Clervaux - Clervaux
Routebeschrijving
U draait vanuit het centrum scherp naar boven en krijgt een mooi uitzicht over Clervaux en omgeving.
Het landschap wordt hier gekenmerkt door hoogvlaktes met dichte bebossingen waarin smalle riviertjes zoals de Clerf
diepe dalen hebben uitgesneden.
U volgt na Clervaux de N10 naar de Our en steekt de slingerrivier net voor Dasburg over, u bent nu in Duitsland.
Fel klimt de smalle weg naar boven en brengt u op een hoogteplateau waar een aantal kleinere dorpen liggen.
Het is een schitterend panorama dat u vele kilometers vergezeld.
Preischeid, Stevenich en Rodershausen zijn er de pareltjes.
Een schitterende K47 naar Keppelshausen laat u diep in het dal van de Our zakken, waar u iets verder de grote
energiecentrale van Vianden ziet staan.
U steekt daar de Our weer over en krijgt een prachtig zicht op het Kasteel van Vianden, het pronkstuk van het
toeristenplaatsje.

Het toeristisch centrum van Vianden wordt doorsneden door de Our. In het centrum, aan de oevers van de Our, heeft u
kans dat u de stoeltjeslift die vertrekt vanaf de Rue du Sanatorium hoog over het stadje naar de op 440 meter hoogte
gelegen Belvédère ziet zweven. Als u de mogelijkheid heeft moet u daar zeker gebruik van maken, als de lift boven de
Our zweeft, heeft u een duizelingwekkend uitzicht op Vianden en het machtige kasteel.
Het kasteel van Vianden (Veianen in het Luxemburgs) is een van de grootste middeleeuwse burchten van het land.
Het oudste gedeelte dateert uit de 9de eeuw en was eeuwen lang tot 1820 bezit van het Nederlandse huis van Oranje.
Vanaf 1978 is de Luxemburgse staat de eigenaar en is de burcht in haar oorspronkelijke staat hersteld. Verschillende
delen onder andere de Ridderzaal, Wapenzaal, Byzantijnse zaal en Gravenzaal zijn te bezichtigen.
Let u ook eens op de wachttoren die aan de voet van de heuvel staat en de naam ‘Hockelsturm’ draagt.

Een andere bezienswaardigheid is de hydro-elektrische centrale met pomphuis. Voor de opwekking van elektriciteit wordt
hier gebruik gemaakt van het volgende vernuftige systeem: Op de Our is de Lohmuhlestuwdam gebouwd.

Boven de dam liggen op de Sint Niklausberg twee grote spaarbekkens. Het hoogteverschil van bijna 300 meter tussen de
bekkens en het stuwmeer wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Negen enorme turbines staan in een onderaardse
krachtcentrale opgesteld om ’s nachts, als er minder elektriciteitsverbruik is, het water uit het stuwmeer op te pompen
naar de spaarbekkens. Overdag stroomt het water dan weer langs de turbines naar beneden.

Vianden heeft een schitterend centrum, als u door de smalle straatjes wandelt, is het net of u een reis door de tijd maakt.
Zo zijn er de Gotische kerk uit de 12de eeuw met het naast gelegen klooster, het Stadhuis en het huis van de beroemde
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Franse schrijver Victor Hugo bij de brug over de Our. Ook de vele prachtige 16 en 17 eeuwse herenhuizen aan de
Grand-Rue hebben hun middeleeuwse uitstraling bewaard.

U neemt in het plaatsje de steile klim over de kinderkoppenweg richting Diekirch en krijgt een schitterend uitzicht over de
Our, “Het Kasteel” en het in de diepte liggende Vianden met zijn mooie achterland. Over een brede geasfalteerde weg
komt u via het gehucht Groestaen op een hoogte plateau waar u het toerisme achter u heeft gelaten. Onderweg bent u
ook de Mont St. Nicolas, waar u de eerder beschreven Super bassins kunt gaan bewonderen, gepasseerd.
Net na de spaarbekkens wordt de weg smaller en biedt aan alle zijden een prachtig panorama. De slingerende soms
dalende en dan weer klimmende smalle weg voert over een bergkam vol donkere hoge naaldbomen en brengt u in de
schilderachtige vallei van de Blees. Voordat u daar het met klinkers geplaveide Bastendorf binnen rijdt, liggen hoog
boven het dal de ruïnes van een laatmiddeleeuws kasteel.

Bij Gilsdorf gaat u het dal uit en klimt via Brouderbur naar Folkendange. U komt via een scherpe haakse rechtse bocht
op de CR258 en slaat direct weer haaks naar links. De weg slingert verder door Eppeldorf en laat u tot in Beaufort
genieten van kleine felle afdalingen. De grootste bezienswaardigheid in Beaufort is het indrukwekkende 12de eeuwse
kasteel, waarvan u de martelkamer kunt gaan bezichtigen.
U bevindt zich bij Beaufort in een schitterende omgeving waar de wandelaar ongekende mogelijkheden heeft. Zo kan hij
het dal van de Hallerbach en de weg langs de Kippaglay-rots bewandelen, maar het mooiste is toch een tripje naar de
vallei van de Sûre en het Müllertal.

U krijgt een toertocht door het wondermooie Müllertal dat deel uit maakt van het Duits-Luxemburgs Natuurpark.
Het Natuurpark is ongeveer 800 vierkante kilometer groot en daarvan liggen er 350 in Luxemburg.
Een groot gedeelte van dit gebied wordt Klein Zwitserland genoemd, een benaming die overigens door Nederlandse
soldaten die gedurende tientallen jaren in het naburige Echternach gestationeerd waren, is gegeven. Ook verschillende
rotsformaties die in dit gebied liggen zijn door deze soldaten benoemd, zo zijn er Perecop, Tour Malakoff en Cipkapass.

Als u van Vugelsmillen door het Müllertal via Waldbillig en Christnach naar Consdorf rijdt, krijgt u een gratis concert.
Dat concert wordt gegeven door het rustige bromgeluid van de motor en het enthousiaste fluiten van de vogels.

De kloeke kerktoren die u na Consdorf voor u ziet behoort aan het frisse Berdorf met zijn glasblazerij. Omdat het dorp op
een hoogte boven het Müllertal ligt, staat het in de zomer bekend als aangenaam fris.

U volgt de doorgaande weg tot aan Echternach en krijgt een plaatje voor ogen. U toert namelijk door een spectaculair
rotslandschap met huizenhoge zandsteenformaties zoals Dewenpetz en Kohlscheuer. Omdat het overdag erg
schemerachtig is in de donkere massieven, is het aan te raden, indien u van plan bent om de benen wat te gaan
strekken, om een zaklantaarn mee te nemen. Vele wandelpaden leiden er langs afgronden, grotten, uitzichtpunten en
bergengten. Een van de bekendste wandelingen voert langs grillige rotsformaties naar de Wolfskloof (richting
Echternach) en via de Zickzackschluff naar het Duivelseiland.

Na vijf kilometer donkere kloven komt u langs de Sûre op de N10 bij Echternach uit.
Echternach, gelegen op de grens van Luxemburg en Duitsland, is een van de bekendste en drukste vakantieplaatsen van
het Groot Hertogdom. Een pauzestop op het gezellige oude Marktplein is een aanrader. Het plein verandert op zonnige
dagen in één groot terras waar het goed toeven is. Bekijkt u vanachter uw drankje ook even de Denzelt (oude
Gerechtsgebouw), de Schandpaal en het Kruis van Gerechtigheid voordat u de route weer vervolgt.
In Echternach neemt u de afslag richting Rodenhof en komt vervolgens in een hele andere wereld.

De klimmen worden steiler, de wegen smaller, het uitzicht grootser en de dorpen armoediger. Bij helder weer kunt u
vanaf Osweiler zelfs in de verte Trier zien liggen, de volgende bestemming. U toert eerst naar Rosport, waar u de Sauer
oversteekt. In de verte klinkt in Duitsland de lokroep van Trier en u kunt er niet aan weerstaan, dus op weg naar deze
prachtige oude stad. Natuurlijk gaat de route niet rechtstreeks, maar door bosgebieden met smalle weggetjes zakt u naar
de Mosel. De Kaiser Wilhelm Brücke ligt voor u en u neemt hem om de rivier over te steken.

Trier is de oudste stad van Duitsland en is gelegen in een verwijding van het Moezeldal omringd door de heuvels van de
Eifel en de Hünsruck. Jaarlijks trekt de plaats veel bezoekers en niet alleen vanwege de vele intact gebleven
bouwwerken uit de Romeinse tijd, maar ook om vele andere beschermende monumenten, vroeg christelijke
heiligdommen en kunstschatten uit de klassieke oudheid.
Veel monumenten staan op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Een indrukwekkende geschiedenis gaat hier hand in hand met een eigentijds heden. Een groot en gezellig winkelaanbod
is er voor de shoppers. Tussendoor of na afloop is het goed toeven in één van de vele cafés, bistro’s en lunchrooms die
Trier rijk is.
Als handelsstad kwam het tot grote bloei wat rijkdom met zich meebracht. De stad groeide snel, er werd een brug over de
Moezel gebouwd net als een amfitheater een renbaan en een forum. De rol van Trier als Romeins bestuurlijk centrum
van het grote gebied tussen Rijn en de Atlantische oceaan, werd ook na de verwoesting en inneming in het jaar 275 door
Germanen en Franken door gezet. Dit gebeurde na de herovering van de stad door Keizer Diocletianus.
Trier werd uitgeroepen tot hoofdstad van het westelijke deel van het grote Romeinse rijk en gold als grootste stad ten
noorden van de Alpen. Bouwwerken uit die tijd zijn de stadspoort Porta Nigra, de Basilica, badcomplex de Kaiserthermen,
de Römerbrucke over de Moezel, Barbarathermen.
Tegenwoordig is Trier een levendige universiteit en winkelstad. Door de talrijke historische monumenten is de stad een
grote trekpleister voor toeristen. Het aantrekkelijke centrum van de stad heeft de meeste oude bezienswaardigheden en
musea. De markt en de drie grote straten vormen een uitgebreid voetgangersgebied, met veel terrasjes.
De stad verkennen gaat het beste te voet, maar er rijdt ook een toeristisch treintje vanaf de Markt.
Natuurlijk gaat deze route door de stad en ziet u enkele bezienswaardigheden.

Langs de Moezel verlaat u Trier en houdt de rivier kilometerslang tot in Oberbillig aan de rechterzijde.
Daar steekt u het veer over naar Wasserbillig en bent weer in Luxemburg.
U toert langs het Bois de Heborn naar Manternach, dat in het fraaie lichte heuvelachtige achterland van de Moezel ligt.
De komende tien kilometers toert u in dit heuvelachtig gebied en ziet oude dorpen, akkers en weilanden.

In Betzdorf kunt u iets anders gaan bekijken, want daar ligt op het domein van het kasteel Château de Betzdorf het
controlestation van de Astra-televisiesatelliet.
Twee paraboolantennes zorgen er voor controle van de zestien tv-kanalen tellende satelliet.

De volgende zendmasten ziet u in de omgeving van Junglinster en behoren toe aan RTL.
U vervolgt de CR129 naar Godbrange, zoekt de bebossing weer op en tuft door het dal naar het charmante aan de Ernz
Blanche gelegen Larochette. U bent aan de rand van Luxemburgs Klein Zwitserland aangekomen en ziet beboste
hellingen, grillige rotsformaties en diep ingesneden kloven. Hoog boven het dorp uit troont de ruïne van het Kasteel van
Larochette. U toert langs het gezellige Marktplein en klimt linksaf over de CR118 tot aan Angelsberg.

De tocht gaat vanaf Schoos naar rechts en brengt u over een beboste kam met veel wild en een mooie natuur tot in
Rollingen, waar u de richting van het grotere, op een kruispunt van valleien gelegen Mersch aanhoudt. Een van die
valleien is de Eisch waarin een zevental kastelen liggen.
In Colmar-Berg kunt u een ander kasteel gaan bekijken, namelijk Kasteel Berg dat door de Groothertog van Luxemburg
bewoond wordt.

U gaat de bossen weer opzoeken en toert over vlotte wegen via Vichten en Grosbous tot in Eschdorf, waar u de N15
naar Wiltz neemt. U rijdt er langs een voetgangersdomein met winkels, kunt een tentje in het centrum opzetten, of een
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monument in de Rue du Château dat herinnert aan WO II gaan bekijken. Na de heksentoren uit de 16 eeuw, waarin
vermeende heksen tot hun verbranding in opgesloten werden, roept de rivier de Witz.

De CR325 brengt u tenslotte weer terug naar het beginpunt.
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