
Limburg Weekend MC MEERRIEDERS  8 - 9 oktober 2021  

 

Na bijna twee jaar voorbereiding was het zover: het (vanwege Corona) twee keer uitgestelde 
Limburg weekend kon eindelijk doorgaan!  
Dus op een nogal mistige vrijdag 8 oktober melden zich tegen half acht ’s ochtends 12 meer of 
minder uitgeslapen Meerrieders bij het Brinkhotel voor een bakkie koffie.  
Jaap heeft vandaag de leiding en dat betekent dat we stipt om 08.00 u vertrekken richting Heinsberg. 
Hij heeft een prachtige route van 332 km uitgestippeld, hoewel deze uiteindelijk voor een aantal 
deelnemers wat langer is uitgevallen. Maar daarover later meer.  
 
Het eerste deel gaat over de A28 naar Hoogeveen, om snel wat kilometers te maken. Voor de staart 
van de groep betekende dit direct vol gas om de opgelopen achterstand  (ochtendspits Zuidlaren) 
voor Hoogeveen weer goed te maken. Na Hoogeveen gaat de route via mooie weggetjes langs 
Nieuwleusen, Dalfsen naar Wijhe. Helaas kunnen we niet echt genieten van de prachtige omgeving, 
omdat de hardnekkige mist ervoor zorgt dat we vooral op onze voorrijder moeten focussen en 
frequent ons vizier moeten afvegen om voldoende zicht te houden. Ondanks dat bereiken volgens 
plan onze eerste stop: Terras De Loswal aan de IJssel, die speciaal voor ons eerder is geopend 
vandaag! De koffie /thee + huisgemaakt gebak gaat er goed in, terwijl we een beetje opwarmen, 
want het is best fris op de motor. 

 
Na de pauze worden we met een pontje over de 
IJssel gezet en slingeren we over mooie dijkjes 
richting Posbank voor de lunch. Tot dusver loopt 
alles volgens plan, maar dat verandert als we elkaar kwijt raken door stoplichten en langzaam 
verkeer. We rijden nu in twee groepen van 6 man. Op zich geen probleem, maar de tweede groep 

mist helaas ergens een afslag 
richting Posbank. Ondanks 
lichtsignalen en arm gebaren van 
ondergetekende, rijdt onze kopman 
van groep 2 ijzeren Heinig door. Bij 
een rotonde besluit ik de juiste 
richting te kiezen, echter, de rijders 
na mij blijven de kopman volgen. 
Daarop probeer ik toch maar weer 
aan te sluiten bij de groep, maar die 
is inmiddels uit zicht verdwenen.  

 
Ik besluit om dan maar alleen de route van Jaap verder te volgen. Na een km of 15 begin ik te 
twijfelen: Zevenaar en Didam liggen niet echt in de buurt van de Posbank.  
Dan maar de kortste route naar de Posbank zoeken via mijn Tomtom. Tot mijn verrassing is dat nog 
20 km! Op dat moment besef ik dat ik weliswaar de route van Jaap heb gevolgd, alleen richting 
Heinsberg en niet via de Posbank….. 



 
Uiteindelijk arriveer ik tegen half een bij de Posbank, alwaar ik vriendelijk wordt begroet door een 
serveerster die mij meedeelt dat ik bij de groep sukkels behoor, althans dat is de kwalificatie die ze 
heeft meegekregen van Groep 1 (Jaap c.s.). Na de nodige corona protocollen begeleidt ze mij naar de 
collega’s van Groep 1. Het doet mij deugd dat de rest van groep 2 nog niet is gearriveerd: ik ben dus 
niet de laatste sukkel! Ongeveer 20 minuten later arriveren drie Meerrieders van Groep 2; we missen 
dus nog twee. Deze groep is er dus in geslaagd om nog twee collega’s zoek te rijden! Uiteindelijk zijn 
we tegen half twee compleet en kunnen we lunchen.  
Na een korte evaluatie besluiten we om tijdens de rest van de driedaagse de al jaren gehanteerde 
regel te hanteren dat ingeval van achterblijvers, de laatste rijder van de voorste groep bij de 
eerstvolgende afslag wacht op de achterblijvers. De 
rest van de trip werkt dit perfect! Positief is verder dat 
de zon inmiddels volop is gaan schijnen, zodat we echt 
kunnen genieten van de mooie route naar Heinsberg!  
 
Tegen 18.00 uur komen we aan bij Hotel Corsten, waar 
we nog steeds van harte welkom zijn, ondanks de vele 
wijzigingen m.b.t. de data en de deelnemers! 
 

Om 19.00u pünktlich werd een voortreffelijk drie-gangen diner 
buiten op het terras geserveerd. Omdat de terrasverwarming nog 
niet was geïnstalleerd, was het best fris, maar door de ochtendmist 
waren we wel wat gewend. Voor sommigen bracht een deken 
uitkomst…… 
 
 
’s Avonds samen met enige luidruchtige Duitse fans naar Die 
Manschaft gekeken. 
Gelukkig stonden die 
vrij snel achter, 
waardoor de Duitse 
fans vrij rustig waren. 
Uiteindelijk wonnen de 
Duitsers, geheel 
volgens traditie, 
uiteindelijk toch nog 
wel, maar toen was het 
onderhand bedtijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Als we de volgende dag na een uitgebreid ontbijt, om iets na negenen vertrekken schijnt de zon 
volop; het belooft een mooie dag te worden. Vandaag rijden we onder aanvoering van 
ondergetekende een mooie route door Duitsland, België en Nederland. Onze eerste stop is bij de 
NATO vliegbasis bij Geilenkirchen. Bij de gesloten toegangspoort worden we al vrij snel welkom 
geheten door een aardige bewaker van 
de Koninklijke Marechaussee. We horen 
dat de basis in het weekend gesloten is 
en er dus ook geen AWACS vluchten zijn 
gepland. Kennelijk is dat zo met de 
vijand afgesproken. Tijdens een 
geanimeerd gesprek verschijnt een 
tweede bewaker; dit keer een Duitser. 
Die is minder spraakzaam, maar wel 
heel waakzaam!  
 
Na de nodige uitleg vervolgen we onze rit door de Oostelijke Mijnstreek, o.a. langs de plek van de 

vroegere Emma mijn in Hoensbroek. Maar 
daar is inmiddels niets meer van de te zien 
omdat de mijn plaats heeft gemaakt voor 
nieuwe woningen. In dit gebied zijn alle 
plaatsen aan elkaar “vast geplakt” tot één 
onafgebroken bebouwing. Dit betekent veel 
rotondes en stoplichten; slecht voor het 
gemiddelde dus. Maar vanaf Ubachsberg 
kunnen we volop genieten van het mooie 
Limburgse Landschap en de uitbundig 
schijnende zon! Via delen van de 
Mergelland route komen we wat later dan 
gepland aan bij het 3-landenpunt.   
 

Tot mijn verrassing (*) zijn sommige stukken van de Mergelland route  in het weekend verboden voor 
motorrijders (!) Maar ja, we waren het bord al voorbij voor we er erg in hadden, dus konden we de 
geplande route vervolgen. Overigens kan ik me – als toerfietser-  voorstellen dat de vele toerfietsers 
dit een goede regel vinden…… 
 
De koffie met diverse soorten vlaai ging er goed in en tegen 
twaalven konden we de route via de Belgische Voerstreek 
vervolgen. Dit gebied is aanzienlijk rustiger dan Zuid-Limburg en 
minstens zo mooi, met mooie heuvels en prachtige vergezichten. 
Om niet teveel tijd te verliezen zijn we non-stop doorgereden naar 
Moeder de Gans in Teuven; onze lunch plek voor vandaag. Helaas 
konden we niet op het terras zitten, maar de lunch met Belgische 
streekproducten had er niet onder te lijden! 
 
(*) De Epener baan is inderdaad sinds 7 augustus 2021 afgesloten 
voor motorrijders. Dit is een proef van 3 maanden i.v.m. 
geluidsoverlast. Het eerste weekend zijn 30 bekeuringen 
uitgedeeld. Ook daarna is geregeld gehandhaafd. We hebben dus 
geluk gehad………. 
 



Na de lunch hebben we enkele mooie lussen 
door Zuid-Limburg gereden, waarbij we zijn 
gestopt bij het Amerikaanse Oorlogskerkhof bij 
Margraten. Indrukwekkend om te zien!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgezien van een benzine tekort bij Machiel (de reserve voorraad van 
Anjo kwam dus goed van pas), verliep de rit voorspoedig, zodat we 
tegen zessen veilig terug waren bij ons Hotel.  

 
 
 
 
Ook nu weer een prima maaltijd met Wiener Schnitzel en Pommes 
en daarna snel naar binnen om onderkoeling te voorkomen. 
 
 
 
 
 
Ondanks een wat onrustige nacht, waarin Ronald een stelletje 
baldadige (Duitse) feestvierders tot de orde moest roepen om 
mogelijke schade aan enkele motoren te voorkomen, stonden we 
zondagmorgen om kwart voor negen klaar om de terugreis te 
aanvaarden onder de bezielende leiding van Lambert. 

 
 
Lambert had een mooie route uitgestippeld en keurig in MRA gezet. Hij had beloofd dat de route niet 
over autowegen zou gaan. Echter, bij het bekijken van zijn route viel op dat de route vooral over 
autowegen zou gaan; dit was ook te zien aan het aantal route-punten: in totaal 4. Eén in 
Heinsbergen, één in Zuidlaren en twee bij onze lunch plek in Hünxe-Bruckhausen (de route was 
opgedeeld in twee trajecten).  
Desgevraagd benadrukte Lambert voor vertrek dat hij een mooie route had die niet over een 
autoweg zou gaan. Omdat ik de route op mijn TomTom had gezet, deze toch maar opgestart, hoewel 
we deze niet zouden volgen.  
En dat klopte, want na 100 m hadden we de vooraf geplande route verlaten….. En na zo’n 10 
minuten werd een stop gemaakt op een klein weggetje. Na zo’n 5 minuten puzzelen door onze zeer 
ervaren voorrijder, konden we verder. Achteraf bleek dat Lambert de kaart op z’n kop had staan, 
waardoor linksaf rechtsaf werd en andersom.  



Ik heb niet kunnen vaststellen of dat klopte, maar het is wel een mooi verhaal, toch? Later zou blijken 
dat dit de enige aarzeling was van Lambert. Tijdens de resterende 300 km reed hij zeer soeverein en 
zelfverzekerd aan kop! Uit de route op mijn TomTom bleek dat hij mooi parallel aan de Autobahn 
bleef rijden: afwisselend werd de aangegeven route wel en dan weer niet gevolgd. Ik weet niet welke 

route Lambert zelf op zijn TomTom (of 
Garmin) had staan, maar ik ben behoorlijk 
onder de indruk geraakt van zijn navigatie 
kunsten!  
 
 
Tegen half tien had Lambert ons naar de 
bruinkoolgroeve bij Garzweiler geloodst. Een 
indrukwekkend grote bruinkoolgroeve die 
nog steeds vol in bedrijf is. Door de grootte is 
het moeilijk in te schatten hoe groot en hoe 
diep de groeve is. Hierbij ter info enkele 
cijfers over de groeve en de graafmachines. 
 

 
De groeve beslaat een oppervlakte van ca 3250 hectare. 
In de groeve zijn 6 graafmachines actief (Schaufelradbagger genaamd). De grootste is ca 100m hoog, 
weegt 13000 ton en heeft een capaciteit van 240.000 m3 bruinkool /dag! 
De afgegraven kolen worden met transportbanden afgevoerd: in totaal ligt er zo’n 95 km aan 
transportband. Benieuwd hoe lang dit nog 
kan doorgaan gezien de klimaatverandering! 
De huidige plannen gaan tot eind jaren 
30…… 
 
Na deze interessante stop leidde Lambert 
ons feilloos door het Ruhrgebied, ondanks 
de 100-den stoplichten! Omdat ze niet 
allemaal op groen stonden en de meeste 
Meerrieders wel rood en groen kunnen 
onderscheiden, houdt dit nogal op, 
waardoor de geplande lunch stop iets moest 
opschuiven (net als de dagen ervoor 
trouwens).  
      
      Een van ca 20 “schoppen” van de Schauffelradbagger. 
 
We waren van harte welkom bij Gaststätte Rühl. Een prima restaurant waar flink wat discussie was 
over wie uiteindelijk de juiste menukeuze had gemaakt. Omdat de kwaliteit zo voortreffelijk was 
konden enkele Meerrieders het niet aanzien dat niet alle bordjes leeg waren, zodat doggy-bags 
(Hundekotbeutels) niet nodig waren! 
 
Na de lunch nam het aantal stoplichten op de route drastisch af en reden we met gezwinde spoed 
over mooie kronkelwegen richting Nederland.  
 



Behalve een tankstop had Lambert nog een mooie stop gepland op een prachtige locatie zo’n km of 
veertig onder Coevorden. Omdat velen dezelfde gedachte hadden, was er voor ons helaas geen plek 

meer. Wij dachten van wel, maar de 
uitbater vond van niet. Omdat wij een 
fatsoenlijke motorclub zijn, hebben we 
ons erbij neergelegd en ons heil 
gezocht bij een Konditorei 20 km 
verderop. Omdat het inmiddels vijf uur 
was, was het gebak op helaas, maar de 
cappuccino en de koekjes waren prima! 
Overigens had ik niet de indruk dat we 
zouden verhongeren…. 
 
 

 
De laatste 70 km (van de in totaal 925 km) werden soepel afgelegd; niet via de Hunebed Highway, 
maar slingerend (de wegen bedoel ik) door de mooie Drentse bossen.  
Om half zeven waren we terug bij de Brink, dat wil zeggen wat nog over was van de groep. De 
meesten hadden al eerder de afslag naar huis genomen. 
 
Al met al een zeer geslaagde trip, waarbij de weergoden ons zeer gunstig gezind waren en die zeker 
voor herhaling vatbaar is!  
 
Zonder iemand te kort te willen doen lijkt mij een bedankje voor Jaap, Ronald en Lambert zeer zeker 
op zijn plaats voor de perfecte organisatie. Zelf vond ik het erg leuk om iets van het Limburgse 
Mergelland en de Belgische Voerstreek te laten zien! 
 
Geert Greving 
 
 
 


