1600. KIRSPENICH – Steinbachtalsperre 13,2 km
www.wandelgidseifel.nl

Op een dik uurtje rijden vanaf de grensovergang Bocholtz ligt in de Nord-Eifel het dorpje Kirspenich.
Tijdens deze heuvelachtige wandeling klimt u eerst steil omhoog naar het Hoch kreuz, een groot wit kruis
met prachtig uitzicht op het dorp. Dan klimt u door het Hardtwald omhoog naar de Hardtburg met
slotgracht, die van de buitenzijde te bewonderen is. Via graspaden met schitterend uitzicht daalt u af naar
het dorp Kirchheim en dan klimt u door het dorp omhoog. U daalt via een prachtig dal af naar de stuwdam
Steinbachtalsperre. Hier staat ook een zitbank en schuilhut om te pauzeren na 8,5 km lopen. Na een ronde
om het meer met veel infoborden wandelt u via veldwegen en leuke weggetjes naar Burg Kirspenich, een
prachtige waterburcht. Via een straatje met fraaie vakwerkhuisjes loopt u terug naar de parkeerplaats.
Startpunt: Parkeerplaats aan de Erft, Brückenstrasse 1, Kirspenich.
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1600. KIRSPENICH – Steinbachtalsperre 13,2 km
1. Vanaf de parkeerplaats steekt u L via de brug
de Erft over en loopt u RD de Brückenstrasse
omhoog. Aan de ongelijke kruising met
vakwerkhuisje gaat u L (Bonner Strasse). Aan
de Y-splitsing gaat u L de doodlopende weg in
langs huisnr. 15. Boven bij de verkeerslichten
steekt u de doorgaande weg over en gaat u
meteen L het stenen trappenpad omlaag.
Beneden voor de Erft gaat u R over het asfaltpad.
(Tijdens de overstroming in 2021 was een deel
van het pad weggeslagen maar nu is er weer te
lopen). U passeert links een waterzuivering en
aan de 3-sprong met wegwijzer gaat u L over het
asfaltpad richting Euskirchen. Voorbij zitbank
gaat u aan de T-splitsing R het bospad omhoog.
Let op!
2. Na 30 m gaat u bij afgezaagde boom L het
smalle bospaadje omhoog. Klim rustig het steile
paadje omhoog en boven aan de T-splitsing gaat
u L. Na enige tijd passeert u links het Hoch Kreuz
en zitbank met prachtig uitzicht. Na geruime tijd
gaat u aan de T-splitsing met ijzeren hek L. Na 25
m gaat u aan de 4-sprong met een bosweg RD
over het smalle bospaadje. Na 100 m gaat u aan
de 3-sprong R. Het pad loopt even omlaag en
dan gaat u aan de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong
met smal paadje gaat u RD omlaag. Na geruime
tijd negeert u smal paadje links en buigt u rechts
steil omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD en 10
m verder gaat u aan de 4-sprong et zitbank en
brede bosweg RD over het bredere bospad. Na
50 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD.
3. Meteen voorbij de rechts gelegen vijver gaat u
R het bospad in.
Aan de 4-sprong met
afgezaagde boom en een bosweg gaat u RD.
Negeer zijpaadje links. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD, met rechts een diep gelegen
beekje. Aan de T-splitsing gaat u R langs een
zitbank, evenwijdig aan de links gelegen bosweg.
Aan de T-splitsing met picknickbank gaat u R
over de asfaltweg. U beriket de ingang van de
Hardtburg die u van de buitenzijde kunt bekijken.
De burcht stamt uit het jaar 1166. Meteen voorbij
de ingang gaat u aan de 3-sprong L over het
grindpad langs een schuilhut. Aan de 3-sprong
gaat u RD langs de gracht en zitbanken. Aan de
ongelijke 4-sprong met links nog een ingang naar
de burcht gaat u RD en dan meteen aan de Ysplitsing met ruiterpaal L, met links de
afrastering.
4.
Aan de 4-sprong met zitbanken gaat u R
omhoog. Aan de kruising met een bosweg gaat u
RD omhoog, evenwijdig aan het rechts gelegen
ruiterpad. Negeer alle zijpaden en bij de bosrand

gaat u aan de 4-sprong met afgezaagde boom R
over het brede zanderige ruiterpad. Negeer na 20
m zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD
(ruiterpad).
Aan de ongelijke 4-sprong met
ruiterpaal gaat u L het begroeide graspad
omhoog tussen akkers door. Aan de 3-sprong
gaat u RD. Daal het graspad af met prachtig
uitzicht en aan de kruising met de doorgaande
weg gaat u RD over het graspad, richting het dorp
Kirchheim. Aan de 4-sprong met een grindweg
gaat u RD. Negeer graspad links en aan de
kruising gaat u RD (Humboldstrasse) door het
dorp Kirchheim. Aan de 3-sprong gaat u L langs
een vakwerkhuis. Aan de 5-sprong met zitbank
neemt u de tweede weg R (Zum Pastoratsacker)
omhoog. Aan de kruising gaat u RD langs de
speeltuin omhoog. Aan de volgende kruising
gaat u RD (Hertzstrasse) omhoog.
5.
Aan de 3-sprong gaat u RD de doodlopende
weg omhoog. Aan de 3-sprong met beeldje gaat
u RD het pad omhoog langs de afrastering. Aan
de 5-sprong met de doorgaande weg gaat u RD
(Am Raupenbusch) over de autovrije grindweg.
Voorbij husinr. 21 gaat u aan de 3-sprong R over
de veldweg. Aan de 4-sprong met verbodsbord
gaat u RD het grindpad omlaag door het mooie
Klostertal. Beneden aan de T-splitsing gaat u R.
Voor de stuwdam buigt u scherp R (Seerundweg)
het bospad omhoog. Negeer zijpaadje rechts en
meteen daarna gaat u L. Boven aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Aan de 3sprong met wegwijzer gaat u L en dan heeft u
uitzicht op de Steinbachtalsperre. (Het is geen
echt stuwmeer meer maar er is nu een overloop
gemaakt. In een droge zomer kan het meer droog
staan). Loop terug naar de 3-sprong en ga L en u
passeert een schuilhut en picknickbank, een fijne
pauzeplek na 8,5 km lopen. Negeer alle zijpaden
en volg geruime tijd het asfaltpad langs diverse
infoborden en zitbanken. U passeert links enkele
gebouwen, negeer zijpad links en 50 m verder
gaat u aan de 3-sprong scherp L het asfaltpad en
trapje omlaag. Beneden gaat u R over de
asfaltweg. Negeer zijpad rechts.
6. Boven aan de T-splitsing gaat u R. na 20 m
gaat u aan de ruime kruising L en na 20 m gaat u
aan de 3-sprong R richting Bad Münstereifel.
Negeer bij slagboom bosweg rechts en 100 m
verder gaat u aan de 3-sprong met wegwijzer L
(2) richting Bad Münstereifel. Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong R langs de slagboom de bosweg in
richting Bad Münstereifel. Aan de 4-sprong met
zitbankje gaat u RD. (Pilgerweg). Aan de 4sprong met houten wegwijzer gaat u R. Voorbij
slagboom gaat u aan de T-splitsing L.

Aan de Y-splitsing gaat u R over de smalle
autovrije asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L
en na 50 m gaat u aan de 3-sprong met spiegel R.
7. Aan de kruising met uitzicht op de burcht gaat
u RD (Im Baist). Negeer veldweg rechts en u
loopt langs de eerste huizen. (Als u even rechts
op het gazon gaat staan kunt u een mooie foto
maken van Burg Kirspenich met mooie
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slotgracht).
Voorbij de ingang van de burcht
negeert u zijweg links. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD langs enkele vakwerkhuizen.
Aan de ongelijke kruising vlak voor de kerk gaat
u L (Änchenngasse) het leuke straatje omlaag
langs mooie vakwerkhuisjes. Aan de T-splitsing
voor de Erft gaat u R en bij de brug komt u weer
bij de parkeerplaats.
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