1391 BAD MÜNSTEREIFEL – Schönau 18 km
www.wandelgidseifel.nl

blz 2 van 4
Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1392 en er een leuk weekend van maken. Op een
dik uur rijden van de Nederlandse grens bij Bocholtz ligt het prachtige toeristische en helemaal ommuurde
stadje Bad Münstereifel. Het is ook de woonplaats van Schlagerzanger Heino. Tijdens deze heuvelachtige
wandeling die start in het vakwerkdorpje Schönau wandelt u over een prachtige hoogvlakte naar het dorpje
Bergrath en na een klimmetje daalt u met prachtig panorama af naar het dorp Hohn. Na nog en stuk door
weilanden klimt u door het bos omhoog en dan daalt u af naar Bad Münstereifel, waar u via een mooie
stadspoort binnen loopt. In het mooie centrum passeert u talloze terrasjes met Kaffee und Kuchen en dan
klimt u langs de oude Burg Münstereifel omhoog. Na een mooi pad langs de stadsmuur loopt u langs de
Erft en dan komt u in Eicherscheid waar een mooi terras is. U passeert een prachtige vijver en dan klimt u
door het bos omhoog. Via een weg met mooie uitzichten daalt u af naar Schönau. Vooral de eerste helft
biedt de route prachtige uitzichten. In de weilanden kan het voorkomen dat u over of onder een enkele
draad moet stappen. Een fijn hotel in de buurt is Hotel Rothkopf in Euskirchen.
Gps afstand 18000 m, hoogteverschil: 168 m en looptijd 5 uur.
Startadres: Parkeerplaats Friedhof voor de kerk, Goarstraβe 24, Schönau.

1391 BAD MÜNSTEREIFEL – Schönau 18 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de St. Goarkerk gaat u R. Aan het eind gaat
u L de trap omhoog en ga dan meteen R de trap
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u L de volgende
trap omlaag. Aan de T-splitsing voor huisnr.12
gaat u R over de klinkerweg. Aan de T-splitsing
voor huisnr. 56 gaat u R (Dorfstraβe). Aan de
ruime 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna aan de
3-sprong bij keien gaat u L (Fuhrweg) en via brug
steekt u de Erft over. Aan de kruising gaat u bij
verbodsbord RD de asfaltweg omhoog met even
verder rechts de bosrand. Aan de 3-sprong gaat
u RD omhoog met rechts de bosrand. Aan de Ysplitsing gaat u R (Eifel Spuren (ES) omhoog en
loop de bosweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
L (ES) de smalle asfaltweg omhoog. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD (ES) het brede
graspad omhoog. De weg buigt naar rechts door
het bos en loop dan RD de veldweg omhoog. De
weg daalt en aan de 4-sprong gaat u RD
(Paulstraβe) door het dorp Bergrath. Negeer twee
zijwegen links en u verlaat het dorp. Na bijna 400
m
aan
de
4-sprong
met
rechts
de
Steinfelderstraβe gaat u bij verbodsbord L de
veldweg omhoog.
(Omhooglopend heeft u rechts een mooi uitzicht op
het dal en dorp Eicherscheid waar u straks nog
doorheen loopt).
2. Let op! Ca. 10 m voordat de veldweg naar links
buigt, stapt u R over de draad het weiland in en
loopt u schuin links omlaag zodat u links van de
beboste heuvel uitkomt. Loop dan links vlak
langs de heuvel omlaag het volgende weiland
binnen en loop omlaag richting voorrangsbord.
Loop naar de voorrangsweg en ga R. Na 25 m
gaat u L over de asfaltweg en na 10 m loopt u RD
door het weiland omhoog naar de bosrand. Vlak
voor de bosrand gaat u R onder de draad door en

loop dan RD langs de bosrand omhoog. Aan het
eind bij hoog uitkijkhutje gaat u R langs de
afrastering. Bij de laatste boom gaat u L door het
weiland omlaag met prachtig uitzicht op het dorp
Hohn. Bij alleenstaande boom met prachtig
panorama loopt u RD omlaag richting grote loods
met rechts afrastering. Steek de veldweg over en
loop RD omlaag met na 10 m rechts van u de
afrastering en de loods. Let op! Waar beneden
het pad naar rechts buigt, kruipt u L onder de
draad door en loop dan steil door het weiland
omlaag
richting
houten
elektriciteitspaal.
Beneden stapt u over de draad (even omlaag
duwen) en gaat u L over de asfaltweg.
3. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R
door het dorp Hohn. Aan de ongelijke 4-sprong
bij St. Antoniuskapel gaat u RD (Karpfenstraβe)
omhoog. Negeer bij zitbank zijpad links en loop
RD verder omhoog. Aan de 3-sprong gaat u bij
verbodsbord L (Gäβchen) omhoog. Boven aan de
3-sprong gaat u R en negeer inrit rechts. Aan de
T-splitsing bij zitbank en bushokje gaat u L. Na 50
m gaat u de 3-sprong R (Aalstraβe). Voorbij
huisnr. 13 gaat u aan de ruime 3-sprong RD/L. Na
50 m gaat u aan de 3-sprong R omhoog. Negeer
na 250 m veldweg rechts. Aan de 4-sprong gaat u
L het brede graspad omhoog.
(Links in de verte ziet u de grote loods en het weiland
waar u naar beneden bent gelopen).
Het pad buigt naar rechts. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u R het graspad onder de
hoogspanningskabels door omhoog. Aan de
kruising met graspaden gaat u RD. Steek de
smalle asfaltweg over en loop RD omhoog langs
de kabels. Aan de kruising bij elektriciteitspaal
gaat u R over de veldweg met mooi uitzicht.

Aan de T-splitsing gaat u L (Schartzer Weg) de
asfaltweg omlaag. Aan het eind bij bushokje
steekt u de doorgaande weg (/Marienbäumschen/
L165) over en gaat u R over het lager gelegen
graspad langs de weg lopen.
4. Aan het eind loopt u nog 10 m RD langs het
smalle bos en dan gaat u meteen L de bosweg
omlaag langs het smalle bos. Aan de 4-sprong
bij hoog uitkijkhutje gaat u R over het graspad.
Aan de T-splitsing gaat u L. Na 150 m gaat u aan
de volgende T-splitsing R het bospad omhoog.
Negeer na 50 m bosweg schuin rechts en loop
het bospad langs de greppel omhoog. Aan het
eind gaat u L over de bosweg en na 20 m gaat u
aan de 3-sprong R de bosweg omhoog. Bij de
bosrand gaat u aan de 4-sprong RD (Eifel
Schleifen)
over
de
veldweg.
Aan
de
T-splitsing bij wegwijzer gaat u L (Eifel Schleifen)
over de asfaltweg. Let op! Aan het eind van de
rechts staande hoge haag gaat u meteen R over
het graspaadje richting witte huizen. Aan het eind
voor huisnr. 5 gaat u L de weg omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R langs de weg. Na
30 m gaat u L het paadje omlaag. Beneden gaat u
L over de asfaltweg. Vlak voor het blauwe huis
gaat u bij wegwijzer scherp R het pad omlaag.
Loop zigzaggend het pad omlaag en negeer
zijpad links. Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de
4-sprong met Privatweg gaat u RD. Meteen
daarna aan de Y-splitsing gaat u R omlaag. Aan
de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u R
over het smalle pad. (U verlaat de markering).
Negeer zijpaden en loop het pad omlaag.
Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag.
5. Negeer klinkerpad rechts. Aan de ongelijke 4sprong gaat u R over het klinkerpad langs de
waterpartij met fontein. Meteen voorbij de fontein
gaat u L de trappen omlaag. Beneden gaat u L en
na 10 m gaat u scherp R het klinkerpad omlaag.
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij
waterval gaat u scherp L over het klinkerpad. Na
10 m gaat u aan de Y-splitsing R en na 20 m loopt
u R via de stadsmuur Bad Münstereifel binnen.
(Meteen heeft u links bij de muur mooi uitzicht over
de stad. De oude stadsmuur (eind 13e /begin 14e
eeuw) inclusief de 4 stadspoorten, is vrijwel geheel
bewaard gebleven)
Bij de houten trap gaat u L de stenen trap
omlaag. Beneden aan de 3-sprong voor huisnr. 2
gaat u L over de kasseienweg naar het centrum.
Aan de 3-sprong gaat u RD (Marktstraβe). Aan
ongelijke 4-sprong voor de Erft gaat u L (Markt)
met rechts de beek. Negeer zijwegen en volg de
leuke straat met terrasjes langs de beek. (Links
passeert u Café Portz met heerlijk gebak!). Let op!
Meteen voorbij de rode telefooncel gaat u R de
stenen trap omhoog en aan de 3-sprong gaat u
scherp R het kasseienpad omhoog.

blz 3 van 4
(Rechts passeert u enkele picknickbanken, hier ziet u
rechts in de verte het witte Kuhrhaus waar de
Schlagerzanger Heino woont).
Boven steekt u het pleintje over en gaat u R (Eifel
Schleifen) de houten trap omhoog. Volg het
kasseienpad door de stadspoort en ga dan
meteen R het kasseienpad omlaag langs de
prachtige stadsmuur.
6. Aan de ongelijke 4-sprong bij het Johannes Tor
gaat u RD over het pad. Beneden steekt u RD het
leuke pleintje over, steek via zebrapad de
doorgaande weg over en ga R langs de bushalte.
Na 50 m gaat u L over het pad langs een WC
huisje. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong voor
oude muur L. Loop RD langs de parkeerplaats en
volg RD het klinkerpad. Neem de eerste weg R de
brug over en ga dan meteen L langs de grote
parkeerplaatsen met links de beek. Volg dan RD
de weg langs het zwembad. Voorbij de
camperplaats gaat u bij infobord RD (4) over de
houten brug. Aan de 5-sprong bij wegwijzer gaat
u meteen R over het graspaadje. Na bijna 50 m
gaat u RD over het grindpad. Steek via brug de
beek over en aan de T-splitsing gaat u L over de
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de
weide met reeën. De weg buigt rechts omhoog.
Aan de T-splitsing voor mooi huis gaat u L de
asfaltweg omlaag langs huisnr. 4. Negeer zijweg
rechts.
Voorbij
brug
gaat
u
aan
de
T-splitsing L langs de doorgaande weg.
7. Na 40 m gaat u L over de parkeerplaats en
nabij de linker hoek loopt u RD over het
graspaadje dat meteen naar rechts buigt.
(Een eind verder passeert u rechts het mooie terras
van het Mongolische Restaurant Hupperath, een
mooie pauzeplek (open tot 15.00 uur, maandag
gesloten).
Aan het eind gaat u L over de weg langs de St.
Brigidakerk in Eicherscheid.
Aan de grote
rotonde gaat u RD (Ahrweiler Straβe). Meteen
voorbij de hoge toren volgt u schuin R de
klinkerweg en volg dan RD (Eifel Spuren) de
grindweg. Waar de beek naar links buigt, negeert
u pad links en volg RD de veldweg. Steek de
smalle asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD
over de veldweg. Negeer houten brug links en
volg RD (Eifel Spuren) het grindpad langs het
weiland. Volg dan het pad langs de bosrand.
Waar het asfaltpad naar links buigt, loopt u RD
het graspaadje omhoog dat voor de vangrail naar
rechts buigt. Boven gaat u L over de asfaltweg
en na 25 m gaat u R de stenen trap omlaag.
Beneden gaat u R over de veldweg langs de
mooie vijver. Bij zitbank buigt het pad naar
rechts. Aan de 3-sprong bij brug gaat u RD over
de grindweg. Voorbij rood-witte afsluitboom
negeert u graspad links. 25 m verder gaat u L het
bospad omhoog langs 2 blauwe palen. Volg
geruime tijd het graspad door het bos en dan
passeert u rechts een naaldbos met kaarsrechte
bomen.

8. Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD en volg het
pad RD omhoog door het bos en later door het
weiland. Het pad buigt naar links. Aan de
T-splitsing gaat u L. Negeer zijweg rechts. Aan de
asfaltweg gaat u R. Negeer zijwegen en loop de
weg omlaag met links mooie uitzichten. Beneden

aan de kruising gaat u L de brug over. Aan de
volgende kruising gaat u RD. Aan de T-splitsing
voor huisnr. 39 gaat u R. Aan de kruising gaat u L
de steile klinkerweg omhoog. Negeer zijweg links
en rechts. Na 25 m gaat u R door de poort naar de
parkeerplaats.

(Als u tijd over heeft kunt u in 12 minuten nog naar de Radiotelescoop Effelsberg rijden, uniek in Duitsland. Tot
2000 was de gigantische “Radiotelescoop Effelsberg”, die gebouwd werd van 1968 t/m 1971 de grootste, volledig
“beweegbare”, radiotelescoop ter wereld met een indrukwekkende diameter van 100 m. Vanaf de parkeerplaats is
het ongeveer 15 min. lopen naar de telescoop en het bezoekerscentrum. De wandeling er naar toe is mooi en leidt
over een pad met informatieborden over ons planetenstelsel.. Het gehele jaar is het bezoekerscentrum geopend
voor individuele bezoekers. Rondleidingen: van april tot okt van dinsdag t/m zaterdag om 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Voor de rondleiding wordt een bedrag gevraagd van € 2,- voor volwassenen en € 1,voor kinderen. Adres: Max-Planck-Straβe 28, 53902 Bad Münstereifel. Parkeren: Max-Planck-Straβe 10, 53902
Bad Münstereifel Check altijd even de website van de radiotelscoop Effelsberg voor de openingstijden, Het is zeer
de moeite waard om deze gigantisch telescoop te bezoeken.

