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Busreis naar Rijn en Moezel van 15 t.e.m. 19 augustus 2018 

 

Woensdag 15 augustus 

Om 6.16 uur, inclusief onze medereizigers die in Affligem vertrokken, reden we met onze mooie 

BAUS-bus in Zellik reeds richting Ring. Guido, onze gids en Marc, onze chauffeur, waren onze 

begeleiders voor deze reis. 

Rustig verkeer, een ontbijtstop maar de reis begon echt met het bezoek aan de 

Benedictijnenabdij 

Maria Laach, gelegen 

in de Eifel en gebouwd 

in Stauffische stijl. De 

abdij werd in 1093 

gesticht en in 1112 

werd het klooster 

overgedragen aan de 

abdij van Affligem om 

het te bewonen. Een 

goed bewaard en 

toegankelijk geheel. De 

abdijkerk, een mooi 

romaans bouwwerk met 

6 torens, was bezet door 

de misviering n.a.v. 

O.L.V. Hemelvaart. Een aantal medereizigers kon toch binnen een kijkje nemen. 

Buiten was o.a. de kloosterbloemisterij en de kunstsmederij toegankelijk en konden de 

kunstsmederij en keramisch handwerk bewonderd worden. 

Voor het eerst werden hier de ‘oortjes’ getest. Sommige deelnemers gaven de voorkeur om dichtbij 

de gids te blijven en aldus de informatie op te pikken. Ieder zijn keuze.    

 

Onze reis werd verdergezet richting Andernach, gelegen in 

het gebied Rijnland Palts aan de linkeroever van de Rijn. 

Na het middagmaal brachten we een bezoek aan deze 

tweeduizend jaar oude stad via de ‘Rheintor’, een 

dubbelpoortconstructie in tufsteen, in de volksmond ook ‘de 

Bakkersjongens’ genoemd. Deze twee jongens beschermden 

listig de bezetting van de stad. 

Verder ging de rondleiding langs de Ronde Toren, de 

kathedraal van Maria en een goed bewaarde stadsmuur, die 

bestand bleef tegen de kanonkogels (nog originele te bekijken) 

uit de Dertigjarige Oorlog. 

Bij het verderzetten van onze reis hadden we twee ‘zieken’ in 

de groep We spraken af om voor hen de dokter te laten komen 

in ons hotel. 

We verbleven de ganse reis in hotel Mercure in Koblenz. 

De kamers werden toegewezen en met de hulp van de 

bereidwillige onthaalbedienden werd medische hulp 

opgeroepen. Beide collega’s werden naar een lokaal ziekenhuis 

gebracht voor verder onderzoek. 

Rond 21.30 uur, nog net op tijd voor het avondeten, waren 

allen terug in het hotel. De ene was er bovenop en had zin in 

een goed glas wijn. De tweede zou volgende dag, met de hulp van VAB-reisbijstand, terugkeren 

naar huis voor verder onderzoek en behandeling. Wij wensen hem een goed en spoedig herstel. 
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Donderdag 16 augustus  

We startten met de verkenning van Koblenz. 

Het bezoek begon dichtbij ons hotel aan de ‘Deutsches Eck’ (de samenvloeiing van de Moezel en 

de Rijn) waar tevens het monumentale ruiterstandbeeld van keizer Willem I te bewonderen was. De 

geschiedenis van Koblenz van meer dan 

2000 jaren, gaat terug naar de 

Romeinse tijd: oude vestingmuren, 

burchttorens, kastelen en 

patriciërswoningen. Langs nauwe 

straten, romantische stegen, mooie 

pleinen met fonteinen, wandelden we 

en bezochten er de Jezuïtenkerk, Sint-

Kastorkerk,…om in de omgeving van 

het Josef Görresplein ons middagmaal 

te gebruiken. 

 

Om 14 uur scheepten we in voor een 

boottocht op de Rijn, van Koblenz naar Boppard. Velen genoten van het zonnige bovendek, anderen 

verkozen het binnendek. Voor iedereen was het genieten van de twee uur durende vaart: een mooi 

panorama met o.a. de schilderachtige wijnvelden, vele burchten,… 

Na een kort bezoek aan Boppard en een terrasje, reden we terug naar ons hotel in Koblenz voor het 

avondeten. 

 

Vrijdag 17 augustus 

De reis ging langs de Moezel naar Burg Eltz, voor heel wat deelnemers een onbekende. Voor een 

bezoek aan deze burcht, niet op de top van de berg gelegen, daalden we ongeveer 900 meter hetzij 

met het busje hetzij te voet.  

Een bezoek met lokale gids gedurende 

ongeveer een uur, was zeker de moeite 

waard. 

Deze burcht is sinds 1150 door graven 

bewoond. Iedere generatie liet zijn eigen 

vleugel aanbouwen rond het oudste 

gedeelte, de romaanse wachttoren. Een 

ingewikkelde burcht om te bezoeken: de 

wapenzaal, de Rübenachter benedenzaal en 

slaapkamer, de keurvorstenkamer, de 

ridderzaal, talrijke Vlaamse en Brusselse 

wandtapijten…de keuken, de schatkamer. 

Dit romantisch kasteel is sinds meer dan 

850 jaar in het bezit is van de familie 

Eltz en is nog steeds bewoond. Zij 

deden er 500 jaar over om de burcht af 

te werken. Een zeer comfortabele 

burcht want van de 80 kamers werden 

er 40 verwarmd door een open haard. 

We konden ook nog enkele van de 20 

originele toiletten bekijken. Een andere 

burcht telt er hooguit een vijftal. 

De terugweg naar de bus kon ook langs 

een pittige wandelweg van ca 1400 m 

door het bos. Een geslaagd bezoek.  
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Het middagmaal werd genomen in Cochem. 

Dit is een uitgesproken toeristenstadje. We bezochten niet de Reichsburg, die hoog boven de stad 

reeds van ver te zien is. We wandelden evenwel naar het gezellige marktplein: het belangrijkste 

middelpunt van Cochem met de mooie fontein en omgeven door fraaie vakwerkhuizen, waaraan het 

18de eeuws raadhuis grenst. De ‘alte Thorschanke, oude poortherberg, geldt als het belangrijkste 

vakwerkhuis. Hier bevindt zich ook de in 

1950 nieuwgebouwde St. Martinkerk, waar 

nog een paar bewaarde kunstschatten van 

de voormalige kerk bewaard zijn. 

Langs de middeleeuwse stadsvestiging 

wandelden we naar de oever van de 

Moezel. Sommigen meenden de 

jeugdherberg te herkennen waar ze ooit 

verbleven. Er was dan nog vrije tijd om dit 

te verkennen, een bezoek te brengen aan de 

mosterdmolen of te genieten van een 

terrasje met een glaasje wijn. 

En dan terug richting Koblenz langs de boorden van de Moezel. 

 

Bij het avondeten bood het bestuur het eerste drankje aan. Gezondheid. 

 

Zaterdag 18 augustus 

Om de verkeersdrukte te vermijden vertrokken we iets vroeger naar Wiesbaden. 

Bij het voorbij rijden aan de Lorelei, werd het bekende droevig verhaal in de bus zacht 

meegezongen: schippers die misleid werden door de schoonheid van de jonkvrouw met gouden 

haren boven op de rots. 

Wiesbaden is bekend om haar luxe en 

weelde, dé chique badplaats aan de Rijn. 

Het Kurhaus is een juweeltje, waar ook 

heel wat geld kan verspeeld of 

gewonnen worden. 

We wandelden naar de marktplaats en de 

kerk. Een ware overrompeling door de 

wijnfeesten. We vroegen ons af hoe het 

trouwend koppeltje in de kerk was 

geraakt? Via de winkelstraten zochten 

heel wat vrienden een terras om het 

middagmaal te gebruiken.  

 

Na de middag reden we naar het 

wijndorpje Rüdesheim.   

Eerst hielden we halt aan het 

Asbach Uralt bezoekerscentrum. 

Met een filmpje vernamen we 

meer over deze drank, maar met de 

degustatie, aangeboden door het 

bestuur, leerden we ook de smaak 

kennen van deze drank. 
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In Rüdesheim werden we eveneens opgezwolgen door een 

feestende mensenzee op het marktplein. De gekende 

Drosselgasse, amper 144 meter lang, liet weinig of geen plaatsje 

vrij voor het drinken van een wijntje in een van de talrijke 

tavernes. De talrijke met hout omrande huizen, overwoekerd met 

wijnstokken verdwenen in de drukte.  

Eerder een ontgoochelend bezoek aan de ‘vrolijkste straat in de 

wereld’. 

 

Voor het avondeten verzamelden we voor een wel gesmaakte 

drink, met dank aan het bestuur. 

Deze avond werden de valiezen gevuld, voor de terugreis van 

morgen. 

 

Zondag 19 augustus 

Rekeningen betaald, valiezen ingeladen en we vertrokken 

richting Trier. 

Deze oude stad werd in 306 de hoofdstad van het Romeinse Rijk 

en was de verblijfplaats van Keizer Constantijn. In 314 verhuisde hij evenwel naar Byzantium. Op 

het einde van de vierde eeuw kende Trier zijn laatste bloeiperiode. 

 

De ‘Porta Nigra’ of ‘zwarte poort’ was origineel heldergeel, maar door de vervuiling werd ze zwart. 

Het is met 30 meter 

hoog en 36 meter 

breed, de hoogste 

poort uit het 

Romeinse tijdperk. 

We dienden toch wat 

geduld te hebben tot 

we met het treintje de 

‘Römer Express’, een 

rondritje maakten 

langsheen de 

belangrijkste 

bezienswaardigheden 

van Trier. 

Na het middagmaal 

wandelden we naar 

De Markt en namen er een kijkje op het ‘Driekoningenhuis’. Deze woning werd gebouwd rond 

1200 en toen waren de eerste twee verdiepingen zonder openingen. De beste manier om overvallers 

buiten te houden. De voordeur zat dus op de tweede verdieping en deze was te bereiken met een 

ladder die kon worden opgetrokken. 

Onbewust van dit prachtig gebouw hebben heel wat medereizigers er op het terras het middagmaal 

genomen. 

Via de ‘Hauptmarkt’, met de ‘Petrusbrunnen ‘(oude fontein uit de 16e eeuw), bereikten we de Dom 

en de ‘Liebfrauenkirche’.  

De Dom, uit de 4de eeuw, werd herhaaldelijk verbouwd. De huidige kerk dateert van rond het jaar 

1000, opgebouwd in romaanse stijl.  

Aan de ingangsdeur ligt een deel van een granieten zuil die in 1614 opgegraven werd bij de 

funderingswerken aan het prachtige Allerheiligenaltaar. 

In de kapel ‘Heilige Rock’, met prachtig portaal uit de 17de eeuw, ligt een gewaad van Christus. Een 

gewaad zonder naden, maar over de echtheid is er heel wat twijfel!? 



 

 

 33

Naast de Dom ligt de 

gothische ‘Liebfrauenkirche’, 

gebouwd op de fundamenten 

van een deel van de eerste 

Dom, en daterend van de 13de 

eeuw. 

Met nog een bezoek aan de 

Protestantse kerk, werd de 

wandeling beëindigd.  

Met nog een drankje op een 

zonnig terras, werd dit bezoek 

afgesloten. 

Van nabij de Porta Nigra 

vertrokken we met de bus naar 

huis. 

Op de terugweg werd onze gids Guido nog bedankt voor zijn ‘rustige, kalm aan’ begeleiding de 

voorbije dagen, alsook Marc, de chauffeur, die ons veilig naar de diverse bestemmingen reed en ons 

meestal bracht heel kort bij de bezoekplaatsen. 

Iets na 20 uur bereikten we Zellik en met nog enkele medereizigers reed de bus naar Affligem. 

 

Het werd een zonnige en goed te genieten reis. Bedankt voor het aangenaam gezelschap. Tot 

binnenkort. 

 

Het bestuur 

 


