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  blz 2 van 5 

 

Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1361 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.  Goed, 
je moet er 12 km voor lopen, maar Monreal met de twee burchten MOET  je gezien hebben!  Tijdens deze 
pittige wandeling, wandelt u over graspaden naar het dal van de Trillbach.  U daalt zeer geruime tijd af door 
het dal van de Karbach en dan klimt u via een Klettersteig naar een plateau. Nu wordt het wachten beloond! 
U daalt af naar de Philippsburg en via trapjes loopt u omhoog naar de Löwenburg waar u de hoge stenen 
toren kunt beklimmen. Boven wacht u een van de mooiste uitzichten in de Vulkaaneifel. Via smalle 
alpinepaadjes loopt u de berg omlaag en dan loopt u het schilderachtige dorpje Monreal binnen met zijn 
vele vakwerkhuisjes en drie oude stenen bruggen.  De terugweg begint met een mooi graspad langs de 
Elzbach en dan wordt het steeds klimmen om uit het dal te komen.  Geruime tijd loopt  u door het dal van 
de Trillbach omhoog naar  een kruising bij zitbank om te pauzeren. Via veldwegen loopt u terug naar de 
parkeerplaats.  De heen en terugweg gaat puur door rustige bossen en bosranden waar u waarschijnlijk 
niemand regenkomt.  Ondanks dat is Monreal een absolute must voor de wandelliefhebber! 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Am Leichenweg aan de B258.   Navigatie: Hauptstraβe Kürrenberg. Vanuit 
Mayen volgt u de B258 en voorbij de Kazerne ziet u al snel rechts de parkeerplaats. (Freiraum Kletterwald 
Vulkanpark) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,13 km  5.15 uur  190 m  416 m 

 

 
 

1362. MAYEN - Monreal 17,1 km 
  
1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
doorgaande weg en gaat u L. Na 100 m gaat u R 
over de bosweg. Aan de 3-sprong bij 3 pijpen 
gaat u R het bos uit en heeft u links prachtig 
panorama. De weg loopt omlaag door het bos en 
aan de 3-sprong loopt u RD het bos uit.  Na 150 m 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L 
de grindweg door een mooi dal omlaag.  Na  
150 m gaat u R het brede graspad steil omhoog 
richting houten reling.  Loop RD langs de reling 
omhoog en neem dan het eerste brede graspad L.  
Negeer zijpad rechts en dan loopt u langs een 
naaldbos.  In de hoek van het weiland gaat u 
scherp R (oranje) over de bosweg.  U komt uit in 
een weiland en ga dan scherp L omlaag met links 
de bosrand.  Beneden aan de 4-sprong, met links 
oranje stip op boom, gaat u R over de veldweg  
en volg dan de bosweg. Na geruime tijd gaat u 
aan de 3-sprong L het bos uit. Na 30 m gaat u aan 
de 3-sprong L over de veldweg.  Aan de T-
splitsing gaat u R de veldweg omhoog richting  
windturbines. Negeer veldweg scherp links 
omhoog en volg de grindweg die links omhoog 
buigt richting windturbines.    
 
2.   Steek boven de doorgaande weg over en loop 
RD over de grindweg.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u R over het meest rechtse pad.  Aan de 3-
sprong gaat u L omlaag.  Bij ijzeren hek en rood 
paaltje volgt u RD het graspad omlaag.  Beneden 
in het weiland gaat u R het graspad omlaag en 
volg dan de bosweg omlaag.  Beneden aan de 3-
sprong gaat u L. Aan de Y-splitsing gaat u R over 
de bosweg langs een dalletje. Na geruime tijd 
gaat u aan de 3-sprong bij de bosrand L over de 

veldweg. Negeer graspad links en steek de brug 
over.  Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing L over 
het graspaadje langs de afrastering.  Aan de 
verharde kruising gaat u RD de asfaltweg 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en 
volg dan de grindweg.     
 
3. Let op! Een eind verder, vlak voordat de 
grindweg een ruime bocht naar links maakt, gaat 
u schuin R het brede begroeide graspad door het 
bos omhoog. U komt uit het bos en volg het 
graspad gelegen tussen afrasteringen. Volg dan 
weer de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L  
omlaag.  Let op! Op de hoek van de rechts 
staande afrastering, gaat u meteen R door het 
weiland langs de afrastering en paal met 
zonnepaneel. Aan de T-splitsing voor de bosrand 
gaat u R over de begroeide bosweg.  Volg 
geruime tijd het pad langs de bosrand over 
enkele waterputten en langs 2 hoogzitten. Aan de 
T-splitsing voor afrastering gaat u R het brede 
graspad omlaag.   Aan de 3-sprong gaat u RD.  Na 
geruime tijd negeert u graspad rechts en steekt u 
een beekje over. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong RD.  (Links ziet u de beboste helling waar u 
straks omhoog moet).  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L de brug over.    
 
4. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer L (Monreal) het bospad omhoog.  Loop 
rustig over deze Klettersteig omhoog en u 
passeert een zitbank om even op adem te komen.  
Loop verder omhoog en boven aan de bosrand 
gaat u R het graspad omlaag.   



  blz 3 van 5 

 

Het pad buigt naar links (Traumpfad) en na 100 m 
ziet u rechts de Philippsburg.   
Volg de veldweg omhoog en bij hoge 
markeringspaal gaat u RD.   
Na 100 m gaat u bij wegwijzer R (Monreal) over 
het bospad.  
 

(Bij rots en zitbank ligt opeens het prachtige dorpje 
Monreal aan uw voeten).   
 

Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R en 
negeer meteen bospaadje links.  Aan de 3-sprong 
voor de hoge toren van de Philippsburg (13e 
eeuw) gaat u L.  
 

(Boven op de toren, indien mogelijk, heeft u 
schitterend uitzicht over de omgeving). 
 

Bij mooi uitzicht  gaat u L het paadje omlaag.  
Aan de T-splitsing gaat u L langs een watertank 
omhoog. Negeer zijpad links en loop het 
trappenpad omhoog.   Boven loopt u R de ruïne 
van Schloss Löwenburg (13e eeuw) binnen en 
gaat u meteen aan de 3-sprong L over het 
grindpad.   
 

(Het slot Löwenstein heeft het nodige moeten 
doorstaan. De burcht werd in 1632 door Zweedse 
troepen vernield en in 1689 waren het de Fransen die 
de Löwenburg die ook Monreal wordt genoemd 
vernielden). 
 

Neem nu de eerste trap R omhoog en bij de toren 
gaat u de stalen trap op en loop door de toren 
omhoog, Boven wacht u een adembenemend 
uitzicht op Monreal en de Philippsburg.     
 
5.   Loop terug omlaag. Let op! Beneden aan de 
stalen trap gaat u R en ga dan meteen aan de 4-
sprong van paadjes RD het smalle paadje 
omlaag. Bij restant van een toren buigt het pad 
naar links.  Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing voor oude toren 
R over het smalle alpinepaadje vlak langs de 
steile rand. Bij stalen reling buigt het pad scherp 
naar links langs een zitbank en volg het smalle 
graspaadje over de heuvelflank. Bij hoge 
markeringspaal buigt het pad rechts terug langs 
zitbank.  Negeer zijpaadje links omhoog en ga 
dan de stenen trap L omlaag tussen de huizen 
door.  Beneden gaat u R door het schilderachtige 
stadje Monreal met de prachtige vakwerkhuizen 
en dat in 1306 stadsrechten kreeg.   
 

(Monreal is een zeer oud plaatsje. Vondsten bewijzen 
dat de plaats al voor de jaartelling bestond. Officieel 
(op schrift) werd Monreal “pas” voor het eerst 
genoemd in het jaar 1229. Toen de 30 jarige oorlog 
(1618-1648) voorbij was ontwikkelde zich in Monreal 
een belangrijke laken/textiel industrie. Door de grote 
schaapskudden rondom de plaats was er veel wol 
voorhanden. Dit bracht de plaats veel welvaart en de 
handel bloeide. Dit duurde tot einde van de 19e eeuw 
toen er  sterkte concurrentie kwam vanuit het 
buitenland).  
 

Aan de 3-sprong bij mooi vakwerkhuis gaat u L 
en meteen daarna bij brug heeft u aan beide 
kanten mooi uitzicht op de Elzbach.   
 

(Hier staat op de Johannesbrug (circa 1500) een 
hoog gotisch kruisbeeld (16e eeuw) met Leeuwen 
welke verwijst naar de Löwenburg. Tevens staat hier 
het beeld (1831) van de heilige Johannes van 
Nepomuk, de brugheilige). 
 

Loop terug naar de T-splitsing en ga L 
(Kirchstraβe) verder omhoog.  
 

(U passeert hier in de Kirchstraβe verschillende 
prachtig rijksmonumentale vakwerkhuizen o. a. op 
huisnr. 8 een vakwerkhuis waarvan een deel uit 1691 
stamt).     
 

Negeer zijweg rechts omhoog en loop RD langs 
de kerk omlaag.  Bij huisnr. 12 loopt u naar links 
langs de ingang van de Heilige 
Drievuldigheidkerk (1459-1460) die u kunt 
bezoeken en loop dan bij groot wegkruis (einde 
19e eeuw) richting volgende oude stenen brug.     
 
6. Aan de 3-sprong, met voor u het leuke terras 
van het Altes Pfarrhaus (leuk pauzeplek), steekt u  
L over de oude brug.  
 

(Vanaf de brug heeft u  schitterend uitzicht op de 
burcht en de kerk).  
 

Na de brug gaat u L over het kasseienpad. Aan de  
3-sprong gaat u RD (Mühlenstraβe) langs huisnr. 
8.  De weg buigt naar rechts. Aan de kruising gaat 
u RD richting groene poort, waar u L gaat.  Waar 
de weg naar links buigt, loopt u RD (EV) door het 
zeer nauwe steegje.  Aan de T-splitsing voor mooi 
vakwerkhuis gaat u L omlaag. Negeer meteen 
zijweg rechts (Backengasse).  Aan de 3-sprong 
voor huisnr. 1 gaat u R/RD (Mühlenstraβe). 
Meteen voorbij het prachtige huis met nr. 8 gaat u 
aan de 3-sprong R (Marktplatz/EV)) over de 
asfaltweg   met links het Viergebelhaus.  
 

(Het prachtige Viergebelhaus waarin het stadhuis is 
gehuisvest, is in 1452 gebouwd en in 2002 vond een 
grote renovatie plaats. Naast het Viergebelhaus staat  
een schandpaal, altijd leuk voor op de foto). 
 

Loop over de rechterweg. Volg RD de 
doodlopende weg langs een prachtig 
vakwerkhuisje. Ga RD de trap op en steek dan 
aan het einde van de Marktplatz via de mooie 
oude brug de Elzbach over.  Aan de T-splitsing 
voor huisnr. 11 gaat u R.  (Untertorstraβe). 
Negeer zijwegen. 
 
7. Steek na 150 m voorbij wegkruis ( 1782) de 
voorrangsweg (An St. Jost) over en ga scherp R 
het asfaltweggetje omlaag.  Beneden voor de 
garages gaat u L over het grindpad.   
 

(Na 100 m passeert u links de Georgskapel (1460) 
die op het kerkhof staat waarop ook een groot 
oorlogsmonument (1920) staat).  



Aan de ruime kruising bij zitbank en afvalbak gaat 
u R (Traumpfad/Monreal) over het graspad dat 
even later naar links buigt. Aan de T-splitsing bij 
brug gaat u L over de grindweg. Aan de volgende 
T-splitsing bij picknickbank gaat u L de 
klinkerweg omhoog. Aan de kruising gaat u R 
langs huisnr. 2. Voorbij huisnr. 15  gaat u L het 
klinkerpad omhoog.   Voorbij huisnr. 19 gaat u L 
de houten trap op en volg het graspaadje 
omhoog.  Boven aan de doorgaande weg gaat u 
L. Meteen daarna gaat u scherp R de asfaltweg 
omhoog.  U loopt door een tunnel. Aan de 
ongelijke 4-sprong loopt u RD over de meest 
rechtse bosweg met rechts een dalletje.  De weg 
wordt een smal pad en dan buigt het pad naar 
rechts door het dal.  Het pad wordt een bosweg, 
die u geruime tijd RD omhoog volgt.  Boven aan 
de T-splitsing voor vijver gaat u R en dan meteen 
daarna gaat u L over het graspad in. Volg zeer 
geruime tijd de bosweg omhoog. Boven aan de T-

splitsing gaat u L over de brede bosweg.    
Negeer graspad rechts.  
 
8.  Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij wegwijzer 
en zitbank, een fijne pauzeplek na 16 km, R over 
het graspad richting Kürrenberg en volg het 
graspad langs een weiland omhoog. Boven aan 
de 4-sprong gaat u R langs een vakantiehuisje.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD de veldweg 
omhoog. Loop geruime tijd de steile veldweg 
omhoog. Na een vlak stuk gaat u aan de kruising 
L de brede grindweg omhoog. Aan de ruime 3-
sprong gaat u RD de veldweg omhoog en dan 
omlaag.  Beneden aan de 5-sprong loopt u RD de 
grindweg omhoog. Aan de T-splitsing voor  
afrastering gaat u L omhoog.  Op de hoek van de 
afrastering gaat u R verder omhoog langs de 
afrastering.  (Links krijgt u nog een fraaie blik in het 
dal).  Aan de 3-sprong bij 3 pijpen gaat u RD.  Aan 
het eind steekt u de doorgaande weg over en gaat 
u L 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.   
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