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Startpunt: Balters Landgasthof, Prümer Straße 55, Losheim (Hellental). Tel :0049-6557920610. Het café is
dagelijks open vanaf 10.00 uur. Ook kunt u terecht in de naast gelegen Cafetaria Balter.
(Naast de zaak is een parkeerplaats.)
Tijdens deze zeer panoramische dagtocht in de Eifel wandelt u eerst over veldwegen en graspaden naar
het dorpje Hallschlag. Dan loopt u door weilanden en langs bosranden boven langs de Kronenburgersee.
In het dorp Kronenburg klimt u naar de hoog gelegen Burg Kronenburg vanwaar u een schitterend uitzicht
heeft. Ook het middeleeuwse dorpje met café is de moeite waard. De terugweg loopt u via een bosweg
omlaag naar het dal van de Kyll en dan volgt u een prachtig panoramaweggetje naar het dorpje Scheid. Via
rustige weggetjes met mooi uitzicht wandelt u dan terug naar het restaurant waar u kunt afsluiten met
Kaffee und Kuchen. Er zitten geen moeilijke stukken in de wandeling, maar er moet natuurlijk wel af en toe
geklommen worden.
Tip! Maak er een lang weekend van en blijf lekker slapen in het hotel. Op de terugweg kunt u dan nog
bijvoorbeeld wandeling 888 Hollerath lopen, die naar het middeleeuwse dorpje Reifferscheid gaat.
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1075. LOSHEIM 19,3 km
1. Met uw rug naar het restaurant steekt u de
doorgaande weg over en gaat u achter het
bushokje R over de smalle asfaltweg langs
huisnr. 56.
(Na 100 m ziet u rechts restanten van de Westwal.
De betonnen “tanden” (höckerlinie) zijn de
overblijfselen van de verdedigingslinie Westwall ook
wel Siegfriedlinie genoemd, die Duitsland in de
Tweede Wereldoorlog moest beschermen tegen
aanvallen van tanks. Ze is gebouwd tussen 1936 en
1945 en loopt van Kleef aan de Nederlandse grens
tot aan de Zwitserse grens en heeft een lengte van
meer dan 630 km).
Aan de 3-sprong gaat u RD. De weg buigt naar
links. Aan de kruising bij wegwijzer gaat u R over
de smalle asfaltweg (fietspad/traject voormalige
spoorlijn).
(De Vennbahn was de spoorlijn, die van Aken naar
het Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het
voormalig spoortraject een 125 km lange fietsroute
(Vennbahnradweg)).
Loop RD onder het viaduct door en ga meteen R
de stenen trap omhoog. Boven gaat u L de
veldweg omhoog. U loopt het bos in en volg RD
de begroeide bosweg. Daarna volgt u het graspad
met mooi uitzicht. Aan de kruising bij brug gaat u
RD over de veldweg. Na enige tijd loopt u op
gelijke
hoogte
met
de
Vennbahn
(asfaltweg/fietspad)
maar u blijft over de
veldweg lopen. Aan de verharde 3-sprong gaat u
L over de smalle asfaltweg. Negeer zijweg rechts
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R het
grindpad omhoog. Boven gaat u L over de
Vennbahn.
(Links heeft u mooi uitzicht op het kerkje van
Hallschlag).

2. Let op! Circa 25 m vóór viaduct gaat u L het
graspaadje steil omhoog. Boven gaat u L de weg
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD door het
dorp Hallschlag. Let op! Waar de weg naar rechts
buigt, gaat u L over het graspad.
Aan de
asfaltweg gaat u L en meteen daarna gaat u R
(Lindenstraβe) langs de St. Nikolauskerk. Aan de
3-sprong gaat u R langs huisnr. 14. Aan de
kruising gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong
loopt u RD de brug over. Neem dan de eerste
weg R (Bahnhofstraβe) omhoog. Aan de Ysplitsing gaat u L. Boven aan de Y-splitsing bij
zitbank gaat u L. Aan de volgende Y-splitsing bij
zitbank, wegkruis en prachtig uitzicht gaat u R de
verharde veldweg omhoog. Aan de T-splitsing bij
uitkijkhutje gaat u L. Na 10 m gaat u R het weiland
in. Steek nu RD het lange weiland over naar de
hoge spar in de verte.
3. Bij de hoge spar gaat u L steil omlaag. Na 50 m
klimt u R via de houten overstap over de
afrastering. Ga R (Eifelverein) over het smalle
graspaadje en volg dan het brde graspad
(Eifelverein) RD langs de bosrand.
(Ter hoogte van het links op de heuvel gelegen
vakantiepark Eifelpark Kronenburger See, kunt u bij
een open plek naar links lopen voor een uitzicht op
de Kronenburger See, een stuwmeer dat tussen
1973 en 1977 is aangelegd en waardoor de Kyll
stroomt. Het heeft een oppervlakte heeft van 27
hectare en biedt volop watersport mogelijkheden.
De bosweg omhoog volgend heeft u links mooie
doorkijkjes op de witte Burg Kronenburg op de
heuvel).
Aan de T-splitsing bij wandelmarkeringspaal gaat
u L (Eifelverein) de smalle asfaltweg omlaag.
Negeer zijpad links naar de Vennbahn.

Beneden aan de T-splitsing gaat u L onder het
viaduct door. Aan de 3-sprong bij doodlopende
weg gaat u RD. U bent nu in het dorp
Kronenburg, dat eigenlijk uit twee gedeelten
bestaat.
(Je hebt het gedeelte in het dal, deze nederzetting
heet Kronenburger Hütte en de hoger gelegen
dorpskern zelf. De naam Kronenburger Hütte is
afkomstig van de ijzersmelterij en ijzergieterij, de
Eisenhütte, die in de 15e eeuw al aanwezig was en
tot 1850 in werking bleef).
Aan de 3-sprong bij huisnr. 3 loopt u RD. Vlak
daarna aan de kruising bij toren steekt u L via de
brug de Kyll over. Volg dan de asfaltweg. Negeer
bij verbodsbord weg rechts omlaag. Vlak daarna
aan de 4-sprong bij verkeerslichten gaat u RD
(Zum Kleebusch) de weg omhoog.
4. Aan de 4-sprong bij parkeerplaats gaat u bij
verbodsbord R over het pad. Neem de eerste
kleine trap L omhoog (Eifelverein) en loop het
steile bospad omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u L verder omhoog. Boven volgt u RD de
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u
scherp L (Wilhelm-Tell-Gasse). Boven aan de 4sprong in het middeleeuws plaatsje gaat u L over
het kasseienstraatje en loop onder de boog door.
(U passeert meteen links (nr. 14) het St. Johann
Baptist kerkje (16e eeuw). Dan passeert u links het
mooie café Villa Kronenburg, een leuke pauzeplek).
Voor het hotel loopt u R het grindpad omhoog.
Boven bij de ruïne van Burg Kronenburg (13e
eeuw) loopt u aan de andere kant de trappen
omlaag.
(Hier boven heeft u rondom schitterend uitzicht).
Beneden aan de 4-sprong (hier bent u al geweest)
gaat u L langs huisnr. 16. Negeer zijwegen en
loop via de poort het middeleeuws plaatsje uit.
Volg de Burgstraβe. Negeer zijweg rechts (Trift).
5.
Aan de kruising bij groot stenen wegkruis
gaat u L de asfaltweg omhoog. Aan de volgende
kruising gaat u RD (Gerlachstraβe). Aan de 3-

sprong gaat u bij verbodsbord RD omhoog. Op
het hoogste punt van deze wandeling (610 m)
loopt u het dorp uit en loopt u de weg omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u L (Berk). Negeer
veldweg links. Aan de Y-splitsing gaat u L
(EifelVerein/Berk). De asfaltweg wordt een
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (EifelVerein)
over de veldweg. Aan de volgende 3-sprong gaat
u verder RD (EifelVerein). Aan alweer een 3sprong gaat u RD de steile bosweg omlaag. Al
dalende negeert u bosweg rechts. Helemaal
beneden negeert u nog een bosweg links en dan
steekt u de brug over. Aan de kruising gaat u L
langs de doorgaande weg en u steekt de Kyll
over. Voorbij enkele links gelegen witte huizen
neemt u de eerste verharde veldweg R omhoog.
(Omhoog lopend heeft u links mooi uitzicht over het
dal van de Kyll).
6. Na deze lange klim gaat u boven aan de 3sprong RD.
(Hier heeft u achteromkijkend
Kronenburger See).
Aan de T-splitsing gaat u R.
gaat u RD over de veldweg.

uitzicht

op

de

Aan de kruising

(Rechts beneden ziet u het dorpje Frauenkron).
Negeer veldweg links. Aan de T-splitsing gaat u
L langs de doorgaande weg. U loopt het dorp
Scheid binnen. Aan de kruising gaat u R. Neem
nu het eerste weggetje L omlaag. Bij enkele
betonnen tanden van de Westwal gaat u schuin L
de veldweg omhoog. Negeer veldweg rechts
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R de asfaltweg
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD de
stenige weg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u
L. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij groot
wegkruis L. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de
kruising met de Vennbahn RD. Aan de 3-sprong
gaat u RD (Schmugglerweg). Aan het eind komt u
weer bij de sponsor van deze wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke
uitbater verneemt graag wat u van de wandeling
vond.
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