stroomafwaarts fietsen?
Van Praag tot de monding van de Elbe is er
slechts een gering hoogteverschil. Doordat
het hoogteverschil zo gering is, kan men
de Elberadweg zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts gemakkelijk fietsen. Omdat
de windrichting meestal noordwestelijk is,
adviseren wij u de tocht stroomopwaarts te
rijden. Alleen op het deel stroomopwaarts,
bij de bron van de Elbe, is het verstandiger
stroomafwaarts te rijden.
Rit naar de bron van de Elbe (pramen Labe) –
1.386 m NAP
De Elberadweg (etappe nr. 2) eindigt in
Vrchlabí / Herlíkovice. Fiets daarna via Křížovky
naar Benecko en Rovinka (etappe K10). Dan
gaat het verder naar Třídomí* op etappe K11.
Neem van daar af fietsroute K12 naar Horní
Mísečky. Van hier uit rijdt u op de geasfalteerde Bergstraße (etappe K13 / Masaryk-Weg)
tot aan de Elbebaude.

*U kunt vanaf Třídomí ook de weg nemen die
via de etappe K11 tot aan Spindlermühle loopt.
Stap daar in de Spindlermühle-Medvědín stoeltjeslift (de fiets kan mee) en neem aansluitend
de etappes K13A en K13 via Vrbata-Baude.
Vanwege de natuurbescherming mag u
tussen Vrbata- en Elbebaude uitsluitend op
de geasfalteerde weg fietsen. Bij de Elbebaude kunt u uw fiets veilig wegzetten en
de resterende 500 meter tot aan de bron van
de Elbe (1.386 m NAP) wandelend afleggen.
Fietsvriendelijke overnachtingsmoglijkheden
Wij willen graag dat u en uw fiets op reis
steeds in goede handen zijn. De fietsvriendelijke overnachtingsmoglijkheden in deze
Elberadweggids voldoen aan alle door de
ADFC (Duitse ANWB) voorgeschreven criteria
voor fietsvriendelijke bedrijven die accommodatie aanbieden. Tot de criteria horen
bijv. › afgesloten stallingsmogelijkheden
voor fietsen › een stevig ontbijt › reparatiemateriaal voor fietsen en contacten met
fietsenmakers › mogelijkheden voor lunchpakketten. De keuze aan accommodatie
langs de Elberadweg loopt uiteen van campings, tot particulier verhuurde kamers,
pensions en jeugdherbergen en 5-sterren
hotels. Fietsvriendelijke overnachtings
moglijkheden herkent u aan deze logo's.

Belangrijk!
In de vakantietijd en in het weekend zijn er
veel fietsers op pad. Daarom raden wij u
aan om uw fietsvriendelijke accommodatie
vooraf te boeken!
Fietsvriendelijke horecagelegenheden
Steeds meer restaurants worden fietsvriendelijk. Langs de Elberadweg zijn deze zaken
herkenbaar aan het bordje “Radfreundlich”
(fietsvriendelijk).
Bij fietsvriendelijke restaurants vindt u:
› mogelijkheden om fietsen en bagage in
het zicht te stallen. › fietsvriendelijke drankjes
› warme maaltijden › reparatiesetjes
› kaartmateriaal › informatie over fietsen
makers in de buurt.
Organisatoren fietsreizen –
Partners langs de Elberadweg
Tal van reisorganisatoren in Duitsland en
Tsjechië bieden tochten op de Elberadweg
aan die buiten de grenzen van de regio‘s
liggen. Hier vindt u alleen reisorganisatoren
die jarenlange ervaring hebben, ter plekke
goed bekend zijn en rechtstreeks met ons
samenwerken.

Meer informatie

Bagagetransport
De reisorganisatoren bieden u arrangementen, incl. bagagetransport (overzicht op
www.elberadweg.de) aan. Ook individuele
reizigers kunnen gebruik maken van de
bagageservice. Alle fietsvriendelijke accommodaties die voorzien zijn van ( ) bieden
hun gasten op aanvraag bagagetransport
aan. Bovendien zijn er transporteurs die op
bagagetransport zijn gespecialiseerd.
Denkt u er aan dat u het transport tijdig
moet aanmelden (24 uur van tevoren),
zodat alles goed kan worden gepland.
Fietsverhuur voor individuele reizigers
langs de hele Elberadweg
Voor iedereen die in A een fiets wil huren
en ze in B weer wil afgeven:
Elbe Rad Touristik, Gerhart-Hauptmann-Str. 2,
39108 Magdeburg, Tel. +49 391 7330334,
www.elberadtouristik.de
Aankomst per trein
Informatie over aankomst per trein vindt
u op de website www.bahn.de
Voor het traject in Tsjechië: Dienstregelingen
voor trein en het openbaar vervoer
www.idos.cz en treinverbinding vervoer
www.cd.cz. Intercity‘s stoppen in Děčín,
Ústí n. L., Praag, Kolín en Pardubice.
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Traject Noord
Van Brunsbüttel / Cuxhaven tot Schnackenburg

Fietsers bij Cuxhaven met uitzicht op de Elbe

De Elbe mondt tussen Cuxhaven en
Brunsbüttel in de Noordzee uit. Ze is daar
zo breed dat de tegenoverliggende oever
niet meer te zien is.
In Cuxhaven lokken het strand, de “Kugelbake” (houten baken), de oude vesting en
het Nationalpark Zentrum met het indrukwekkende nationaal park Waddenzee. In
Brunsbüttel zijn de Nord-Ostsee-Kanalschleuse
en het Schleusenmuseum de moeite van
het bekijken waard.

De Elbe en de fietsroute hebben een maritieme flair. Onderweg ziet u niet alleen grote
en kleine schepen op de Elbe, maar ook
oceaanreuzen. De eilanden die in de Elbe
liggen, hebben hoge dijken en moeten bij
storm en hoogwater opgewassen zijn de
machtige golven van de Noordzee. Overal
in het nationaalpark en UNESCO wereld
natuurerfgoed Waddenzee kunt u genieten
van de frisse zeelucht tijdens uw tocht door
het maritieme landschap van de Beneden
Elbe tot aan de Hanzestad Hamburg. Langs
de kleine en grotere havens zoals Neuhaus,
Stade, Glückstadt en Wedel zijn er overal
authentieke boerderijen en fruitboom
gaarden zo ver het oog reikt,
De Elbe wordt langzaam steeds smaller.
Op de oevers zijn wel nog brede stranden,
maar de andere oever van de Elbe wordt
zichtbaar en vanaf Hamburg kunt u alleen
nog op de rechteroever rijden.
In Hamburg kunt u genieten van een
bruisend stadsleven. De Elberadweg brengt
u naar het hart van de stad. Hier vindt u kunst
en cultuur op topniveau, wereldberoemde

musicals, hoogwaardig en amusant theater,
uitstekende restaurants, uitstekende mogelijkheden om te shoppen, een spannend
nachtleven en een groot aantal historische
bezienswaardigheden uit de 1200-jarige
geschiedenis van de stad.
Vanaf Hamburg komt u langs het marsland
van de Elbauen dat u blijft zien tot aan
Bleckede, de poort naar de Elbtalaue.

Tussen Brünsbüttel en Hamburg kunt
u oceaanreuzen bekijken

De steile hellingen aan de rechter zijde van
de Elbe tussen Geesthacht en de oude
schippersstad Lauenburg met haar vakwerk
huizen uit de 16de en 17de eeuw zijn al
van verre indrukwekkend. Hier nodigt de
hoge oever van de Elbe met zijn prachtige
uitzichten over de marsgronden uit tot
verder rijden van Geesthacht naar Lauenburg.
De talrijke plezierboten waarop fietsers
van harte welkom zijn, bieden een mooie
aanvulling op uw tocht. Het loont om een
deel van een etappe over het water af te
leggen. Komt u maar aan boord! Ga eens
een etappe gewoon met een schip mee
en kijk ontspannen een paar uur naar het

rivierlandschap vanuit een volledig ander
perspectief. Of maak gebruik van het aanbod van een van de plezierboten en gun u
zelf een pauze in de vorm van een ontspannende dag aan dek. De rust die de Elbtalaue
vanaf Lauenburg biedt, doet goed. Vanaf
hier komt u langs het UNESCO biosfeerreservaat “Flusslandschaft Elbe”. U vindt hier nog
natuur die grotendeels in de oorspronkelijke
toestand is omdat het planten – en dierenleven hier in het voormalige Duitse binnengrensgebied niet werd verstoord.
Getuigen van de recente en langer vervlogen historie zoals de wachttorens van
de DDR-grensposten langs de Elbe en de

vesting Dömitz laten de historie weer
opleven. Hier vormen de natuur, cultuur en
geschiedenis een harmonisch geheel.
Historisch gezien heeft de scheepvaart
haar stempel gedrukt op dit deel van de
Elbe. Heel wat kapiteins hebben zich in
de kleine dorpjes gevestigd. De kleine
plaatsjes Bleckede, Boizenburg, Hitzacker
en Dömitz zorgen voor afwisseling op de
lange delen van de route door natuur waar
veel wild voorkomt. Vooral in de tijd van
de vogeltrek is het landschap hier heel
aantrekkelijk vanwege de vele vogels die
in de herfst in de weides langs de dijken
te vinden zijn.

Landschap bij Balje

De oude binnenstad van Stade

Bij het Zohlenspieker veer bij Winse-Luhe
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Traject Midden
Van Wittenberge tot Dessau

Rustplaats aan de Elbe bij Aulose

We beginnen onze tocht in het fietsers
paradijs Prignitz in het middelste deel van
de Elberadweg. Of u nu op de dijk fietst
met blik op het Elbe panorama, of door de
brede laagvlakte en rustige bosgebieden,
in de regio Prignitz kunt u ontspannen en
met volle teugen van de natuur genieten.
Verlaat u Prignitz via het in de natuur gelegen
afwateringskanaal bij Gnevsdorf, dan ziet u
al van verre het symbool van de hanzestad

Havelberg. De Dom zu Havelberg St. Marien
torent boven het pittoreske stadcentrum
uit dat midden op een eiland in de Havel
ligt. De combinatie van water en cultuur
wekt interesse in een bezoek aan de
vakwerkstad.
En dan bent u meteen middenin de zgn.
Altmark, een streek in Saksen-Anhalt. Hier
kunt u dorpskerkjes, kloosters, kathedralen,
burchten en vakwerkhuizen bewonderen
en wordt de historie tastbaar. Op weg naar
Tangermünde, een voormalige keizerstad,
rijdt u door een uniek rivierlandschap.
Langs duizenden jaar oude bakstenen
bouwwerken die getuigen van het Hanzeverleden van deze regio. Er is nergens in
Europa een streek te vinden met een
zo‘n hoge concentratie van Hanzesteden.
Ook tegenwoordig kunt u nog vele van de
gebouwen die getuigen van de middel
eeuwse stedenbond bezoeken. Bovendien
kleppert in vrijwel ieder dorp waar u doorheen rijdt wel ooievaar-paar.
Voor de poorten van Maagdenburg ligt
een gigantisch verkeersproject te wachten.

Dat is het “Wasserstraßenkreuz Magdeburg”,
het grootste waterwegkundige bouwcomplex van Europa. Op deze fascinerende
plaats kruisen de twee belangrijkste NoordDuitse waterwegen elkaar, de Elbe en het
Middellandkanaal. Naast machtige sluizen
en een scheepslift, is vooral de 918 meter
lange trogbrug, de langste kanaalbrug van
Europa, die indruk maakt.

Kribben in de Elbe bij Tangermünde

Over een afstand van ongeveer 20 km
kronkelt de Elbe door Magdeburg, de stad
van Otto de Grote en Otto von Guericke.
De beide mannen, die dezelfde voornaam
delen, hebben duidelijk hun stempel op de
hoofdstad van Saksen-Anhalt gedrukt, wat
de stad de bijnaam “Ottostadt” opleverde.
Lang gold Maagdenburg als een van
Duitslands mooiste baroksteden, totdat de
Elbestad in januari 1945 door bombardementen in de W.O.II zijn gezicht verloor.
De overgebleven ruïnes van de ooit zo
mooie stad werden na 1990 gerestaureerd.
Naast de historische gebouwen, verrezen
er nieuwe, moderne bouwwerken en ook
met de Elbe werd rekening gehouden bij
de stadsplanning.
Wat hebben de Eifeltoren aan de Seine
en het Pretziener Wehr aan de Elbe gemeen
schappelijk? Beide bouwwerken zorgden
op de Parijse Wereldtentoonstelling in 1889
voor opzien en verbluften de wereld door
hun stalen, geklonken constructie die een
uitzonderlijke technische prestatie was.
Terwijl de Eifeltoren in Parijs dient als
uitzichtpunt voor toeristen, beschermt het
Pretziener Wehr de stad Maagdenburg nog
steeds bij extreem hoge waterstanden.
Als er grote overstromingen dreigen, wordt

er met behulp van de waterkering een
deel van het gestegen Elbewater in een
afwateringskanaal geleid.
Het water tussen Maagdenburg en Barby
is zout, maar het water van de Elbe niet.
Het zouthoudende bronwater komt uit de
diepte van de aarde en heeft het regio rijk
gemaakt en was de oorsprong van de
Duitse badcultuur. Tegenwoordig speelt
de zoutwinning geen rol meer, maar het
zoute water is nog steeds de basis voor de
kuuroorden. Het “Solepark” van SchönebeckSalzelmen is een trekpleister voor mensen
die rust zoeken en voor kuurgasten, voor
wie het oorspronkelijke gradeerhuis als
openlucht inhalatorium dient.
Een verder hoogtepunt langs de weg is
cirkelvormige heilige plaats Pömmelte.
Deze wordt dan ook niet voor niets “Het
Duitse Stonehenge” genoemd. De reconstructie van het meer dan 4.000 jaar oude
cultusoord is door de complexe opbouw
ervan en door het gebruik voor rituelen
en offerrituelen uniek voor de regio. Het
Salzlandmuseum in Schönebeck (Elbe)
toont originele vondsten uit het complex.
De route van de Elberadweg loopt nu
richting Dessau-Roßlau door een ander
natuurwonder: het biosfeerreservaat

Waterwegenkruising van Maagdenburg

Midden-Elbe Het bos van Steckby-Lödderitz
was in 1979 het eerste UNESCO biosfeer
reservaat van Duitsland en vormde het
begin van het tegenwoordige beschermde
“Rivierenlandschap Elbe” dat zich uitstrekt
over de grenzen van de deelstaten en
dat een van de laatste natuurlijke rivierenlandschappen in Centraal-Europa is.
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Traject Zuid
Van Dessau tot Schmilka

Meesterhuizen Dessau

Het zuidelijke traject begint op de plaats
waar de moderne architectuur is ontstaan.
Het Bauhaus-complex met zijn “Meister
hausen” (meesterhuizen) in Dessau-Roßlau
maakt vanaf 1996 deel uit van het UNESCO
werelderfgoed. Enkele kilometers Elbe-
opwaarts bereikt u het geweldige land
schapspark van Dessau-Wörlitz dat sinds
2000 ook UNESCO-werelderfgoed is. Hertog
Franz van Anhalt – Dessau creëerde hier in
de tweede helft van de 18de eeuw een
tuincomplex met meren, kanalen, classicis-

tische en neogotische bouwwerken,
beelden en romantische grotten. Het hele
tuincomplex ligt in het biosfeerreservaat
Rivierlandschap Midden-Elbe.
Weer een ander UNESCO-werelderfgoed
ligt in Wittenberg, de stad van Luther. De
sporen van de hervormer nodigen uit om
in de stad op verkenning uit te gaan. In de
stad vindt u o. a. de woonhuizen van Martin
Luther, Philipp Melanchthon, Lucas Cranach
en het slot van de keurvorst met de slotkerk
waar Martin Luther in 1517 zijn 95 theses
op de deur heeft gespijkerd.
Dan gaat de Elberadweg verder door
heidegebieden en beemden naar de voormalige Saksische, keurvorstelijke residentie
Torgau, een van de mooiste Renaissance
steden van Duitsland. In de 16de eeuw
was hier het politieke centrum van Saksen
en de Reformatie. Kasteel Hartenfels getuigt
van de geest van deze tijd.
Enkele kilometer Elbe-opwaarts ligt op
een kleine bergkam de plaats Belgern,
bekend door de bijna 6 meter hoge Rolandfiguur links van het stadhuis. Hij werd in

1610 uit steen gehouwen, heeft blote
voeten en is voorzien van een zwaard.
Roland staat voor rechtspraak, markt – en
muntrecht. Hij is het onomstreden symbool
van de stad.
Op de tegenover liggende oever bevindt
zich het stadje Mühlberg. In de 16de eeuw
werd hier Europese geschiedenis geschreven toen de protestante troepen van het
Schmalkaldisch Verbond werden verslagen.
In het museum “1547” ontdekt u meer over
de geschiedenis.

Marktplein in Wittenberg, de stad van Luther

De Elberadweg bij Meißen

De wijnbergen kondigen het volgende
doel aan, Meißen, de bakermat van Saksen.
Wie door het oude stadscentrum met zijn
historische steegjes slentert of de Burgberg
oploopt, waant zich in vervlogen tijden. In
de demonstratie-ateliers van de Staatliche
Prozellan-Manufaktur Meissen kunnen bezoekers zien hoe het topkwaliteit porselein
met de hand wordt gemaakt.
Rondom Meißen gedijen wijndruiven. De
Elberadweg komt nu langs de Sächsischen
Weinstraße (Saksische Wijnroute). Op de
kleine en grote wijngoederen produceren
hier een frisse, fruitige wijn. Er zijn vlak

langs de weg talrijke mogelijkheden om
een lekker koel glas wijn te drinken. Wie
meer ziet in een uitstapje naar het Wilde
Westen, gaat op zoek naar de sporen van
Old Shatterhand in het Karl-May-Museum
van Radebeul.
Al snel duikt het silhouet van Dresden op.
De fietsroute loopt door het historische
stadcentrum met zijn Semperoper, Dresdner
Zwinger, Residenzschloss en Frauenkirche.
Plan vooral een fietspauze in voor het
Grüne Gewölbe of de Gemäldegalerie Alte
Meister in de Zwinger. Op de andere oever
van de Elbe nodigt de kleurrijke, Dresdense
kunst- en uitgaanswijk Neustadt uit tot een
bezoekje. De wegen langs het weideland
op de oevers van de Elbe met bloeiende
grassoorten en stapelmuren maken de indruk
van een Florence aan de Elbe compleet.
De fietsroute loopt door deze groene oase
tot aan Schloss Pillnitz, de voormalige
zomerresidentie van het Saksische hof en
gaat verder in de richting van de Sächsische
Schweiz. Rond 200 jaar geleden dweepten
Anton Graff en Adrian Zingg, schilders uit
de Romantiek, tijdens hun uitstapjes met
de romantische rotsformatie die hen deden
denken aan Zwitserland, het land waar ze
vandaan kwamen. Zo kreeg de regio zijn

naam. U rijdt steeds vlak langs het water
met uitzicht op fascinerende zandsteen
formaties. Wie meer van het landschap wil
zien, kiest de uitdagendere fietsrondwegen
links en rechts van de Elbe. Tussen wilde
ravijnen en ontoegankelijke rotsen lopen
smalle weggetjes naar de mooiste uitgangs
punten zoals de vesting Königstein of de
Bastei. In de onmiddellijke nabijheid ligt
de “Felsenbühne Rathen”, een uniek openluchttheater.

Kuuroord Rathen met uitzicht op Bastei brug
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Traject Tsjechië
Van Schmilka tot de bron van de Elbe (Reuzengebergte)

Berg Říp biji Roudnice n. L.,
Boheems Middelgebergte

De Elberadweg in Tsjechië (Labská stezka)
biedt toeristen op ongeveer 380 km (met
een 80 km lange omweg langs de Moldau
naar Praag en terug naar de Elbe) een
avontuur met afwisselingsrijke natuur en
veelzijdige cultuur. Ontdek de rotsformaties
van Boheems Zwitserland, het Boheemse
Middelgebergte (Regio Ústí), het vlakke
Elbelandschap in centraal Bohemen en de
Pardubice regio. Verover de uitlopers van

het Reuzengebergte en het nationaalpark
Reuzengebergte met de bron van de Elbe
(Hradec Králové regio). De Elberadweg komt
door romantische steden (Děčín, Litoměřice,
Roudnice n. L., Brandýs n. L.-Stará Boleslav,
Nymburk en Kolín) en door moderne
grote steden (Ústí n. L., Pardubice en Hradec
Králové). De middeleeuwse burchten (Střekov,
Kunětická hora) en kastelen (Děčín, Velké
Březno, Roudnice n. L., Mělník of Kurort
Poděbrady) zijn de moeite van het bekijken
waard. Wandel door kasteelcomplexen in
Veltrusy en Kuks of breng een bezoek aan
vestingen (Terezín en Josefov).
Uniek is ook de rit door het laaggelegen
Elbedal, waar de Elbe een lus maakt, de
Porta Bohemica bij Velké Žernoseky met
haar talrijke wijnbergen. Proef hier de frisse
Elbewijn en het wereldbekende Boheemse
bier. Jonge bezoekers zullen een bezoek
aan een openluchtzwembad of aquapark
(Děčín, Brná, Mlékojedy, Sadská, Poděbrady,
Pardubice of Hradec Králové) of zoo Děčín,
Ústí n. L., Zelčín, Praag of Safari Dvůr Králové)
en een stoeterij (Kladruby n. L.) leuk vinden.

Oude ambachten kunt u uitproberen in de
openluchtmusea (Zubrnice, Přerov n. L.,
Ostrá). U kunt gaan klimmen in de bergen,
over rotsen en in ravijnen (kloven bij Hřensko,
Prebischtor, berg Říp of Sněžka, de hoogste
berg van Tsjechië). De Elberadweg kunt
u verkennen vanaf een boot of u maakt
vanuit Zubrnice, Kolín – Sendražice,
Hradec Králové een romantische treinrit.

Děčín met uitzicht op het slot

Litoměřice

In Tsjechië bereikt men eerst de plaats Děčín
met haar indrukwekkende slot. Dan volgt
de districtshoofdstad Ústí n. L. met een
kabelbaan naar de uitzichttoren van het
kasteel Větruše. In Střekov (voorheen Schreckenstein) kunt u de gelijknamige burcht
bezoeken. Aansluitend bereikt u een van de
hoogtepunten van de Elberadweg, de poort
naar Bohemen, de schilderachtige plek
waar de Elbe een lus maakt. Litoměřice, het
centrum van noord-Boheemse barok met
de kathedraal op de Domberg, viert zijn
800-jarig jubileum. Wijnliefhebbers moeten

hier zeker de Boheemse wijn proeven.
Litoměřice nodigt uit tot het maken van
tochten door het schilderachtige, door
vulkanen gevormde Boheemse Middel
gebergte. Niet ver van Roudnice n. L. ligt
dan de berg Říp, hèt symbool van de staat
Tsjechië. Mělník, de koningsstad met haar
indrukwekkende barokkasteel, is een belangrijk wijncentrum op de plaats waar de
Elbe en Moldau bij elkaar komen. Bezienswaardig is ook de dubbele stad Brandýs n. L.Stará Boleslav met haar renaissance slot en
het modderbad Lázně Toušeň. Het Elbeland
staat bekend voor zijn vruchtbare bodem,
zijn waterrijke loofbossen en meren die
tot zwemmen uitnodigen. Het kuuroord
Poděbrady is een van de bekende genees
krachtige baden in Tsjechië. Kolín met haar
St. Bartholomäus Dom, synagoge en joodse
kerkhof is het middelpunt van de regio.
In Kladruby n. L. bevindt zich de nationale
stoeterij. Het is beroemd vanwege zijn
Kladruber paarden, een oud Tsjechisch
paardenras. Pardubice, met een historische
stadskern en slot, is een sportstad. Bezoek
eens de hippodroom voor een internationale
steeplechase wedstrijd. Bij Ráby bevindt
zich de Kunětice berg met een middeleeuwse
burcht en sprookjesachtig peperkoek

museum. De historische koningsstad Hradec
Králové met de Witte Toren staat bekend
als de “salon van de republiek” en werd
in de nieuwe tijd vooral bekend door de
moderne architectuur. Kuks biedt een
barok complex met ziekenhuisapotheek
en kruidentuin en het kribbetafereel van
Mathias Braun en een galerie met sculpturen
van taferelen uit de Bijbel. Vrchlabí is het
ideale uitgangspunt voor uitstapjes naar
het Reuzengebrgte en de bron van de Elbe.

Barok gebouwencomplex in Kuks
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