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Logo en bewegwijzering

Beschrijving van de paden

De compacte spiraal-
fietsroutekaart voor 
de RuhrtalRadweg 

Voor het grootste deel terzijde van het wegverkeer 
kunt u de 240 kilometer door het Ruhrdal gemakkelijk 
en meestal veilig fietsen. Slechts af en toe verlaat de 
route de dalbodem, zodat lange stijgingen moderaat 
blijven. Het kan gebeuren dat omleidingen dan 
noodzakelijk zijn, wanneer de waterstand zo hoog is, 
dat de paden direct langs de rivier overstroomt zijn.

Bij een goede uitrusting hoort behalve de juiste fiets en 
comfortabele kleding ook begeleidend informatiemateriaal. 
De compacte spiraal-fietsroutekaart van de BVA Bielefelder 
Verlag biedt u een optimale oriëntatie op de RuhrtalRad-
weg. In het praktische formaat (23 x 12 cm) biedt het 
boekje behalve de overzichtelijke kaarten op de schaal 
1:50.000 ook uitgebreide toeristische informatie, info-adres-
sen en tips. Inclusief actuele tourgids met alle informatie 
over overnachtingen en service ontvangt u de compacte 
spiraal-fietsroutekaart voor slechts 9,95 euro.

De RuhrtalRadweg is vanaf Winterberg tot aan 
Duisburg doorgaand in beide richtingen bewegwij-
zerd. De beweg wijzering is bijzonder pregnant.
Voorbeelden voor de bewegwijzering van de 
RuhrtalRadweg:

ADFC-fietsersbond-
certificering
Uitstekend onderweg – vier sterren voor de Ruhr-
talRadweg. Als eerste fietsroute in een dichtbevolkt 
industriegebied werd de RuhrtalRadweg 2010 als 
ADFC-kwaliteitsfietsroute gecertificeerd. Overtuig uzelf 
en beleef de goede kwaliteit van de RuhrtalRadweg.

Facebook
RuhrtalRadweg op Facebook
 Actuele nieuwtjes over de RuhrtalRadweg  
 kunt u ook vinden op onze Facebook-pagina op: 
 www.facebook.com/RuhrtalRadweg

Informatiemateriaal
Bestelhotline voor informatiemateriaal: 
+49 (0)1806 / 181630*
Of online bestellen op: www.ruhrtalradweg.de
Voor toeristische informatie:
Ruhr Tourismus +49 (0) 208 / 89959186
Sauerland-Tourismus e. V.  +49 (0) 2974 / 202190
* 0,20 EUR/gesprek in het netwerk van de Dt. Telekom, prijzen mobiele telefoon max. 0,60 EUR/gesprek. Verbinding van fiets en trein

Fietsers met handicap
De RuhrtalRadweg verkeert in principe in een goede staat 
heeft voor het grootste deel weinig barrières. Vanwege 
sommige hobbelige en slecht verharde trajectstukken 
bij de bovenloop van de Ruhr, kunnen fietsers met een 
rolstoel, handbike of driewieler hun fietstocht beter niet bij 
de bron van de Ruhr beginnen, maar pas in Olsberg.

Gedeeltelijk verloopt een spoorbaan evenwijdig met de 
Ruhr. Tussen Winterberg en Duisburg kunt u telkens 
weer gemakkelijk van de fiets naar de trein overstap-
pen. Bijvoorbeeld naar de RE 57, die tussen Dortmund 
en Winterberg pendelt. Vanaf Duisburg tot aan 
Dortmund is er vanaf de RuhrtalRadweg een goede 
verbinding met de lijnen RE 1, 6 en 11. Tussen Hagen 
en Bochum-Dahlhausen rijdt de Ruhrdaltrein.
Meer informaties over het openbaar vervoer vindt u onder:
www.nahverkehr.nrw.de / www.ruhrtalbahn.de
Infoline: +49 (0) 1806 / 504030*
*  0,20 EUR/gesprek in het netwerk van de Dt. Telekom, prijzen mobiele telefoon max. 0,60 EUR/gesprek.

Georganiseerde fietstochten
Verschillende touroperators bieden georganiseerde 
fietstochten over de RuhrtalRadweg aan. Een omvang-
rijk overzicht vindt u in de brochure „RadReisen an der 
Ruhr“ of onder: www.ruhrtalradweg.de

Fietsen met aansluiting aan het 
openbaar vervoer

Alle details vindt u op ergotec.de

GOED ZITTEN.

ZORGELOOS FIETSEN.

SAFETY LEVELS COMBINEREN.
U kunt de stuurbocht en stuurpen 
met gelijke of verschillende SAFETY 
LEVELS combineren. De laagst 
toegepaste safety level is leidend 
in uw combinatie. De tabel laat 
zien welk SAFETY LEVEL voor 
u geschikt is.

COMBINEREN.

Mountain-Bike/Race-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

E-B IKE
25 km/h + 45 km/h

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

Trekking-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

City-Bike Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

max. 180 kg max. 180 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 25 km/h max. 180 kg max. 160 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

Jugend/Young adult Safety Level
max. 100 kg max. 100 kg

Kinderrad/Youth-Bike Safety Level
12"-24"

Lenksystem
Steering system

Sattelstütze
Seatpost

Alle details vindt u op ergotec.de

zien welk SAFETY LEVEL voor 
u geschikt is.

BIKEPARTS
ERGONOMISCHE EN 
VEILIGE FIETSONDERDELEN

RuhrtalRadweg compact
inclusief overzichtskaart

De RuhrtalRadweg
 spannender kan een rivier niet zijn

OORSPRONKELIJK

VERBAZINGWEKKEND

VERFRISSEND

UITSTEKEND

HISTORISCH CENTRUM ARNSBERG

Fit en vitaal Aansluiting op andere fietsroutes in de regio

Gegarandeerd afwisselend
Verken het verbazingwekkende Ruhrdal met zijn unieke 
spanningsboog tussen dorpsidylle en metropoolflair eens 
op de fiets. Te beginnen bij de middeleeuwen met kastelen, 
schilderachtige oude stadsgedeelten en vakwerkhuizen 
reikt de spanningsboog via classicistische wijken en 
hoogtepunten van de Jugendstil tot aan de indrukwekkende 
getuigenissen van de industriecultuur en haar moderne 
gebruikmakingen. Ontdek de voor een fietspad ongeëven-
aarde overvloed aan belevenissen op het gebied van natuur, 
sport, cultuur, vrije tijd, gastronomie en entertainment.

Met alle zintuigen

Beleef oorspronkelijke Ruhrlandschappen en momenten 
langs een rivier vol kracht! Het traject voert u vanaf de bron 
van de Ruhr bij Winterberg door het bosrijke middelgebergte 
en idyllische dalen met weiden in het Sauerland, door 
verschillende natuurparken en langs schilderachtige oude 
stadsgedeelten tot aan de stuwmeren van de Ruhr in het 
groene en onvervalste Ruhrdal in het zuiden van de metro-
pool Ruhr. Vanaf daar loopt de RuhrtalRadweg grotendeels 
direct langs de loop van de rivier. Perfect dus voor alle 
fietsende natuurliefhebbers.

De RuhrtalRadweg biedt verfrissing voor lichaam en geest. 
U kunt uw vitaliteit zowel op de fiets bewijzen als bij een van 
de gevarieerde sportuitdagingen langs het traject (wandelen, 
peddelen, golfen, zeilen, klimmen, zwemmen en nog veel 
meer) of onthaasten en tot bezinning komen in een van de 
vele kloosters, kerken of andere toevluchtsoorden in het 
Ruhrdal. Neem een time-out en geniet van de rust van het 
Sauerland of laat u opfleuren en voel de polsslag van de 
metropool Ruhr.

KETTINGSMEDERIJMUSEUM FRÖNDENBERG BINNENHAVEN DUISBURG RUHRTALRADWEG BIJ OLSBERG ROHRMEISTEREI SCHWERTELANDBOUW ISERLOHN CAMERA OBSCURA MÜLHEIM/RUHRRUHR BIJ WINTERBERG
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Belevenissen in overvloed

in Hattingen en Essen tot aan de haven van Duisburg, die 
ondertussen in een modern centrum voor dienstverlening is 
veranderd. Langs schachttorens, hoogovens en gasreser-
voirs kunt u van talrijke combinatiemogelijkheden – zoals 
kano, passagiersschip, historische railbus en een rit met een 
oude stoomtrein – gebruikmaken, wat uw fietstocht tot een 
geheel individuele en karakteristieke belevenistocht maakt. 

Daarbij rijdt de toerfietser met behulp van een volledige 
bewegwijzering en informatieve aanwijzingsborden meestal 
op de voormalige jaagpaden vlak langs de Ruhr, vaak ook 
door oorspronkelijke bossen, veelsoortige rivierbeemden en 
langs rimpelloze stuwmeren. Zo biedt het natuurlijk land-
schap ideale mogelijkheden om te ontspannen! 

Het maakt niet uit of u een dag- of een langeafstandsfiets-
tocht maakt: De RuhrtalRadweg biedt veel mogelijkheden vol 
afwisseling voor actieve fietsers van elke leeftijd.

Een van de Duitse rivieren met een optimale afwisseling 
en veelzijdigheid nodigt u uit om langs de oeverwegen 
twee totaal verschillende regio’s te ontdekken. Verrassin-
gen blijven daarbij niet uit: Geen andere rivier in Duitsland 
verbindt cultuur en natuur op zulk intense wijze. 

Beginnend bij de berg Ruhrkopf in de buurt van Win-
terberg volgen op de 240 kilometer lange fietsroute de 
meest uiteenlopende belevenissen elkaar op. Of het nu 
de Bike Arena Sauerland met haar veelzijdig routenet-
werk is, de rotsformatie Bruchhauser Steine met haar 
adembenemend en wijd uitzicht op het Sauerland, de 
bezoekersmijn Ramsbeck – de belevenis-ertsmijn, of het 
historische centrum van Arnsberg met de classicistische 
wijk: ieder vindt zijn persoonlijk highlight aan de Sauer-
landse Ruhr.

Stroomafwaarts leidt het fietspad naar de Ruhrmetropool. 
Deze verwacht haar bezoekers met talrijke voorbeelden 
van industrieel en cultureel erfgoed langs het traject. 
Zo komt de fietser meer over de geschiedenis van het 
Ruhrgebied te weten, wanneer men langs de wieg van 
de mijnbouw in Witten komt, langs stilgelegde mijnen 

VERFRISSEND UITSTEKENDOORSPRONKELIJK VERBAZINGWEKKEND

Beleef de spanningsboog 
tussen middelgebergte en 
metropool.

Doe kracht op voor  
lichaam en geest in een 
stimulerende omgeving.

Geniet van gastvrijheid,  
een perfecte service en 
uitstekende kwaliteit.

Ontspannen fietsen  
door wisselende  
natuurlandschappen.

Vakantie op het hoogste niveau

De RuhrtalRadweg biedt in het landelijke net van toeristische fietspaden (over lange afstanden) in Noordrijn-Westfalen een 
uitstekende aansluiting op talrijke andere themaroutes en fietspaden langs rivieren en over spoorwegtracés, waarop u uw 
fietstocht via de RuhrtalRadweg naar believen kunt verlengen en nabijgelegen regio‘s kunt bereiken.

De RuhrtalRadweg is ondanks haar jonge geschiedenis 
herhaaldelijk onderscheiden en kwaliteit is een eerste 
vereiste. Niet alleen de afwisselende routes met weinig 
stijging evenals de complete bewegwijzering, maar ook de 
fietsvriendelijke accommodaties en de gevarieerde gastro-
nomie voldoen aan de hoogste eisen. Aangevuld met talrijke 
serviceaanbiedingen voor de fietsende vakantieganger 
en gegarneerd met de wezenlijke kenmerken comfort en 
gastvrijheid komt de hoge kwaliteit van de RuhrtalRadweg 
tot uiting.
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Centro Oberhausen – het grootste winkel- en  
ontspanningscentrum van Europa 
• meer dan 250 winkels nodigen u uit om een  
 bezoekje te nemen 
• gastronomiemijlen en een ruim aanbod aan enter- 
 tainment zorgen voor het perfecte consumptieplezier 

binnenhaven Duisburg – 
scènetrefpunt aan de Ruhrmonding 
• vernieuwd havenareaal met bijzondere atmosfeer 
• flaneermijl met veel restaurants en bars 
• buitengewoon decor met imposante  
 industrie-architectuur 
 • museum van de Duitse binnenscheepvaart

15 highlights aan de RuhrtalRadweg

Ruhrbron en Bike Arena Sauerland 
•  de Ruhr ontspringt op de Ruhrkopf op een  
 hoogte van 666 m en begint daar zijn loop tot  
 aan de monding in Duisburg 
• Bike Arena met een wijdvertakt fietsroutenet door  
 het Sauerland 
• uitstekend bewegwijzerde routes voor mountain  
 bikers en wielrenners 
• Winterberg – ook in de zomer een genot:  
 wandelen, wellness, gezondheid en gastronomie

Rozendorp Assinghausen 
• een heel dorp als tuin: Meer dan 150 soorten rozen  
 en prachtige vakwerkhuizen drukken hun stempel  
 op het dorpsgezicht 
• wandelingen en rondleidingen via de rozenroute  
 laten het dorp in volle pracht zien

„Bezoekers“-mijn – museum over het erts winnen en 
„bezoekers“-mijn van het Sauerland – mijnbouw van 
dichtbij meemaken 
• de grote afdaling in een voormalige gang begint –  
 vanzelfsprekend in (bijna) wasecht mijnwerkerspak

Natuurpark Arnsberger Wald – de bossen in 
• 482 vierkante kilometer bos tussen Ruhr en Möhnesee 
• 650 kilometer uitgezette wandelroutes,  
 twee wildparken

Arnsberg – historisch centrum 
• pittoreske oude, middeleeuwse binnenstad met   
 klokkentoren en bezienswaardig marktplein 
• „Lichtturm Arnsberg” met toegankelijke camera obscura 
• imposante kasteelruïne met prachtig uitzicht 
• classicistische wijk met opstandingskerk 
• historische burgertuinen 
• Klooster Wedinghausen met kloosterkerk uit 1170 en  
 moderne lichte tentoonstellingsruimte 

Schwerte/Fröndenberg – scherpe dingen, heet ijzer 
• „extra scherp“, de Schwerter mosterdmolen met   
 mosterdmuseum 
• kettingsmederijmuseum in Fröndenberg 
• uniek historisch waterleidingsbedrijf is tegen- 
 woordig cultureel centrum van de stad Schwerte

Hagen – de stad van de Jugendstil 
• goed behouden Jugendstil-architectuur, kunstenaar- 
 kolonies en museum voor hedendaagse kunst 
• openluchtmuseum Hagen 
• de wijk „Hohenhof“

Kanotochten op de Ruhr – 
aan de wieg van de Ruhrmijnbouw 
• aan de slag vanaf verschillende punten aan de Ruhr  
 – bijv. vanaf Essen-Werden, Hattingen of Herdecke 
•  Witten met de mijn „Nachtigall“, het „Muttental“  
 en het Ruhrdalveer „Hardenstein“

Kemnader See – steekt vol mogelijkheden 
• met alles wat uw hart begeert: zwembad, verhuur  
 van boten (roeiboten, kano‘s, waterfietsen en  
 solairboten), fietsen en skeelers, minigolfbaan, 
 speeltuin, barbecuehut, restaurant 
• Ruhrdaltrein van Hagen tot Bochum-Dahlhausen

Hattingen – romantiek ontmoet industrie-cultuur 
• pittoresk vakwerkstadje met stadhuis van 1576 
• aan de rand van de stad de imposante 
 „Henrichshütte“ – ooit belangrijke ijzersmelterij,  
 tegenwoordig museum en cultureel erfgoed

Baldeneysee en Villa Hügel – 
in de woonkamer van de Krupps 
• industrie-architectuur van het allerfijnste: de Villa Hügel,  
 het voormalig woonhuis van de Kruppdynastie 
• abdij Werden, rustplaats van de heilige Liudger 
• Baldeneysee: recreatie-oase met „Weiße Flotte“,  
 minigolf, roeien, zeilen

Waterstation Mülheim an der Ruhr – schip ahoi! 
• hoofdaanlegplaats voor de plezierboten van de „Weiße Flotte“ 
• mediterrane atmosfeer rondom de promenade  
 met palmen

Aquarius watermuseum – 
op de sporen van de industriecultuur 
• op 30 punten induiken in de wereld van het water –  
 in een meer dan 100 jaar oude watertoren 
• fantastisch vergezicht over het Ruhrgebied  

 Uw evenementenprogramma voor   
 de Ruhrmetropool
 Volwassenen 56,- EUR, Kinderen 36,- EUR

Informatie en bestelling: +49 (0) 1806/1816180*
 Of via internet op:www.ruhrtopcard.de
*   0,20 EUR/gesprek in het netwerk van de Dt. Telekom, prijzen mobiele telefoon max. 0,60 EUR/gesprek.

Sparen met de RUHR.TOPCARD

autosnelweg

autosnelweg in aanleg

Bundesstraße

RuhrtalRadweg  

variante/belangrijke verbinding

aansluitend fietsroute

passagiersschip

uitgezochte bezienswaardighe-
den langs de RuhrtalRadweg

uitgezochte bezienswaardig-
heden in de buurt van de 
RuhrtalRadweg

entrée gratis oftewel 50 % 
redu  ctie met de RUHR.TOPCARD* 
* wijzigingen onder voorbehoud
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