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Deze panoramische Eifeltocht met 2 burchten en fraaie dorpjes is een van de mooiste van deze 
wandelgids. U wandelt boven het leuke dorpje Reifferscheid en dan over graspaden naar de dorpjes 
Bungenberg en Winten. Dan klimt u naar de Burg Wildenberg en loopt u door het leuke dorpje. Hier 
passeert u Restaurant Burgschänke voor een pauze, vanaf het terras heeft u een prachtig panorama. (Dag. 
Open vanaf 11.30 uur).   U schampt het dorp Benenberg en via de bossen komt u in de dorpen Felser en 
Wollenberg. U volgt een mooie panoramaweg en aan het eind daalt u een leuk alpinepaadje af naar 
Reifferscheid.  U passeert nog een Mariagrotje en via een verrassend paadje komt u weer bij het begin. 
Zoek een heldere dag uit zodat u van de uitzichten kunt genieten.  Bij de steile afdaling aan het eind is een 
wandelstok wel handig.   
 

Startadres: Burgcafé , Zehntweg 12,  Reifferscheid – Hellenthal.   
Er is een ruime parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,04 km  5 uur  186 m  409 m 

 
 



  blz 2 van 4 

 

 
 

897. REIFFERSCHEID 16 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café loopt u 
RD langs huisnr. 15.  Bij het openbaar toilet gaat 
u R door de poort (Osttor der Vorburg/15e eeuw) en 
loop het trapje omlaag. Aan de kasseienweg gaat 
u R omlaag.(Rechts passeert u een groot stenen 
wegkruis). Voor de St. Matthiaskerk en bij de Maria 
fontein en oude eikenboom uit 1893 (voormalig 
marktplein/zie infobord) gaat u L omlaag langs 
huisnr. 2.   
 

(De mooie St. Matthiaskerk is te bezichtigen. Via het 
infobordje naast de ingang komt u meer te weten 
over de geschiedenis van de kerk. In de kerk kunt u 
bij het Mariabeeld een kaarsje aansteken).  
 

Meteen daarna gaat u bij huisnr. 1  R omlaag door 
de stadspoort (Späteres Tor), die dateert uit de 
15e/16e eeuw. Aan de kasseienweg bij groot 
stenen wegkruis gaat u L omlaag. Aan de T-
splitsing bij huisnr. 14 gaat R de kasseienweg 
omlaag.  Beneden in het dorp loopt u RD over de 
asfaltweg. Negeer bij groot stenen wegkruis en 
bij mooi vakwerkhuis (nr. 10)  zijweg rechts en 
loop RD omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
huisnr. 38 gaat u RD (ImTal).  Meteen daarna aan 
de Y-splitsing voor huisnr. 48 gaat u L over de 
doodlopende weg.  
 

(Dit is echter niet meer mogelijk omdat het terrein 
vanaf. nr. 48 privéterrein is geworden. Ga nu bij 
huisnr. 38 L. Steek de doorgaande weg over ten ga  
R over het asfaltpad, dat even verder bij betonnen 
muur naar links buigt. Ga dan verder bij ****).           
 

Steek tegenover huisnr. 54 L de doorgaande over 
en ga R over het asfaltpad, dat naar links buigt 
langs een betonnen muur.    ****H et asfaltpad 
wordt bij de “Liebfrauenhof” (huisnr. 6) een 
asfaltweg.  
 

(De “Liebfrauenhof’, in de volksmond “ het klooster” 
genoemd, is een voormalige hoeve uit de 15e eeuw. 
Van 1925 tot 2003 was het een verzorgingshuis met 
kapel dat door zusters van de H. Franciscus  gerund 
werd).  
 

Steek bij de Reifferscheider Bach de doorgaande 
weg over en loop RD (Römerstraβe) richting 
Dalhem/Schmidtheim.  Aan de 3-sprong bij kapel 
(1981) gaat u bij verbodsbord L de smalle 
asfaltweg omhoog, die een stijgende grindweg 
wordt. Negeer asfaltweg rechts omlaag en blijf de 
stijgende grindweg volgen.  Waar de grindweg 
boven naar rechts buigt, negeert u zijpaden links. 
De grindweg wordt een breed (gras)pad met links 
van u de bosrand en rechts beneden woningen in 
Reifferscheid. Een eind verder wordt het pad een 
dalend grindpad. Aan het einde van het pad gaat 
u R.  
 

2. Meteen daarna gaat u L over de asfaltweg. Vlak 
daarna steekt u de voorrangsweg en de 
Reiffrescheider Bach over en loop RD (Im 
Wiesengrund) over de doodlopende weg. Aan de 
3-sprong bij Mariakapel in Wiessen gaat u RD. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Rosenweg) de rustige asfaltweg omhoog richting 
Wildenberg/Manscheid. Na 800 m gaat u boven in 
het bos aan de 3-sprong voorbij zitbank R de 
grind- bosweg omhoog. Negeer zijpaden en blijf 
de stijgende grindweg RD volgen. (Licht omhoog 
lopend heeft u boven rondom mooi uitzicht). Na 900 
m gaat u boven aan de 4-sprong bij zitbank L de 
veldweg/graspad omlaag met rechts afrastering.  
 

(U loopt dus niet RD naar de vlak daarna gelegen 3-
sprong. De route volgend ziet u omlaag lopend voor 
u in de verte boven in het bos de burcht Wildenberg 
waar u straks langs komt).   
 

Na 150 m gaat u aan  de 3-sprong bij veedrinkbak 
R het brede graspad omlaag.  In het gehucht 
Bungenberg gaat u L de asfaltweg omlaag  Aan 
de 4-sprong bij wegkruis en bushokje loopt u RD 
het graspad/veldweg omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R de bosweg omhoog.  
Boven loopt u het dorpje Winten binnen.  
 

3. Aan de 4-sprong gaat u RD.  
 

(Links staat hier op de “parkeerplaats”/inrit 
sportcomplex een schuilhut en picknickbank).   
 

Negeer zijwegen en volg RD de dalende 
asfaltweg.  Loop beneden links van het wegkruis 
over het klinkerpad en steek RD de voorrangsweg 
over.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht op Wildenburg en de 
burcht).  
 

Loop nu RD het graspad/bosweg omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank  gaat u RD 
de bosweg omhoog.  Bijna boven gaat u aan de 3-
sprong L over de stenige veldweg. Meteen daarna 
gaat u aan de volgende 3-sprong RD. Bijna 
beneden gaat u aan de T-splitsing R omlaag. 
Negeer bosweg rechts. Steek beneden schuin 
rechts de asfaltweg over en loop RD over de 
veldweg. Via brug steekt u het beekje 
Manscheider Bach over en ga meteen daarna aan 
de T-splitsing bij zitbank L (9) met links van u het 
beekje. Volg nu circa 1 km het brede pad langs  
de bosrand RD. Negeer bij brug bospad rechts 
omhoog en loop verder RD langs de bosrand.  
Een eindje verder loopt u boven langs de Mander 
Bach. Aan de 4-sprong, waar de veldweg naar 
rechts buigt en links woningen staan, gaat u R via 
de nauwe ijzeren doorgang R het bospad 
omhoog. (Na 200 m bij de tweede zitbank wordt het 
pad even vlak).   
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Na deze 350 m lange kuitenbijter van Jan Nobbe 
volgt u boven het pad langs de muur.   
 

4. Boven bij Burg Wildenburg  loopt u L en even 
verder gaat u R een smal paadje langs de toren 
omhoog.  
 

(Deze hoogteburcht werd tussen 1202 en 1235 
gebouwd en is een van de weinige burchten, de niet 
te lijden heeft gehad onder  oorlogsgeweld).     
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij groot 
muurkruis en bij de ingang van de kerk (1717) 
met het barok altaar gaat u L.  
 

(U passeert even verder rechts een fraai 
vakwerkhuisje uit het jaar 1600).  
 

U passeert dan het in een mooi vakwerkhuis 
gevestigd restaurant Burgschänke  
 

(Een mooie pauzeplek en waar u op het overdekte 
achterterras schitterend uitzicht heeft).   
 

Steek bij bijzonder stenen wegkruis de 
voorrangsweg over en ga R over het asfaltpad dat 
meteen links omhoog buigt langs huisnr. 13.  Aan 
de 3-sprong voorbij huisnr. 11 gaat u L 
(9/Geiβgasse) de asfaltweg langs huisnr. 14 
omhoog. De asfaltweg wordt een hol stijgend 
bospad. 
 

(Na 50 m kunt u L het grasveld omhoog lopen naar 
een schuilhut en zitbanken. Hier heeft u een 
sprookjesachtig uitzicht op de burcht en de verre 
omgeving).  
 

Negeer  bospad links omhoog en blijf RD het 
stijgende pad door de bosrand volgen. Boven aan 
de 4-sprong gaat u RD (2/4) over de bosweg, die 
even verder een dalende bosweg wordt. De 
bosweg wordt vervolgens een stijgende bosweg 
langs de bosrand. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L (2/4/9) over de veldweg verder langs de 
bosrand.   
 

5. U loopt het dorp Benenberg binnen. Ga nu 
meteen vóór de voorrangsweg L (2/4) de 
asfaltweg omhoog. Bij huisnr. 7 wordt de 
asfaltweg een veldweg.  
 

(U kunt hier bij huisnr. 7 het rechts gelegen grote 
grasland diagonaal, indien mogelijk en als het gras 
niet te hoog staat,  oversteken richting bosrand. Aan 
de bosrand gaat u R. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R het pad 
omhoog  langs de bosrand. **** Negeer zijpaden 
en blijf het pad geruime tijd langs de bosrand RD 
volgen. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats en 
infobord gaat u bij verbodsbord L (2/4/9). Meteen 
daarna buigt de weg bij infobord 
“Naturschutzgebiet Sistig – Krekeler Heide” naar 
links.  Neem dan de eerste bosweg L (2/4/9). 
Negeer bospad rechts. Een eind verder buigt het 
pad R  (2/4) omlaag. Let op! Na circa 250 m komt 
u aan een ruime 3-sprong van brede bospaden, 
hier loopt u RD het pad omlaag dat meteen naar 
links buigt. (Het pad is soms slecht te zien.) Een 

eind verder buigt het pad weer naar links en 
wordt een stijgend bospad. Aan de Y-splitsing, 
met links een dalend begroeid pad, gaat u R (2/4) 
(even steil) omhoog. U verlaat het bos en loop RD 
het brede graspad omhoog dat gelegen is tussen 
2 afrasteringen. (Rechts in de wei staat een open 
stal).   
 

6. Boven aan de kruising bij zitbank (mooi uitzicht) 
gaat u RD de verharde stenige weg omhoog Volg 
nu geruime tijd deze weg, die een dalende weg 
wordt, RD. (Eindje verder heeft u boven weer 
schitterend uitzicht). Na 650 m gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en marmeren wegkruis RD 
verder omlaag en u loopt het dorpje Felser 
binnen.  Aan de 3-sprong voor vakwerkhuis gaat 
u R omlaag langs het mooie vakwerkhuis met 
huisnr. 40.  Aan de 3-sprong bij mooie kapel 
(1990) gaat u RD verder omlaag  Aan de Y-
splitsing bij marmeren wegkruis gaat u L de 
smalle asfaltweg omlaag.  Let op!  Aan het eind 
van de afrastering aan de linkerkant, vóórdat  de 
weg bij verkeersspiegel en woning naar rechts 
buigt, gaat u  L  het weiland in. Ga nu meteen R 
door het weiland met rechts van u de bosrand. In 
de rechterhoek van het weiland loopt u RD het 
steile bospa(a)d(je) omlaag. (Bij nat weer het 
laatste stuk voorzichtig). Beneden aan de T-
splitsing gaat u L over de bosweg. Aan de Y-
splitsing gaat u R verder omlaag en steek de brug 
over. Volg dan RD het licht stijgende  graspad. 
Steek de voorrangsweg over en loop bij 
bushuisje RD de asfaltweg omhoog richting 
Wollenberg. Boven aan de 4-sprong bij 
verkeersspiegels in Wollenberg gaat u L langs 
huisnr. 17. Een eind verder passeert de H. 
Sebastiankapel (kerkje).  
 

(De kapel/kerkje is te bezichtigen. Tegenover de kerk 
staat een groot stenen wegkruis).  
 

Negeer zijweg rechts omhoog. Boven aan de 3-
sprong gaat u RD. Een eindje verder bij huisnr. 81 
en bij verbodsbord verlaat in Wollenberg en volg 
dan 700 m RD de rustige smalle mooie 
panoramische asfaltweg. Negeer veldweg rechts 
omlaag.  
 

7. Aan het eind van de asfaltweg weg gaat u bij 
grote picknicktafel L het bospaadje omlaag. 
Negeer zijpaadje rechts. Een eindje verder buigt 
het pad naar rechts en u passeert een zitbank.  
Volg nu (voorzichtig) RD (1)  het  dalende 
zigzaggend bospaadje. U komt bij een 
kruiswegstatie en volg verder het zigzaggende 
dalende bospaadje.  
 

(Kruiswegstatie 12 bestaat uit een heel groot kruis).   
 

Aan het einde van de kruiswegstatie loopt u de 
trap omlaag. (Let op! Trapleuning zit los! (11-2015)). 
Beneden gaat u R langs een loods van een 
zagerij. Ga L om de zagerij heen en steek via het 
houten bruggetje  de Reifferscheider Bach over 
en ga R  langs de doorgaande weg. Meteen 
daarna gaat u L omhoog richting 
Oberreifferscheid.  
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Vlak daarna aan de T-splitsing voor huisnr. 38 in 
Reifferscheid gaat u R omlaag. (U bent hier al 
geweest). Bij het mooie vakwerkhuis (nr. 10) en 
groot stenen wegkruis gaat u L (5) de smalle 
asfaltweg omhoog. Vlak daarna wordt de 
asfaltweg een stijgende grindweg (voetpad).  
Voorbij grote picknickbank en bij zitbank gaat u R 
het paadje omhoog richting zum Gröttchen. Neem 
vlak daarna het eerste paadje scherp R omhoog 
en u passeert bij zitbank het Mariagrotje. Na 
trapje gaat u R over het smalle pad, dat u net 

verlaten heeft. Aan de 3-sprong gaat u RD 
omhoog en even verder loopt u langs een 
keermuurtje. Boven gaat u R de kasseienweg 
omhoog en via de Matthiaspoort (zie infobord) 
loopt u de burcht binnen. Negeer zijwegen en 
loop RD (Zehntweg 4-15). Via de volgende poort 
(18e eeuw) komt u op de voorburcht. Loop nu RD 
en u komt weer bij  het begin. Na afloop kunt u 
naar de toren van de burcht lopen waar u 
prachtig uitzicht heeft. 

Samenstelling route: Jan Nobbe.  
 
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.   
 

 


