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Ontdek de fietsroute Saaleradweg

PLANNING

Veren en veertijden
Langs de Saale vindt u meerdere veren die overzetten naar de overkant van 
de rivier. Zo kunt u gemakkelijk en zonder grote omwegen de route volgen of 
een omweggetje maken naar een bezienswaardigheid langs de Saaleradweg. 
Wij geven u informatie over de belangrijkste veerverbindingen: 
www.saaleradweg.de  

Bagageshuttle 
Een groot aantal fietsvriendelijke accommodaties langs de Saaleradweg biedt 
gasten een bagagetransport naar de volgende accommodatie aan.  
Een selectie van deze accommodaties vindt u op: www.saaleradweg.de 
Vraagt u bij de reservering uw gastgever ook naar een bagageshuttle.

Fietstransfer
Onze tip: Bike-Shuttles en fietsbussen 
Op deelstukken van de Saaleradweg zijn zogenaamde „Bike-shuttles“ onderweg. 
Vanaf 1 mei begeleiden de fietsbussen van het Frankenwaldmobil u  
op de etappes in Beieren. Meer informatie vindt u op de website van  
Frankenwaldmobil of neemt u contact op met de service-telefoon onder 
+49 9261 601516. 
In Thüringen komt u gemakkelijk met de Bike-Shuttle van de KomBus  
door het bergachtige gebied van de stuwmeren. 
Fietsbussen van de KomBus rijden in de districten Saalfeld-Rudolstadt en 
Saale-Orla naar Jena, Weimar en Neuhaus / Rwg. Aangezien de capaciteit 
beperkt is, is een reservering via de service-telefoon aan te raden.
Alle informatie krijgt u via het service-nummer onder +49 3671 525190  
of op de website van KomBus: www.kombus-online.eu 

fiets meenemen in de trein 
In alle regionale treinen in Thüringen en Saksen-Anhalt is het meenemen van 
de fiets kosteloos, wanneer de capaciteit dit toelaat. In Beieren heeft u een 
dagkaart voor de fiets of een „Fahrrad-Kurzstrecken ticket“ – een fietskaartje 
voor korte afstanden – nodig. Deze treinkaartjes  
zijn vanaf 5 € verkrijgbaar.
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HEEN- EN TERUGREIS 

Met de trein  
Start / Eindbestemming bron van de Saale (Etappe 1 / Münchberg) 
Ideaal is een reis met de trein naar het station Münchberg, alternatief naar 
het station Bischofsgrün. Vanaf het station Münchberg is het nog rond  
12 km naar de bron van de Saale. De „Quelstein“ – de bronsteen – ligt aan 
de noordelijke heuvel van de legendarische Große Waldstein. Maakt u voor 
een optimale planning gebruik van de GPX-route (download GPX Münchberg- 
Saalequelle en download Bischofsgrün-Saalequelle). 

Start / Eindbestemming monding van de Saale  
(Etappe 9 / Barby / Schönebeck) 
De monding van de Saale ligt een paar meter bij Barby vandaag. Wij adviseren 
u verder te fietsen langs de Elbe, op de Elberadweg, naar het station van 
Schönebeck (ca. 16 km). Van hieruit hebt u een goede verbinding met de 
treinen van de Deutsche Bahn. Alternatief kunt u ook gebruik maken van 
het nabijgelegen station van Calbe (Saale) Ost.

Met de auto
The motorways A9 and A14 offer ideal travel options to the starting point 
De autosnelwegen A9 en A14 zijn ideaal om naar het startpunt van een 
etappe te rijden. De bron van de Saale bereikt u bij Zell in het Fichtel-
gebergte via de A9 – afrit Münchberg. De monding van de Saale bij Barby 
is via de A9 en A14 – afrit Calbe te bereiken.

Wij wensen u heel veel plezier bij (de planning van) u tour. Als u hulp 
nodig heeft of vragen heeft dan neemt u contact op met ons: 
Saaleradweg e. V. • Oberlauengasse 3 • D-07743 Jena 
tel. +49 36601 905203 • info@saaleradweg.de  
www.saaleradweg.de
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ALGEMENE INFORMATIE

Romantische burchten, natuur en wijn: de 403 kilometer lange Saaleradweg 
is een van mooiste en afwisselendste fietsroutes langs een rivier in Duitsland. 
Van de bron in het Fichtelgebergte, via Jena en Naumburg tot Barby aan de 
Elbe ontdekt u het romantische en idyllische dal van de Saale. 

Cultuur van wereldformaat, zoals de Leuchtenburg bij Kahla of de dom  
van Naumburg zoomen zich langs de oever van de rivier. Schilderachtige  
rivierdalen, met verslapen kleine dorpjes, wisselen zich af met groene  
wijnbergen en historische monumenten. In het bovenste verloop van de 
fietsroute nodigen de stuwmeren je uit op ontdekkingstochten met een 
rondvaartboot. 

De Saaleradweg is in negen etappes te fietsen. Als onderdeel van de Duitse 
langeafstandsroute D-Route 11 is de Saaleradweg doorgaand bewegwijzerd. 
De wegen zijn grotendeels geasfalteerd, verlopen langs het water en  
zijn meestal vrij van auto’s. Vanaf Saalfeld tot aan de monding is de route  
familievriendelijk. Alleen in het bovenste gedeelte van de Saale zijn een paar 
sterke sportieve stijgingen te vinden. De hele route is uitstekend met de trein 
bereikbaar. Op een groot aantal plaatsen zijn verhuur- en ladestations voor 
e-bikes en pedelecs.

Uitgebreide informaties over de etappes, de beschrijving  
van de route, de gastheren en de leuke aanbiedingen in de 
Nederlandse taal vind u op onze webpagina:  
www.saaleradweg.de.



ETAPPE 9  (61 km) 
van Bernburg naar de monding van de Saale  

Vanuit Bernburg verloopt de 9de etappe naar de 
monding van de Saale bij Barby. De stad Nienburg 
ligt in het natuurpark „Unteres Saaletal“. Verder 
naar Groß Rosenburg. Voor u met de volgende 
gierpont overzet, is een ommetje naar de middele-
euwse burchtruïne in Klein Rosenburg de moeite 
waard. Met de ruïne eindigt ook een tocht langs de 
talrijke burchten en kastelen aan de Saale. De oude 
gravenstad Barby ligt idyllisch aan de rand van het 
UNESCO biosfeerreservaat „Mittelelbe“.

Toestand van de route  
Vlakke familievriendelijke etappe. Goede fietswegen 
tot Nienburg, ook rustige landstraten en wegen  
voor landbouwverkeer, die vaak uit beton of asfalt 
bestaan.

ETAPPE 8  (58 km) 
van Halle naar Bernburg
 
Vanuit Halle verloopt de fietsroute door het unieke 
landschap van het natuurpark „Unteres Saaletal“. 
Hoog boven het dal van de Saale troont de stam-
burcht van het geslacht Wettin bij de gelijknamige 
plaats. Via de populaire uitspanning Georgsburg  
in de oude schippersstad Alsleben. Al van veraf 
ziet u het residentiekasteel Plötzkau. De fietsroute 
verloopt nu door het ooibos tussen Plötzkau en de 
oude residentiestad Bernburg. In Bernburg moeten 
ze een bezoek aan de pittoreske kasteel.

Toestand van de route  
Familievriendelijk, deels op goed uit gebouwde 
fietswegen, deels rustige landstraten en wegen voor 
landbouwverkeer. Korte stukken op geplaveide 
straten. 

ETAPPE 7  (61 km) 
van Naumburg naar Halle 

Vanuit Naumburg volgt de Saaleradweg het verloop 
van de rivier. Op zijn route komt deze langs  
de voormalige bisschopsburcht Schönburg.  
In Weißenfels ontdekt u met het barokke kasteel 
Neu-Augustusburg nog een hoogtepunt op de 
etappe. Het meer dan 600 meter lange gradeer-
werk in Bad Dürrenberg is het langste samenhan-
gende gradeerwerk in Europa en getuigt van de 
lange zout-traditie in de kuurstad. Vlak voor Halle 
kronkelt de Saale door prachtige uiterwaarden.  
De etappe eindigt in de meer dan 1000 jaar oude 
Händelstad Halle.

Toestand van de route  
Familievriendelijk, op goede fietswegen, rustige 
landstraten en goede landbouwwegen, binnen de 
plaatsen deels kasseien.

ETAPPE 6  (49 km) 
van Jena naar Naumburg
 
Vanuit Jena de fietsroute verloopt naar Dornburg 
aan de Saale en de drie Dornburger kastelen: het 
oude kasteel, het rococo- en renaissancekasteel.
In Camburg heeft u de muren van de burcht  
Camburg en de voormalige Cyriaksruïne. De be-
kende burchten Saaleck en Rudelsburg zijn van 
veraf zichtbaar. Tot Naumburg is het dal van de 
Saale gekenmerkt door de wijnbergen van het  
wijnbouwgebied Saale-Unstrut. De etappe eindigt 
in de bijna 1000 jaar oude domstad Naumburg.

Toestand van de route 
Familievriendelijk op goede fietswegen en rustige 
landwegen, steile stijgingen en afdalingen  
naar / van de Rudelsburg, op een deels uitgeholde 
stenen straat. 

ETAPPE 4  (42 km) 
van Ziegenrück naar Saalfeld 

De etappe staat geheel in het teken van  
het stuwmeer Hohenwarte, een van de  
grootste stuwmeren in Europa. Vanuit  
Ziegenrück fietst u door en groene dal om  
vervolgens af te dalen naar Linkenmühle.  
Vlak voor Hohenwarte heeft u vanaf de  
stuwmuur een imposant uitzicht op het  
stuwmeer en de rivier in 68 meter diepte.  
Op een vlak fietspad verder naar Kaulsdorf.  
Na een paar kleinere stijgingen en afdalingen  
komt u bij de eind bestemming van deze etappe: 
Saalfeld – de stenen chronologie van Thüringen.

Toestand van de route  
Een goede conditie is noodzakelijk voor deze  
etappe. Grotendeels op relatief rustige landstraten, 
deels op uitgebouwde bospaden.

ETAPPE 5  (54 km) 
van Saalfeld naar Jena 
 
Vanaf Saalfeld is de fietsroute familievriendelijk en 
goed met kinderen en fietsaanhangers te doen. 
Hoog boven Rudolfstadt troont majestueus de  
Heidecksburg. Op weg naar Kahla komt u naar het 
vlotvaardersdorpje Uhlstädt. Een paar kilometers 
rivier afwaarts wordt u door de Leuchtenburg –  
de koningin in het dal van de Saale – begroet. 
Langs de ruïnes van de Lobdeburg door het para-
dijselijke ooibos naar de bruisende licht- en uni-
versiteitsstad Jena. Jena is echter ook tijdens een 
rondleiding goed te ontdekken, op de fiets of bij 
een romantische avondwandeling.

Toestand van de route 
Vanaf Saalfeld familievriendelijk, een paar steile 
stijgingen op goede fietswegen, deels rustige  
parallelwegen, bijna volledig geasfalteerd.

ETAPPE 3  (44 km) 
van Blankenstein naar Ziegenrück  

Vanuit Blankenstein, het uitgangspunt van de 
Rennsteig, verloopt deze etappe door het  
„Thüringer Schiefergebirge“ en langs de  
stuwmeren van de Saale. Na het oversteken 
van het spoorweg- viaduct Lemnitzhammer  
door naar de oever van het grootste Duitse  
stuwmeer, de Bleiloch-Stausee via Saaldorf  
naar Saalburg. Saalburg lokt met talrijke  
toeristische attracties. Via het stilgelegde spoor 
van de Oberlandbahn komt u naar Gräfenwarth en 
Burgk. Het kasteel van Burgk, uit de 14de eeuw,  
is een cultureel centrum voor de regio geworden.

Toestand van de route 
Van Blankenstein tot Saalburg op uitgebouwde 
fietswegen en bospaden voor sportieve fietsers. 
Van Saalburg tot Burgk familievriendelijk op ge-
asfalteerde fietswegen. Van Burgk tot Ziegenrück 
deels op heuvelachtige bospaden.  

ETAPPE 1  (34 km) 
van de bron van de Saale naar Hof

Het begin van de etappe is Zell in het Fichtel-
gebergte. De bron ligt op de noordelijke helling 
van de berg Waldstein. Via de Münchberg verloopt 
de fietsroute naar Schwarzenbach a. d. Saale. Via 
Oberkotzau met de parochiekerk St. Jakob verder 
richting Hof, economisch en cultureel middelpunt 
van de regio.

Toestand van de route
Zodra u de steile bosweg naar de bron (1,5 km) 
achter zich hebt gelaten, is de fietsroute goed  
uitgebouwd en ook voor kinderen goed te fietsen. 
Een groot gedeelte is geasfalteerd. 

Meer infomaties vind u op: www.saaleradweg.de 

ETAPPE 2  (29 km) 
van Hof naar Blankenstein  

Vanuit Hof verloopt de fietsroute deels parallel met 
de Jean-Paul-wandelroute door een heuvelachtig 
landschap en schaduwrijke bossen. Nadat u onder 
het viaduct van de A72 bent doorgefietst komt u 
bij een molen uit de 17e eeuw, de Fattingsmühle. 
Vlak voor Hirschberg verloopt de fietsroute berg-
afwaarts naar Untentiefengrün. Hier is de Saale van 
oudsher een grensrivier. Vroeger tussen de beide 
Duitse staten, tegenwoordig tussen de deelstaten 
Beieren en Thüringen. 
 
Toestand van de route 
Grotendeels op rustige landstraten en goede  
boswege.
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