Harz 2016

In 2016 werd wederom de Harz bezocht. Meestal overnachten we in het stadje Goslar, maar deze keer werd besloten om te overnachten in het plaatsje Osterode am
Harz.
We hebben overnacht in:
Hotel Sauerbrey
Friedrich-Ebert-Straße 129
37520 Osterode am Harz
Een leuk hotel, met sfeervolle bar en
restaurant. Het hotel ligt buiten het
plaatsje Osterode zelf en het ligt
voor de hand om in het hotel te eten.
Het hotel heeft garages om motoren
in te stallen.
Dit hotel had op de laatste nacht
echter geen plaats meer voor ons (te
laat geboekt), dus besloten we om in
Goslar weer eens een ander hotel uit
te proberen.
We hebben in Goslar overnacht in:

Hotel Sauerbrey in Osterode

Hotel Der Achtermann
Rosentorstraße 20
38640 Goslar

Dit is een groot hotel, maar de kwaliteit van de kamers viel ons toch
enigszins tegen. Een beetje een
“vergane glorie” inrichting. Ook geen
terras of pub, maar het centrum is
gelukkig slechts vijf minuten lopen.
Verder wel goed geslapen, maar de
volgende keer zoeken we toch weer
een ander hotel.
De routes (veertien rondritten) zijn de
afgelopen winter geheel nieuw uitgezet en deze vroegen er natuurlijk om,
Hotel Der Achtermann in Goslar
om gereden te worden. Route R01
werd in 2014 al gereden en was heerlijk. Tijdens deze rit hebben we als eerste route R02 met de
titel “bochten” gereden. De titel bleek de lading uitstekend te dekken: veel heerlijke bochten en
ook voor 99% mooi asfalt. Een gedeelte van het parcours werd opnieuw geasfalteerd, dus volgend seizoen is het nog fijner rijden.
De tweede route die we hebben gereden was route R10, het Kyffhauser Gebirge. Ook een schitterende rit met veel goed asfalt en heel erg veel (snelle) bochten. Wat een feest! Deze route is
gestart vanuit Osterode en eindigde in Goslar, bij Hotel Der Achtermann.
De overige routes zijn nog niet gereden, maar dat gaat in de komende jaren natuurlijk wel gebeuren.
De heenweg naar de Harz werd in twee verschillende groepen gereden. De eerste groep is een
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dag eerder vertrokken en heeft een extra overnachting in Winterberg (Sauerland) gemaakt. De rit
van Winterberg naar Osterode is overigens ook schitterend. De routes H1 t/m 3 zijn al eerder gereden. De routes H1 loopt geheel binnendoor over kleine wegen. Een redelijke weg, maar tot Paderborn heeft het mij niet echt kunnen boeien. De routes H2 en H3 zijn mijn favoriet, maar in deze routes zit wel een behoorlijk stuk autobahn.
De andere groep is via route H4 gekomen, maar dit was geen echt succes, vanwege het drukke
verkeer in de buurt van Bielefeld. De volgende keer ver om Bielefeld heen en/ of gewoon iets langer de autobahn nemen. Route H5, via het Teutoburger wald, was nog niet gereden. Sieger is
begin 2017 via route H5 naar de Harz gereden en meldt het volgende:
“Voor de heenreis heb ik gebruik gemaakt van de route H5 die door het Teutoburgerwoud naar de Harz
leidt. Deze was volgens de informatie op uw site nog niet gereden. Ik kan u melden dat het een mooie
route is met aan het begin veel recht toe recht aan boerenweggetjes. In de buurt van het Teutoburgerwoud wordt het echt leuk en is de route naar de Harz mooi. De route is op 1 dag goed te rijden”.

Bedankt voor de informatie, Sieger.

Voor terugweg zijn de routes T1 t/m 5 beschikbaar en deze zijn hetzelfde als de routes van de
heenweg, maar dan omgekeerd.

Harz - mooie omgeving om doorheen te rijden
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