Dag 3. Winterberg - Roermond
U verlaat Winterberg via Altastenberg, neemt de K75 en toert door het dal.
Bij Bad Fredeburg draait u het Rothaargebirgte even de rug toe en komt u in het Fredeburger
Land.
Daar valt in het eerste het beste dorp met de naam Wormbach het witte kerkje op. Het bedehuisje
dateert uit 1230 en het vervangt een houten kerkje uit 500 dat in de streek bekend staat als
behorende bij de oudste Christelijke nederzetting van het Sauerland. Het dorp is een
bedevaartplaats, waar vroeger veel bewoners uit de omtrek hun laatste rustplaats vonden.
Voor u is het geen rustplaats, want buiten een geldautomaat is er niet veel te beleven, of het
moeten de muurschilderingen uit de 13e eeuw zijn die het kerkje sieren.
Anders is het in Lennestadt, waar maar liefst 10 wandeltochten tussen de 7 en de 15 kilometer
voor u zijn uitgezet. Het is zelfs mogelijk om uw bagage voor langere tochten met een paard te
laten vervoeren. Ook kunt u er fietsen huren, er is in totaal 1400 km aan fietstochten uitgezet.
Een tiental horecagelegenheden ontvangen u graag en geven eventueel informatie.
Bij Grevenbrück verlaat u definitief het Rothaargebirgte en gaat u richting Biggesee.
Een aanrader is de aan de andere kant van het water liggende Zauberberg bij Attendorn te gaan
bezoeken. Het is een van de grootste gevormde natuurwonderen van Duitsland.
Het zijn in miljoenen jaren gevormde en gegroeide stalactieten en stalagmieten die wel vier meter
lang zijn geworden.
Het gigantische grottensysteem met een temperatuur van 9 graden, kunt u door middel van twee
kilometer lange goed bewandelbare paden gaan verkennen. U verblijft in een gezondheidsgrot die
een genezende werking heeft.
De route volgt de weg langs de Biggesee en laat u genieten van mooie uitzichten. De Biggesee is
een stuwmeer uit 1965 en heeft een inhoud van 140 miljoen kubieke meter water.
Ongeveer 2500 mensen moesten er verhuizen om dit 12 kilometer lange schouwspel waarheid te
laten worden.
Het is een van de grootste stuwmeren van Westfalen en de aanwezige stuwdam heeft een lengte
van 400 meter en is 50 meter hoog.
Natuurlijk gaat u hem helemaal bekijken en is het op sommige plaatsen heerlijk klimmen en dalen,
terwijl u onderweg schitterende vergezichten heeft.
Bij Hunswinkel komt u aan het einde van het meer en volgt u de Lister, die parallel met de L709
stroomt.
Hier volgen vele kilometers over kleine weggetjes en door onbekenden dorpen/gehuchten tot aan
de Aggertalsperre die aan de voet van de Unnenberg ligt. Opvallend zijn de mooie oevers die de
sperre sieren.
U kunt er via een fraaie wandelweg naar de uitzichttoren lopen en daar genieten van ongekende
uitzichten.

U bent nu in het Oberbergische Kreis, een bosrijke en heuvelachtige streek met als hoofdplaats
Gummersbach.
Hier liggen buiten de Aggertalsperre nog drie andere grote stuwmeren namelijk de Lingeser
Stausee, de Genkel Stausee en de Brucher Stausee.
De route gaat door het mooie dopje Grossenbernberg en bovenlangs het drukke Gummersbach.
U volgt de Leppe door de bebossing, neemt de L302 naar Frielingsdorf en komt in Wipperfürth.
Tijd voor wat ontspanning.
Daarom rijdt u dwars door het centrum van het plaatsje, waar Wipper van naam veranderd in
Wupper.
Wipperfürth is een van de oudste stadjes van het Bergische Land.
Via de Unterestrasse rijdt u door de winkelstraat en daar is een pauzestop aan te bevelen.
Verder bezit de stad een Pfarrkirche uit 1100 met 4 opvallende hoektorens.
Als u een oude stadsmuur wilt gaan bekijken, dan moet u even de Klosterberg die achter het
Franciscanenklooster ligt gaan beklimmen.
U gaat met de route niets beklimmen, maar volgt de Wupper.
Deze rivier stroomt naar de landingsplaats van het stadje en u gaat de luchthaven natuurlijk ook
bekijken.
De landingsplaats ligt links van u en rechts ligt de volgende waterplas met de naam
Bevertalsperre. Het meer heeft een stalen damwand en een inhoud van 24 miljoen kubieke meter
water.
Voor u komt de plaatsnaam Hückeswagen in zicht. Het is een plaats met een mooie burcht en
een Schelmenturm, een vierkante hoge toren met een onderdoorgang.
In de aangrenzende tuin staan nog verschillende oeroude beuken en eiken, de tuin is te
bezoeken. Ook is het aan de tuin staande Paulus kerkje geopend.
Opvallend zijn de puntgevels van de met groen en witte vensters getooide oude huizen in het
centrum.
Het wordt weer tijd voor het kleinere werk, draaien, klimmen en natuurlijk ook dalen.
Toerend door beboste streken krijgt u verschillende leuke dorpjes te zien zoals Scheideweg,
Strassweg, Bockhacken en Dhünn.
Over de L101 rijdt u na Dhünn, Dabringhausen binnen waar verschillende opvallende huizen met
leisteen staan. Ook het kerkje uit de 11e eeuw valt er op.
Vanuit het plaatsje heeft u verschillende wandelmogelijkheden zoals naar de naastgelegen
Ketzbergerhöhe met een mooi uitzicht, of naar de Grosse Dhünntalsperre, de grootste
drinkwaterbak van Westelijk Duitsland. De Dhünntalsperre is tussen 1975 en 1985 gebouwd.
U toert nu door naar het Odenthal met het gelijknamige dorp en vervolgens naar Bergisch
Gladbach, het forensendorp van Keulen. Dit is het einde van het Bergische Land.
Over enkele doorgaande wegen doorkruist u Leverkusen, steekt de Rijn en de Fühlinger See over

en komt bij Fliesteden weer in het landelijk gebied te rijden.
Verschillende L weggetjes draaien door dorpen zoals Büsdorf, Glesch, Niederembt en Titz tot in
Erkelenz.
Erkelenz is een stad met een meer dan 1000 jarige geschiedenis, de stad had vroeger een burcht
met kasteelmuren. De burcht is verdwenen, maar de kasteelmuren staan er nog.
Midden in het centrum staat het opvallende stadhuis uit 1546. Opvallend is ook de Neumühle die
u bij het uitrijden van de stad ziet staan. De kap van de molen weegt 17 ton en is daarmee de
grootste van Duitsland.
Wassenberg is uw volgende grotere plaats en u komt dan al aardig dicht bij de Nederlandse
grens.
Onder u slingert de Roer door het dal en als u van oud houdt, dan kunt u in het park van
Wassenberg de oude stadsmuur uit 1420 gaan bekijken.
Wat ooit een kasteel was, is nu een restaurant met prachtig uitzicht.
De tocht gaat na Wassenberg verder en u toert vervolgens door een natuurgebied met boven u
de Effelder Waldsee, dit is de omgeving van het Grenspark Maas-Swalm-Nette.
Het Grenspark heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000 hectare.
Hier ligt ook het park Meinweg, met een oppervlakte van 1.800 hectare.
U rijdt het park Meinweg binnen dat een uniek terrassenlandschap bezit, met terrassen van
tienduizenden jaren oud, waarover de Roose Beek en de Boschbeek stromen.
Opvallend is de adder die in het logo van de Meinweg staat.
Dit komt omdat de adder alleen binnen dit gebied in Limburg voorkomt.
U bent nu ongeveer 10 kilometer van uw eindpunt aangekomen, waar slechts Posterholt, Sint
Odiliënberg en Melick u van het eindpunt Roermond scheiden.
Roermond, een stad met een rijke historie.
In het verleden was Roermond een Hanzestad en heeft de plaats onder bestuur gestaan van:
Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, nu valt Roermond onder Nederland.
Historische gebouwen zijn er de St. Christoffelcathedraal uit 1410, de Minderbroederkerk ook uit
de 15e eeuw, de OLV Munsterkerk uit de 13e eeuw die het centrum siert en het stadhuis uit 1700 .
Maar het is niet altijd alleluja in Roermond, want de stad ligt op een breuklijn, het Roerdalslenk.
Een slenk is een gebied langs een breuklijn dat daalt, de Roer volg zo’n slenk.
Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want de tocht stopt in het centrum onder de rook van de
OLV Munsterkerk en niet aan de Roer.
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