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  blz 2 van 4 

 

Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1362 en er een leuk weekend van maken.  Op  
1,5 uur rijden van de grensovergang Bocholtz ligt in de oostelijke Vulkaaneifel het mooie stadje Mayen.  
Deze pittige maar zeer panoramische dagtocht loopt liefst over 3 vulkaantoppen en langs 2 mooie 
burchten!  U wandelt eerst over een gemakkelijk pad langs de Nette en dan passeert u de Hammesmühle 
voor koffie. Hier maakt u even een uitstapje naar Schloss Bürresheim, een middeleeuwse burcht.  Dan 
volgt de langste klim van de wandelgids naar een hoogte van 588 m. Hier op de top van de Hochsimmer 
staat een stenen uitkijktoren met schitterend uitzicht. U daalt af door de velden naar de Sandkaul, een 
mooie zwarte rotsformatie bestaande uit lavagesteente. Via de steilste klim van de wandelgids klimt u naar 
de Hochstein waar een zitbank staat met fantastisch uitzicht. U daalt af naar Ettringen waar een bakker ligt 
met koffie en gebak en dan klimt u de derde berg omhoog naar de top van de Bellerberg. Ook dit uitzicht is 
weer overweldigend. U loopt even over de rotskam en dan daalt u via een veldweg af naar Mayen. Via een 
verrassend pad loopt u de Genovevaburcht binnen en dan komt u op de gezellige Marktplatz met veel 
terrasjes. Daarna loopt u door de leuke winkelstraatjes en komt u weer bij de parkeerplaats.   
 
Startadres: Wandelparkeerplaats Im Eiterbachtal, Schützenplatz, Mayen (bij busstation). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,42 km  6 uur  354 m  605 m 

 

 
 

1361. MAYEN 20,4 km 
  
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.  
Negeer bospad schuin links. Aan de Y-splitsing 
gaat u R over de klinkerweg langs het sportveld. 
Aan de 3-sprong gaat u R (12) over de asfaltweg.  
De asfaltweg buigt naar links en ga dan meteen 
aan de 3-sprong RD over het asfaltpad langs de 
Nette, een zijriviertje van de Rijn. Aan de 3-
sprong bij brug gaat u RD over het grindpad, dat 
u geruime tijd RD volgt.  U steekt de Nette over en 
dan wordt de grindweg een asfaltpad.  Voorbij 
groot huis volgt u RD het grindpad.  In het 
speelpark negeert u zijpad links. Aan de T-
splitsing gaat u L.   Aan de Y-splitsing gaat u L 
over het klinkerpad en dan steekt u weer de Nette 
over en volg  het grindpad. Let op!   Meteen 
voorbij de eerste links staande zitbank  gaat u 
scherp L (12) het bospaadje omhoog en loop het 
pad zigzaggend omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (rood) over de bosweg.  Volg 
nu geruime tijd de slingerende bosweg. Aan de  
Y-splitsing gaat u R (rood).  Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u bij afsluitboom RD en een 
eindje verder steekt u de Nette weer over. Aan de  
doorgaande weg gaat u L en u komt bij restaurant 
de Hammesmühle,  een gerestaureerde 
graanmolen uit de 18e eeuw. (Een mooie 
pauzeplek voor o.a. een kop koffie).  (U maakt nu 
het uitstapje naar Schloss Bürresheim en komt 
dan hier terug). 
 
2.  Volg RD de weg. Negeer houten brug links.  Na 
400 m loopt u L over de kasseienweg naar het 
prachtige Schloss Bürresheim, dat in 1157 voor 
het eerst werd genoemd..  
 

(Het Slot Bürresheim ligt op een rots. Aan de voet 
van de rots komen vier riviertjes samen: de Nette, de 
Nitz, de Fraubach en de Welsenbach. Samen met 

Burg Eltz is Slot Bürresheim het enige slot in de Eifel 
dat nooit werd veroverd of verwoest. Het slot bestaat 
uit de ruïne van de Kölner Burg, die niet kan bezocht 
worden en de Trierer Burg, die onder begeleiding kan 
bezocht worden. De binnenplaats van het slot werd al 
vaak als decor gebruikt in films).  
 

Loop dan dezelfde weg terug naar de 
Hammesmühle. Voor de ingang van het 
restaurant steekt u de weg over en gaat u bij 
markeringspaal, die in struikgewas staat, L (EV) 
over het pad, evenwijdig aan de weg.  Loop nu 
rustig het steile bospad omhoog,. Boven gaat u R 
de asfaltweg omhoog.   Bij parkeerplaatsje gaat u 
R over de grindweg naar de schuilhut met mooi 
uitzicht.  Volg daarna verder de weg omhoog. 
Boven aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L 
(Bürresheimerstraβe) omhoog. Aan de 3-sprong 
bij stenen wegkruis, gaat u scherp L (Neustraβe) 
omhoog.  Negeer 2 zijwegen links en volg de 
Bellerweg omhoog.  Voorbij het laatste huis gaat 
u aan de 3-sprong RD omhoog met rechts uitzicht 
op Sankt-Johann.  Aan de 3-sprong bij zitbank en 
obelisk gaat u RD omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
bord “Wasserschutzgebiet” gaat u RD.  
 
3.   Voorbij zitbank gaat u aan de Y-splitsing R het 
graspad omhoog richting het bos. Volg dan RD 
het bospad omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over de bosweg en na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong RD (EV).   U komt op de top van 
Hochsimmer, een voormalige vulkaan  (587,9 m 
N.A.P.) waar u zeker de uitkijktoren moet 
beklimmen waarop boven een oriëntatiebord 
staat en waar u prachtig uitzicht heeft. Voorbij de 
toren  volgt u RD het bospad omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u L (EV) over de bosweg. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R (EV).   
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Voorbij mooie schuilhut gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing scherp L het 
asfaltweggetje omlaag.   
 

(Voor u ontvouwt zich een prachtig panorama, links 
ziet u de berg Hochstein waar u straks naar toe 
loopt).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u RD. 50 m verder gaat u meteen 
voorbij de links staande struikenrand L het brede 
begroeide graspad omlaag langs een uitkijkhutje.  
(In de zomer kan hier hoog gras staan). Daal het pad 
helemaal af en dan buigt het pad naar rechts. Aan 
het eind gaat u R de asfaltweg omhoog. Aan de  
voorrangsweg gaat u L over het paadje langs 
deze weg. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing bij afsluitboom gaat u scherp R 
omhoog.  
 
4.    Bij wegwijzer steekt u de weg over en loopt u 
RD langs de  Sandkaul, een zwarte rotsformatie 
bestaande uit lavagesteente en volg RD de 
veldweg omhoog. Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u R langs de zitbank. (Links 
ziet u nog meer lavagesteente in de bodem).  Na dit 
rondje gaat u bij markeringspaal R het graspad 
omhoog.   Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing R 
(Traumpfade) omhoog. Voorbij hoge 
markeringspaal buigt het pad naar links en klim 
rustig de steilste helling uit deze wandelgids 
omhoog naar de Hochstein. Boven aan de 3-
sprong bij 2 zitbanken kunt u even uitpuffen en 
genieten van het schitterende uitzicht. Hier gaat u 
R over het smalle bospaadje.  Voorbij hoge 
markeringspaal (EV) gaat u aan de 3-sprong RD 
het bos in.  Let op!  Ca. 10 m vóór de ruime Y-
splitsing gaat u R het steile bospad omlaag.  Het 
pad buigt eerst rechts door een weiland en dan 
buigt het pad links omlaag door het weiland met 
prachtig panorama.  Voorbij uitkijkhutje volgt u 
de veldweg omlaag.  Beneden aan de 3-sprong 
gaat u L over de asfaltweg.    
 
5. Bij de bosrand gaat u aan de ongelijke  
4-sprong scherp R het pad omlaag met links een 
schuilhut.  Het pad loopt eerst door bos en 
voorbij manegeweide volgt u RD de veldweg 
richting dorp.  Negeer zijwegen. Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u RD. Meteen daarna aan de 3-
sprong met de Barbarastraβe gaat u RD  
(ObermendigerStraβe) omhoog. U bent in 
Ettringen.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 
kruising, met boom in het midden, gaat u RD. Aan 
de volgende kruising gaat u L (Friedhofsweg).   
Volg dan RD het klinkerpad over de 
begraafplaats. Aan de T-splitsing gaat u R.  Volg 
het pad dat links langs de Sint Maximinkerk loopt.  
 

(Als u even links naar de Friedhofskapel, een restant 
van de oude kerk (1768) loopt, heeft u rechts uitzicht 
op de knobbel de Bellerberg waar u straks boven op 
staat).   
 

Voor de ingang van de Sint Maximinkerk, die uit 
1861 stamt en die eind jaren zestig van de vorige 
eeuw radicaal gerestaureerd/verbouwd is, loopt u 
de trappen omlaag.  Steek de straat over en loop 
de volgende trap omlaag Beneden  volgt u RD de 
klinkerweg langs huisnr. 10. Aan de  
T-splitsing gaat u L (Hauptstraβe).  
 

(Als u hier R gaat komt u na 70 m bij Bäckerij Lenartz 
met koffie en lekker gebak).   
 

Na ruim 100 m gat u aan de kruising gaat u L  
(Keutelstraβe)  jaja…. Keutelstraat).   Na 30 m 
gaat u aan de Y-splitsing R (Keutelstraat).  Aan de 
3-sprong gaat u RD over de klinkerweg langs 
huisnr. 19.   Negeer zijwegen en volg de weg 
omhoog richting Bellerberg.  
 
6. Aan de T-splitsing gaat u R de doodlopende 
weg omhoog.  Negeer graspad links. Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L omhoog en ga 
dan meteen L de veldweg omhoog. Na 25 m gaat 
u L (Traumpfad) het steile pad langs de zitbank 
omhoog.   
 

(Bijna boven bij infoborden kijkt u diep in de krater 
van de vulkaan, die bijna 200.000 jaar geleden is 
ontstaan).    
 

Boven bij zitbank op de top van de Ettringer 
Bellerberg (427 m N.A.P.), heeft u rondom 
prachtig uitzicht. Volg dan RD het paadje omlaag.  
Aan de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u L het 
rotspad omhoog.  Het pad loopt over de bergkam 
en dan daalt u via trappenpad af door het bos.  
Aan de T-splitsing gaat u L omlaag.  Aan de T-
splitsing bij wegwijzer gaat u R richting 
Hochsimmer Halle.  U komt uit het bos en volg de 
veldweg omlaag langs de akkers. Aan de 
ongelijke 4-sprong  bij steen en wegwijzer gaat u 
scherp R over het graspad langs de afrastering.  
Aan de Y-splitsing gaat u L het graspad omlaag 
langs de afrastering.  Aan het eind loopt u links 
langs de afsluitboom en gaat  u R over de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u RD het begroeid 
steil graspaadje omlaag (let op de braamstruiken). 
Beneden gaat u RD over de asfaltweg.  Aan de  
T-splitsing gaat u R en aan het eind volgt u RD 
het pad.   
 
7.  Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.  
 

(Links ziet u alle afgedrukte routes van de 
wandelgids van de afgelopen 17 jaar).  
 

De veldweg wordt een asfaltweg. Aan de T-
splitsing bij het Postcentrum gaat u R. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L (Auf der Eich/L82 
langs de doorgaande weg. Negeer zijwegen. 
Beneden  steekt u de spoorlijn over en volg RD 
verder de doorgaande weg. Negeer zijweg links. 
Aan de kruising bij parkeerautomaat en rechts 
enkele garages gaat u L (Ettringer Weg) omlaag 
langs huisnr. 6. Aan de 3-sprong bij de witte 
Annenkapel (1783) gaat u R.  



  blz 4 van 4 

 

Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong L (Im 
Trinnel). Aan de ongelijke 4-sprong voor de 
Evangelische kerk gaat u R en ga dan meteen L 
over het grindpad met rechts de Nette.  Aan het 
eind van het pad gaat u R. Vlak daarna  aan de T-
splitsing gaat u R en via brug steekt de Nette 
over.    Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong 
gaat u RD (St. Veithstraβe). Negeer bij rechts 
staande toren horende bij de 
Steinmetzfachschule zijweg links.  Aan de grote 
rotonde met de Neustraβe gaat u RD 
(Boemundring).   Bij huisnr. 2a volgt u RD de 
klinkerweg die rechts langs de stadspoort loopt.    
 
8. Let op! Precies ter hoogte van de hoek van de 
rechts gelegen Herz-Jesu Kirche (1911-912) met 
de twee groet tweelingklokkentorens, steekt u L 
via zebrapad de doorgaande weg (Boemundring) 
met links de rotonde over en gaat u R de stenen 
trap omhoog en volg het klinkerpad omhoog door 
het park met rechts de doorgaande weg. Aan de 
4-sprong gaat u R het grindpad omhoog. Aan de 
4-sprong met tegelpad gaat u R naar de ingang 
van de Genovevaburg (13e eeuw). Loop RD door 
de burcht.  
 

(De Genoveva burcht is gebouwd in 1280 in opdracht 
van aartsbisschop Heinrich von Finstingen In de 
burcht bevindt zich het Eifelmuseum dat o.a. 
gevestigd is in de voormalige paardenstallen. Het 

museum vertelt op vijf verdiepingen de geschiedenis van 

de Eifelstreek. De burcht zelf wordt nu gebruikt voor 
bruiloften en festiviteiten.  Op de 34 m hoge 
Golotoren heeft u schitterend uitzicht over de stad en 
de streek). 
 

Aan de 3-sprong voor de uitgangspoort gaat u L 
omhoog. Na 50 m heeft  u rechts bij de muur 
mooi uitzicht op de stad. 
 

(Als u hier RD omhoog loopt kunt u, als de poort 
open is, L de mooie binnenplaats van de burcht 
inlopen, steek dan RD de binnenplaats over en ga 
aan de overkant weer door de poort en ga L de trap 
naar beneden, ga dan door de uitgangspoort de weg 
omlaag, ga verder bij **** in dit punt).  
 
Loop dezelfde weg terug en ga L door de 
uitgangspoort de weg omlaag.   
**** Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Negeer 
zijweg rechts en loop RD over  de gezellige 
Marktplatz met de stadspomp en met de leuke 
terrasjes.  
 

(Mayen wordt voor het eerst in een oorkonde 
genoemd uit 1041 en kreeg 1291 stadsrechten.  Aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de stad 
door luchtaanvallen voor 90% verwoest). 
 

Loop rechts langs de Marktbrunnen (1812) en het 
mooie Altes Rathaus en loop dan RD 
(Marktstraβe) door de winkelstraat.   
 

(Het Altes Rathaus werd gebouwd in 1717 in barokke 
stijl en ernstig beschadigd aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. Nu herbergt het oude 
stadhuis de toeristische dienst van Mayen. Op de 
hoek naast het Rathaus staat de schandpaal uit 1758 
en een beeld van een schooljongen). 
 

Negeer zijwegen en volg geruime tijd de leuke 
winkelstraat.  
 

(Na 150 m passeert u links de St Clemenskerk (14e 
eeuw) met de gedraaide toren, het herkenningspunt 
van Mayen. Tijdens de tweede wereldoorlog werd de kerk 

volledig verwoest. Daarna werd de  kerk met  de gedraaide 
kerktoren (constructiefout en weersinvloeden) terug 

opgebouwd (1950-1953). Op de plek van de huidige 
kerk stond in de 7e eeuw al een houten kerkje). 
 

Na 300 m, eind winkelstraat met links de 
Mühlenturm, steekt u de doorgaande weg 
(Habsburgring)  over  
 

(Sinds de Middeleeuwen werd de stad verdedigd 
door een lange circa 10 m hoge muur met 16 
verdedigingstorens en vier stadspoorten).  
 

Volg RD het asfaltpad dat meteen bij 
oorlogsmonument naar links buigt met links de 
parkeerplaats n rechtst de Nette. Voorbij trapje 
loopt u RD. Aan de T-splitsing voor beschilderde 
muur steekt u R via  brug de Nette over.  Loop 
dan verder met links de afrastering en de Nette en 
rechts de Clemensbasisschool.  Bij de volgende 
brug over de Nette loopt u RD over de 
parkeerplaats van de Clemensschool en loop dan 
RD met links de Nette. Aan de 3-sprong bij brug 
(Rote Brücke) en rechts het zwembad “Nettebad” 
gaat u RD (Bachstraβe). Na 150 m, waar asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u RD (EV) over de 
grindweg met links de Nette. U loopt onder het 
hoge spoorwegviaduct door en dan steekt u  
meteen L via de houten brug de Nette over. Steek 
de doorgaande weg over en dan loopt u RD naar 
de parkeerplaats. 

  

 (Samenstelling route: Jan Nobbe en Jos Wlazlo). 
 
Auteur: Jos Wlazlo    Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag 

worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 

 


