
21de Röntgen-loop 
 
 

29 oktober 2023  
 
 
Het was 100 jaar geleden dat de eerste Nobelprijs voor natuurkunde werd toegekend aan een man uit 
Remscheid-Lennep: Wilhelm Conrad Röntgen. Op 8 november 1895 ontdekte Röntgen aan de universiteit van 
Würzburg de naar hem genoemde stralen. Al meer dan 108 jaar lang worden röntgenstralen voor het welzijn 
van patiënten toegepast in de medische techniek en verder ontwikkeld. De toepassing van röntgenstralen maakte 
de weg vrij voor moderne visuele diagnostiek en radiotherapie. 
Ter gelegenheid van het 100e jubileum van de toekenning van de eerste Nobelprijs riep de stad Remscheid ter 
ere van haar beroemde zoon deze Röntgen-loop-dag in het leven, die nu reeds voor de derde keer plaats vindt.  
 
Organisator: Röntgen Sport Club Remscheid e.V. 
  
Afstanden 
 
63,3 km loop (1 ronde = originele Röntgenweg) 
De Röntgenweg is een zeer gevarieerde route rondom Remscheid met een lengte van meer dan 63,3 kilometer, 
welke ons bijzonder mooie vergezichten over het Bergische Land biedt. De route leidt ons door koele dalen, en 
langs zogenaamde waterhamers die getuigen van de in de 19e eeuw beginnende industrialisatie. Na het passeren 
van oude Bergische vakwerkhuizen leidt de weg ons verder onder de hoogste spoorbrug van Duitsland door, via 
het middeleeuwse Schloß Burg naar de oudste Duitse drinkwaterdalkering. Het hoogteverschil bedraagt ca. 
1.370 HM. 
 
Start: rond 8.30 uur in het Sportzentrum Hackenberg in Lennep 
Finish: Sportzentrum Hackenberg 
Laatste finish: 17.30 uur 
Cut Off marathon = max. 6 uur 
 
Marathon 42,195 km loop (2/3 ronde) 
Start: rond 9.30 uur in Remscheid-Hasten / Clemenshammer. Bussen rijden vanaf 8.15 van Hackenberg naar de 
start.  
Finish: Sportzentrum Hackenberg 
Kledingtransport is geregeld van start naar finish  
Laatste finish: 15.15 uur 
Hoogteverschil ca. + 960 HM  en -820 HM 
  
Halve marathon 21,1 km loop/walking/nordic-walking (1/3 ronde) 
Start: tegen 8.30 uur in het Sportzentrum Hackenberg in Lennep 
Finish: Remscheid-Hasten/ Clemenshammer 
(Kledingtransport is geregeld van start naar finish alsmede het vervoer terug met een pendelbus naar de douches 
bij de Hackenberg-finish in Lennep) 
Laatste finish: 13.30 uur 
 
 


