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angekomen in het bungalowpark van landal 
 GreenParks, waar we de komende dagen zullen 
 verblijven, pakken we onze spullen snel uit. Eerlijk 
 gezegd verbaas ik me over de luxe in het huisje. De 
laatste keer dat ik in een bungalowpark verbleef, 
had ik meer het idee dat ik aan het kamperen was. 
Dit is andere koek. Een woonkamer met hout
kachel, een  balkonnetje met uitzicht, een ligbad 
en een sauna. Ja, hier houden we het wel even uit. 
ik glip in mijn fietskleren en controleer nog even 

snel mijn fiets. Het is tijd voor de eerste tocht 
in Winterberg.

De gids van vandaag, Julian Pape, staat me al enigszins ongeduldig 
op te wachten. We vertrekken en duiken vanuit het park zo het bos 
in. Niks verbindingsstuk, gelijk aan de bak met een pittig klimmetje. 
Grote, brede paden, makkelijk rijdbaar, maar slopend als je je tempo 
nét even te enthousiast inzet. Een kleine afdaling later steken we de 
weg over en daar is hij dan: de eerste singletrack van de dag. Klein, 
kronkelend en gehuld in bronsgroen. oh ja, en steil. De klim leidt ons 
naar de op één na hoogste berg van de omgeving, de Kahle aste. 
Mocht je je geroepen voelen, uiteraard is ook hier een biergarten te 
vinden. Met worst op het menu. Wij slaan dit even over en duiken het 
dal in. De regen in de voorafgaande dagen heeft zijn sporen nagela
ten. Van links naar rechts slingeren we over het pad. Het maakte de 
afdaling leuk en speels. loofbos gaat over in naaldbos en het pad 
wordt smaller. De snelheid gaat omhoog en de eerste rotsen knallen 
onder het rubber door. De toon is gezet. 

Steiler zover het oog reikt
Hoogtemeters verliezen gaat snel, de klim duurt weer iets langer. 
Hartslagen gaan omhoog en ademhalingen versnellen. op naar de 
Hoher Knochen. De klim gaat over een breed, makkelijk rijdbaar pad, 
maar de klim is steil en langgerekt. Zweet parelt van onze gezichten, 
de zon doet onze lichaamstemperatuur verder stijgen. We dalen weer 
af, in velden vol fel paars gekleurde bloemen. De kilometer teller tikt 
net niet de zeventig aan voordat de schijven weer hun werk mogen 
doen. Een flink technisch singletrailtje volgt, vol wortels die het pad 
tot een ware uitdaging maken. Even later komen we in een prachtig 
dal, bij de molen van odeborntal. om ons heen niets dan bos. Geluk
kig zijn er ook nog plekken waar geen skiliften te bekennen zijn. We 
zitten weer in het dal, kortom, klimmen geblazen. “Jetzt geht loss”, 
zegt Julian. Voor ons strekt zich een pad uit dat tot zover het oog 
reikt alsmaar steiler wordt. De ondergrond is redelijk los, waardoor 
je moet oppassen dat je je achterwiel niet tractieloos laat rondslip
pen. Maar teveel druk op je achterwiel en je voorwiel gaat de lucht 
in. Bovenaan gekomen worden we toegejuicht door twee oude bewo
ners die maar wat blij te lijken zijn met de aanspraak. Wij komen 
 ondertussen even op adem... 

onze tocht gaat verder door het skigebied van Postwiese. We bevin
den ons aan de achterkant van de eerder beklommen ‘Kahle asten’ 
en klimmen naar boven. Dan volgt nog één laatste afdaling: een nooit 
in gebruik genomen trail van het bikepark, gelegen aan de ‘andere 
kant’ van de weg. Een heerlijke afsluiting van de dag. De luxe van het 
huisje is een verademing na een middagje behoorlijk intensief fiet
sen. Je trekt de ijskast open, pakt een ijskoud colaatje en ploft op de 
bank. super relaxt. ’s avonds brouw je zelf je potje, of je gaat in het 
restaurant genieten van het diner. Hier kunnen we best aan wennen.

We rijden door typisch Duitse dorpjes met vakhuizen. Oerdegelijk, netjes 
en natuurlijk met de Duitse biergartens. Sauerland is op zijn mooist dankzij 
de natte zomer. Weelderig groen viert hoogtijdagen, bloemen ontluiken en 
water suist door de rivieren. Hallo Winterberg!

tekst & foto’s: irmo keizer

Bikepark WinterBerg
De volgende ochtend hangt er aan de deur van ons huisje een tas met verse 
 broodjes en beleg. We slaan de nodige brandstoffen op en gaan dan richting het 
bekende bikepark van  Winterberg. Nu ben ik hier zelf al vaker geweest, in tegen
stelling tot silena – mijn bikegezellin voor vandaag. Ze besluit om zich eens te 
wagen aan het park. Manni, de eigenaar van de shop op het terrein, hijst haar in 
een passend  kleurig protectiepakje en even later is ze onderweg op het oefenpar
cours. Bochtjes worden gedraaid, fietsen naar boven geduwd. Even later zitten we 
even bij te komen. “Dat wil ik ook kunnen”, klinkt het enthousiast als er een 
 dirtjumper met een 360 voorbij komt. in het bikepark vind je verder een keur aan 
trails, van downhill tot north shore, tot fourcross of slopestyle. Maar, het bikepark 
is voor ons bekend  terrein. We willen de trails zien buiten het park! 

dit is het juweeltje 
waarnaar we op zoek waren.

kronkelen door het bos over afwisselende paden.

publiek op de route, goed moment om even op adem te komen.

Ralf balkenhol is onze gids voor de tweede dag.

De eerste singletrack van vandaag belooft veel goeds.
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Waar zijn de toptrailS?
toegegeven, ik was enigszins sceptisch voor vertrek naar Winterberg. 
Zelf ben ik uiterst verwend met een gezonde dosis aan alpine singletracks 
gedurende het jaar. Bij het rijden van mountainbikepaden in eigen land 
word ik soms enigszins depressief door het gebrek aan technische paden 
en singletracks in het algemeen. Winterberg kende ik al, maar ook hier 
had ik moeite gehad om die echte lekkere trails te vinden. Vervolgens viel 
de uitnodiging van om nog eens naar Winterberg te komen in de bus. 
“We hebben wel wat voor jullie!” De eerste dag met Julian was zeker 
meegevallen. Maar lyrisch? Dat was ik nog niet. Het bikepark is leuk, 
maar waar waren die absolute toptrails nu? Na de lunch stond immers 
het ‘algemeen geschikte’ programma ingepland. Het mooiste had ik dus 
al gehad… dacht ik. 

ralf Balkenhol, een lokale politie agent, staat klaar voor de middagtocht. 
Vol enthousiasme wordt er vertrokken. De richting is tegenovergesteld 
van die van gisteren. Een pittige asfaltklim volgt en we rijden door het 
centrum van Winterberg. achterlangs het gloednieuwe, markante 
vijfsterrenhotel draaien we het bos in. Een singletrack langs een steile 
wand doemt voor ons op. Het geweld van een flinke beek klinkt van 
 beneden. Het pad is prima te rijden. Je verliest niet direct alle hoogte
meters en de flow is heerlijk. Wát een begin!

De toon van de dag was gezet. Dit zou de tocht moeten worden met lekker 
gemakkelijke ‘voor iedereen te doen’ paden. toch reden we zojuist de 

loofbos wordt naaldbos, het pad smaller. 
de snelheid gaat omhoog en de eerste rotsen 

knallen onder het rubber door.

beste trail van de afgelopen dagen, en dat binnen tien minuten na ver
trek. ralf vertelt ons dat wandelpaden hier vrij toegankelijk zijn voor 
mountainbikers. Er zijn geen verboden. Heerlijk. We kronkelen het ene 
na het andere pad op en af. Hoogtemeters stapelen zich op. Even later 
staan we voor de ingang van een oude mijn. Jaren is hier gegraven, op 
zoek naar waardevolle metalen. Jaren van arbeid leverden niets op. Wat 
volgt voor ons is keiharde arbeid naar boven. Een klim met een gradiënt 
van meer dan twintig graden lijkt zich eindeloos uit te strekken. Zweet 
druppelt op de grond, ademhalingen zwellen aan, spieren doen pijn. 
tien minuten afzien voelt als een eeuwigheid. Maar dan zijn we er. 

de heilige graal van WinterBerg
tijd voor een afdaling. De afwisseling in het terrein is groot. Van naald 
naar loofbos en terug. reden we net nog over een breed pad, steil naar 
boven, nu lonkt een klein paadje over de bergrug het bos in. Hierna knallen 
we over diezelfde twintig graden steil naar beneden. De losse ondergrond 
maakt deze afdaling tot een uitdaging. Maar dan wel één die het nodige 
plezier oplevert. De pret is nog lang niet gedaan. We gaan richting het 
voormalig parcours van de Duitse kampioenschappen downhill. Ver
scholen in het bos, ver weg van alle liften. Flowy, maar technisch, veel 
wortels, af en toe een jump. Plezier op en top. Dit is het juweeltje waar
naar wij op zoek waren. De heilige graal van Winterberg. Wij zijn vol
daan. De weg terug is een formaliteit. lekker, leuk en mooi. Maar het 
kan niet meer op tegen die ene trail. We draaien de weg op, de laatste 
kilometers doen we per asfalt. Even fijn lostrappen.

terug bij ons huisje pakken we de biertjes uit de ijskast en praten we 
na op het terras. Het blijkt maar weer dat iedereen een andere moun

tainbikebeleving heeft. De eerste dag zou vol zitten met technische 
 singletracks. De tweede dag zou veel toegankelijker zijn. We waren dan 
ook verbaasd door de tweede dag. We begonnen tammetjes, maar die 
tweede dag, beginnend in het bikepark en eindigend in een prachtig 
stuk trail midden in het bos van Winterberg, dát was pas mountain
biken.  Gruwelijke klimmen, gevolgd door fantastische afdalingen. 
Heerlijk, die onbekende paden van Winterberg. 

napraten over een dagje intensief fietsen.

Voormalig downhillparcours van de Duitse kampioenschappen.

ingang van een oude mijn.
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ligging en 
BereikBaarheid 
Het Duitse Winterberg ligt in het midden-
gebergte van het sauerland en is een 
 bekende winterbestemming. De omgeving 
is landelijk en glooiend, met bergen tot 
zo’n 840 meter hoog. 

per auto
afstand vanuit utrecht: 310km
afstand vanuit antwerpen:  340km

per trein
ook met de trein kun je in Winterberg 
 komen, maar je zult wel een aantal keren 
over moeten stappen.

regio informatie

Winterberg toerisme
tel.: +49 (0)2981-92500
e-mail: info@winterberg.de
internet: www.winterberg.de

roUte-info 
landal voorziet jou als mountainbiker van 
een routekaart van de omgeving. Hierop staan 
vaste mountainbikeroutes, maar ook wandel-
routes waar je als mountainbiker gewoon 
over mag fietsen. Wil je liever met een gids 
op pad, neem dan contact op met de VVV.

Bikepark 
 WinterBerg
Het bikepark van Winterberg is een van de 
bekendste mountainbikeparken, dat erg 
toegankelijk is voor ieder niveau. er is een 
oefenparcours, de Giro Free Cross, de iXs 
Downhill, de north shore, een fourcrossbaan, 
de truvativ slopestyle, de Fun Ride en de 
Continental track. Het park is open vanaf 31 
maart tot ongeveer 1 november, van maandag 
tot en met vrijdag 10 tot 18 uur en op zater-
dag en zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur. 
De stoeltjeslift draait de hele week, terwijl 
de sleeplift alleen in het weekend is geopend. 

Voor een dagkaart betaal je € 27, maar je 
kunt er ook voor kiezen om een tienritten-
kaart te kopen van € 20.  
meer informatie: www.bikepark-winterberg.de. 

Bikemateriaal
Voor ieder wat wils... je kunt met een hardtail 
prima uit de voeten op de meeste trails en ook 
een twentyniner zal zich prima thuisvoelen in 
Winterberg. Ga je op ontdekkingstocht over 
de wandelpaden, pak dan een fully met 100-
120 millimeter veerweg. in het bikepark kun 
je altijd nog terecht voor het huren van een 
downhillbike, fourcrosser of zelfs dirtjumper.

overige info
Vergis je niet, er is veel meer dan het bike-
park alleen. De omgeving ligt bezaaid met 
trails, er zijn gedurende het jaar evenementen 
als de iXs Dirtmasters én je kunt in 
 Winterberg een lekker terrasje pakken. 

FaCtFilE    Winterberg

Accommodatie
er zijn vele mogelijkheden om de nacht door te 
brengen in Winterberg. Van pension, tot luxe-
hotel en de door ons gebruikte en erg goede 
optie: een bungalow van landal Greenparks.

Landal Winterberg
in der büre 21
59955 Winterberg
tel.: +49 (0)2981-928740  
internet: www.landal.nl

Je mountainbike kan worden afgespoten bij 
de fietsverhuur direct onderaan het park. 
ook is het mogelijk om je fiets hier veilig te 
stallen gedurende de nacht. landal biedt 
huisjes van vier tot zestien personen. 
Draadloos internet is tegen betaling 
 beschikbaar en de huisjes zijn voorzien van 
alle luxe. en het allerbelangrijkste: de bike-
trails beginnen om de hoek. ook op het park 
aanwezig zijn een terras, bar, restaurant, af-
haalrestaurant, een winkeltje en zwembad.


