
Ausdruck aus der Website www.vulkaneifel-european-geopark.de

Ausdruck aus der Website http://www.vulkaneifel-european-geopark.de am 10.03.2008 · 18:30

an den Drucker senden ... 

Wandelvaring Gerolsteiner Land
Het vakantiegebied Gerolsteiner Land behoort tot de afwisselendste en interessantste 
boslandschappen van de Eifel. Tijdens wandelingen door nagenoeg onberoerde natuur betovert het 
landschap, waarin vuur en water in miljoenen jaren tegenstellingen om van te dromen, schiepen.

Of u nu een dagwandeling, een weekendje ertussenuit of uw jaarlijkse vakantie plant, uitgebreide 
wandelingen door de bossen en paden door het romantische dal van de Kyll, beloven een onbezorgd 
wandelgenot. Ook talrijke burchten en musea bieden de mogelijkheid tot een korte uitstap in de 
cultuurhistorische bijzonderheden 

van het gebied en gezellige café’s en talrijke restaurants met de plaatselijke keuken nodigen uit tot 
een verblijf. Van maart tot oktober biedt onze Tourist-Information elke dinsdag om 09.30 uur voor 
alleenstaande wandelaars en gezinnen wandelingen onder leiding aan. 

Voor groepen organiseren wij tegen vaste prijzen graag individuele programma’s. Voor 
wandelliefhebbers, die hun tochten graag spontaan en individueel willen plannen, is de wandelkaart 
no. 19 “Vulkaneifel um Gerolstein” van de Eifelvereniging aan te bevelen. 

De kaart (incl. Nederlandse vertaling) is, evenals andere informatie en kaartenmateriaal rond het 
thema wandelen, verkrijgbaar bij onze Tourist-Information. Graag is het team van de Tourist-
Information u wij het uitwerken van uw tochten behulpzaam. 
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Wandelen naar borrelende bronnen
Gerolstein–Birresborn–Mürlenbach (lengte van de wandeling: ca. 16 km)
U start bij de Toeristen-informatie aan de Brunnenplatz in Gerolstein en wandelt voorbij het stadhuis 
langs de Kyll. Al snel bereikt u een poort. Achter de poort volgt u het voetpad tot aan de brug over 
het spoor. Achter de bouw-markt langs komt u bij de hoofdweg. 

Hier slaat u links af en wandelt langs de Sarresdorferstraβe in de richting van het stadsdeel 
Lissingen. Hier begint het voetpad langs de Kyll (rondweg nr. 7). U volgt dit pad tot aan het viaduct. 
Achter het viaduct is een trap omhoog naar de Lissinger Straβe. U wandelt ca. 400 m naar links over 
het voetpad (rondweg nr 7) tot aan het huis met nr. 76 en het huis er tegenover. Dan buigt u rechts 
af over het voetpad (rondweg nr 6).

Volgt u nu nr. 6 omhoog, langs heggen en bosranden. Na ca. 3 km gaat de weg over een beek, die u 
rechts naar beneden volgt. Aansluitend bereikt de nr. 6 na ca. 1 km de Kyll. Aan de overkant ziet u 
een Steengroeve (Let op de verandering van de markering nr. 6 in HWW 4 •).

Hier wandelt u rechts naar beneden naar een voetgangersbrug over de Kyll (zie ook: alternatieve 
route). Dan gaat u na ca. 70 m naar rechts langs de spoordijk links over de sporen (driehoek). 
Vervolgens komt u op de provinciale weg naar Birresborn, die u oversteekt .Hier biegen Sie links ab 
und wandern entlang der Sarresdorfer Straße in Richtung Ortsteil Lissingen. Houdt nu halflinks de 
helling omhoog aan. Boven de oude steengroeve (lavastroom van de vulkaan Kalem) leidt de weg na 
ca. 10 min. naar Birresborn (335 m boven NN). In Birrisborn is een bekend bron- waterbedrijf.In 
Birresborn wandelt u naar beneden naar de Hauptstraβe en volgt u de Hauptstraβe ca. 50 m naar 
rechts. Achter de kerk buigt u weer naar rechts, wandelt links het postkantoor voorbij over een 
kleine brug over de beek. Vervolgens houdt u rechts aan en wandelt bergopwaarts in de richting van 
het bos. De bosweg loopt later langs een parkeerplaats links omhoog. Volgt u steeds de markering 
HWW 4 • in de richting van de pijl tot aan de schuilhut bij “Adam & Eva” – twee oude grote dennen – 
( hier hebt u de mogelijkheid om op de Geo-route IV een zijstapje te maken naar de ijs- en 
molensteengrotten). 

Dan wandelt u de schuilhut bij “Adam & Eva” voorbij naar het Schutzenkreuz. Nu gaat het links naar 
beneden over het “Hardt” (alleenstaande huizen) over de veldweg (steil bergafwaarts) naar 
Mürlenbach (Betrada-burcht, bewoond). U komt bij een pleintje naast de kerk. Na het oversteken 
van de Hauptstraβe gaat u over de brug en komt links op de Steinerweg. Daar is het station van de 
trein in de richting van Gerolstein, waarmee u weer terug kan naar uw vertrekpunt. 

Alternatieve route

Lengte van de wandeling: ca. 21 km

Vanaf de Toeristen-Informatie steekt u de Brunnenplatz over en start uw wandeling in het 
voetgangersgebied. Hier treft u de markering HWW 4•, die u tot Mürlenbach volgt. Aan het einde van 
het voetgangersgebied steekt u de straat over bij de parkeerplaats. Voor de Pizzeria buigt u naar 
rechts het voetpad op, dat u slingerend naar boven voert. Bovengekomen wandelt u naar de 
Buschkapelle – kort daarachter links omhoog. Na ca. 150 m komt u langs een slagboom. Ca. 20 min. 
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later bereikt u dan het hoogste punt van het Gerolsteiner Land, de “Dietzenley” (618 m u NN). Gaat 
u nu een klein stukje terug, rechts naar beneden, rechtdoor een dennenbos richting Büscheich – 
Birresborn.In Büscheich gaat u vervolgens in de richting van Niedereich. Achter het laatste huis aan 
de Niedereicherstraβe links naar beneden naar Michelbach en wandelt vervolgens richting Birresborn. 
Voor het café Mertes rechtsaf tot dat u het riviertje aan uw linker hand ziet. U gaat nog een stuk 
stroomafwaarts tot aan het station waar u links over de brug over de Kyll en de spoorbaan gaat. 
Vanaf hier geldt weer de eerdere beschrijving van deze wandeling. 
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Over de burchten- en grottenwandelroute door de 
„Gerolsteiner Dolomiten“
Hoogteverschil: 150 mtr
De beschreven rondwandeling van ca. 12 km lengte, begint en eindigt bij het bord met wandelingen 
bij het Trinkpaviljon voor het stadhuis (360 m NN) en kan als halve of hele dagwandeling worden 
gebruikt. 

Terugkeermogelijkheden in Lissingen, Feriendorf Felsenhof en bij de Kasselburcht. 

Tijdens de rondwandeling worden historische en geologische bezienswaardigheden, zoals de “burcht 
van Lissingen”, de voorhistorische grot “Buchenloch” in de kalkrotsen van de “Dolomiten”, de keltisch-
romeinse tempel “Juddekirchof” en de “Kasselburcht” met het Adelaars- en Wolven-park gepasseerd.

Vanaf het stadhuis voert de wandelroute via de plaatselijke markering nr. 7 eerst Kyllafwaarts tot 
aan het stadsdeel Lissingen met de burcht (oorspronkelijk een waterburcht, als kasteelboerderij door 
het Prümer Klooster gebouwd in de 14e en 15e eeuw). Tegenwoordig is het privé-bezit. De moeite 
waard om te bekijken zijn de “Pechnasen” aan de hoofdtoren. Vanuit Lissingen loopt de route dan 
eerst langs de B 410 in de richting van Gerolstein, buigt achter het spoorviaduct naar links af de 
Schauerbachstraβe richting Müllenborn in en na ca. 20 m naar rechts omhoog het wijkje “Auf Scheid” 
in. 

Als het wijkje gepasseerd is gaan wij de weg volgend omhoog, door het Nederlandse vakantiepark 
Felsenhof en vervolgens steken wij de weg naar Roth (bij het Seehotel) over. Wij volgen de nr. 9 en 
bereiken na ca. 400 m de woonwijk “Wellgendellsknipp” en na enige meters ook de hoofd-
wandelroute (HWW) 4 •, welke markering wij naar rechts volgen. Na het oversteken van een zéér 
druk bereden provinciale weg, die wij naar links volgen, voert de HWW 4 • snel naar echts afbuigend 
steil omhoog naar de rotsen van de “Gerolsteiner Dolomiten” (= koraalrots ontstaan door afzetting 
van schaal-dieren uit de devoonzee) en gaat daar naar rechts naar het “Buchenloch”. De HWW 4 • 
voert samen met de HWW 13 ¯V = Vulkanweg, in zuidelijke richting over het bospad in ca. 10 
minuten naar het uitzichtpunt “Munterley”. Hier vanaf heeft men een prachtig uitzicht op Gerolstein 
en het dal van de Kyll. Bij de Munterley keren wij terug tot vlak voor het Buchenloch. Van daaruit 
naar rechts over een bosweg bereiken wij na enige honderden meters de vlakte bij de 
“Papenkaule” (= vulkanische kratertrechter met aan de randen as- en slakkenafzettingen). Hier 
vanuit gaan wij weer over de HWW 13 ¯V in oostelijke richting langs een schuilhut naar het 
“Juddekirchof” (een door de Eifelverein opgegraven en gerestaureerde keltisch-romeinse tempel uit 
de 2e/3e eeuw). 
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Van daaruit verder naar de Kasselburcht met het Adelaars- en Wolvenpark. Hier is gelegenheid om 
iets te eten of te drinken.Shows met roofvogels en het voederen van de wolven kunnen hier dagelijks 
worden bekeken. Vanaf de Kasselburcht gaan wij weer een stuk terug over de Vulkanweg tot aan de 
Juddekirchhof . Hier vinden wij de plaatselijke wegmarkering nr. 2 die wij door de rotspartij van de 
“Hustley” naar beneden tot aan het vertrekpunt volgen. 
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Gerolstein – Kyllburg
Lengte van de wandeling: 30 km
De Hoofdwandelroute 4 (met een zwarte driehoek in een wit vierkant vlak zonder getal 
bewegwijzerd) voert naar Kyllburg. Vanaf de Brunnenplatz door de Bahnhof- en Hauptstraße naar 
boven tot kort voor het Natuurkundig museum….. 

Van daar uit naar rechts en in bochten steil omhoog de Burchtberg op. Wanneer u de resten van de 
Löwenburcht wilt bezichtigen (gebouwd als “Slot Gerhardstein” rond 1290 n chr. Door graaf Gerhard 
1e van Blankenheim, sinds 1792 onbewoond, 1944/45 liet een voltreffer van een bom niet veel meer 
over van de ruïne), maak dan bovenaan bij de eerste kruising een kort uitstapje door de burchtpoort, 
zo niet dan gaat u bij deze kruising rechtdoor, rechts langs de manege omhoog door het Schülwald 
(bos voor onderwijsdoeleinden), langs de Buschkapelle (gebouwd in 1850), en daarachter bij de 
wegsplitsing links omhoog, bij de eerste kruising naar rechts het bos in en omhoog naar de 
Dietzenley (618 mtr, keltische ringwal, met een schuilhut en bovenop een uitkijktoren) naar beneden 
naar Buscheich. Bij de verharde weg naar links, door het dorp via de Niedereicher Straße, na 300 mtr 
links naar beneden.

Bij het verlaten van het dorp Michelbach (richting Birresborn) naar rechts afbuigen de bosweg op het 
dal in, via de houten brug over de Kyll bij de spoorwegovergang de spoorbaan (Keulen – Trier) 
oversteken, na enkele meters de provinciale weg 24 Gerolstein – Birresborn oversteken, het bos in 
en verder naar Birreborn (Sprudelfabriek). 

In het dorp een zijstraat naar rechts omhoog langs “Adam en Eva” (twee oeroude dennen, met 
schuilhut op 548 mtr hoogte in de buurt van de ijsgrotten), door het bos, bij het Schützkreuz naar 
links over Hardt (drie alleenstaande huizen), in bochten steil naar beneden naar Mürlenbach (burcht 
in privé-bezit; Betrada, de karolingse stichtster van het klooster in Prüm, heeft in de 8e eeuw hier 
gewoond). 
Vanaf de kruising in het dorpscentrum langs de burchtring omhoog, door het bos naar Densborn naar 
beneden, over de provinciale weg naar rechts verder, dan links over de brug en de spoorbaan, achter 
de spoorwegovergang rechts via twee zijdalen over de hellingweg Kyllafwaarts naar Zendscheid, de 
weg langs de Kyll blijven volgen, over St. Johan, dan 4 zijdalen overstekend naar St. Thomas 
(bezienswaardige Stiftskerk, vroeggotisch, in 1222 n chr. gebouwd, daarnaast een voormalig 
internaat voor adelijke vrouwen, gebouwd in 1180 n chr., is sinds 1942 een theologisch 
opleidingsinstituut voor priesters en leken uit het Bisdom Trier).

Over de Kyllbrug en spoorbaan, links Kyllafwaarts door weiden, dan over de hellingweg door het bos 
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naar de stad Kyllburg, het middelpunt van de Kyllburger boseifel, lucht- en Kneipp-kuuroord 
(historisch al vermeld in 800 n chr. als frankische nederzetting Castrum Kili-berg).

Op de kloosterberg staat nog een 30 mtr hoge wachttoren (restant van de voormalige burcht, 
gebouwd in 1239). Daarachter verheft zich de oude Stiftskerk (1276 – 1350 n. chr) met kruisweg en 
kapittelhuis. 

Voor wie de route te lang wordt, kan in de dorpen Mürlenbach, Densborn, Usch/Zendscheid of St. 
Thomas met een stoptreintje naar Kyllburg reizen. De terugkeer naar Gerolstein kan met de trein 
gedaan worden. Raadpleeg voor aanvang van de wandeling de vertrektijden.

NB: De weg naar Kyllburg kan eventueel met ongeveer 3 – 4 km verkort worden, wanneer men bij 
de houten brug over de Kyll (bij de voormalige Birresborner Sprudel) niet de HWW 4, maar onze 
RWW 6 (regionale wandelroute 6) neemt. (zie de beschrijving van RWW 6 of de beschrijving 
Gerolstein – Prüm) 
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Gerolstein-Niederbettingen-Bolsdorf-Hillesheim (ca. 18 km)
Begin: Reliefwandelkaart bij het Raadhuis/Drinkpaviljoen
Door het wandelgebied lopen de hoofdwandelwegen van de Eifelverein (HWW 4) en ¯V. In de 
wandelbeschrijving betekent • - in de richting van punt gaan. De plaatselijke wandelroutes (öWW) 
gemarkeerd met zwarte cijfers in een wit vierkant vlak, horen bij het wegennet van Gerolstein; met 
zwarte cijfers in een wit rond vlak maken deel uit van het wegennet van Hillesheim.

Volgt u de wegwijzer richting Munterley, over de hoge brug (spoorbaan en Kyll). Bij het voetpad naar 
boven stuit u snel op de routemarkering van de Eifelverein •, ¯V, 1, 2. U volgt de HWW • naar boven 
naar de schuilhut op de Munterley (mooi uitzicht over het Kylldal). Via de • en 8 naar het 
“Buchenloch” in de steile wand aan de achterkant van de Munterley. De grot “Buchenloch” is door het 
uitwassen van het dolomietgesteente ontstaan. Achter het Buchenloch de route • en 8 volgen tot aan 
de weg Gerolstein – Hillesheim. Hier in eerste instantie naar links, na 100 m naar naar rechts de 
route verlaten en over de öWW 8 verder wandelen. Na 200 m buigt • naar links af en komt 9 van 
links erbij. De beide wandelroutes 8 en 9 volgt u in het bos tot aan een geasfalteerde bosweg 
(hoogte 493,6 m volgens de wandelkaart). Hier buigt 8 naar links af. U wandelt rechtdoor verder 
over 9. Na ruim 300 m treft u het GEO-pad met het teken G. Hier buigt u scherp naar links af en na 
100 m weer naar rechts. Via 15 en G wandelt u verder. 

G wijst u de weg naar het GEO-uitlegpunt met het informatiebord bij “Wolfbeuel”(100 m naar links). 
Terug naar de wandelroute 15 en via deze weg naar de volgende belangrijke kruising van 
wandelroutes. Hier buigt het GEO-pad met het teken G --> 7 naar rechts. U loopt over de linker weg 
enigszins bergafwaarts via 15 en 6 naar de grillhut (mooi uitzicht over het Kylldal en de bergtoppen 
van de vulkaneifel). Vanaf de grillhut voert de wandelroute over een geasfalteerde veldweg naar 
beneden, voorbij de Bergefelder Hof, naar Niederbettingen zur Kirche (“Eifel-dom of “Kylltal-dom” 
genoemd, van plaatselijk gewonnen bontzandsteen in 1897 herbouwd). Bij de ingang van de kerk 
buigt u met 5 naar rechts af, en wandelt over de spoorbrug naar het pad langs de Kyll. Bij de 
rivierbedding van de Kyll kunt u het ontsnappen van Co²-gas waarnemen, een bewijs van de laatste 
activiteiten van het uitstervende vulkanisme.Na het pad langs de Kyll buigt route 5 af naar rechts en 
loopt door het dorp Bolsdorf (de moeite waard om te bekijken zijn de oude dorpssmederij en rechts 
de Margareten-kapel uit de 17e eeuw met een toren uit 1704). Over de kruising rechtdoor via 4 en 5, 
door het mooie Bolsdorfer dal langs de beek naar beneden, loopt u direct naar Hillesheim. 
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Wandeling van Gerolstein naar Prüm
Lengte van de wandeling: ca. 24 km
Wij volgen in eerste instantie het teken van onze RWW 6 Kyllafwaarts, achter-langs het sportveld, 
over de Lissingerstraβe eerst rechts naar beneden, na ongeveer 300 m links over een veldweg de 
berg op.

Na ongeveer 2 km bos-weg, gaan wij uiteindelijk naar beneden het Lottbachdal door en bereiken wij 
in het Kylldal de HWW •, die wij gelijk naar rechts over de voetgangersbrug en de spoorbaan (Keulen 
– Trier) volgen. Wij bereiken de Kyllstraβe bij de voormalige Birresborner Sprudel (tegenwoordig 
steengroeve) steken de weg over het bos in en volgen verder het teken •. Wij bereiken via deze 
hellingweg na ongeveer 1 km het dorp Birresborn (Sprudelfabriek). Voor de kerk bereiken wij weer 
de Kyllstraβe en volgen die naar rechts en verlaten hem vervolgens na ongeveer 100 naar rechts. 
Door het dorp nu weer omhoog bereiken wij na 1 km over een bochte asfaltweg een afzetting die wij 
links van ons houden. Boven vinden wij een schuilhut en daarvoor “Adam & Eva” (2 zéér oude 
dennen die onder natuurbescherming staan). Wij blijven alleen nog maar op de HWW •, die wij pas 
bij het Schutzkreuz verlaten, waar wij overgaan op de RWW 2 en die rechtuit volgen. Na ongeveer 1 
km stoot deze op de HWW 15 (met dit teken >) die vanaf nu voor de rest van de wandeling (het is 
naar Prüm nog ongeveer 14 km) voor ons bepalend is.

Wij volgen hem naar rechts en bereiken na ongeveer 1 km het interessante kunstenaarsdorp 
Weiβenseifen (met een tehuis voor autistische kinderen). Daar zwenkt hij naar rechts voorbij het huis 
“Michaelshag” het dennenbos in, om na enige meters reeds naar links af te buigen. De bosweg 
eindigt bij de weg die van Mürlenbach naar Schönecken gaat, kort nadat wij rechts het jachthuis 
“Waldmannsruh” zijn gepasserd.

Wij gaan 100 meter naar rechts over de straat en gaan dan weer naar rechts het bos in. Wij moeten 
de linker weg van de beide uitmondende wegen nemen. Over de volgende kruisingen in het bos gaan 
wij rechtdoor en komen in Oberhersdorf. Als wij bij de boerderij komen met een grote silo, gaan wij 
naar links verder langs de bunker naar Niederhersdorf. Bij het oorlogsmonument veranderen van 
richting en buigen rechtsaf, het teken van de Eifelverein volgend, door het dorp omhoog tot 
bovenaan de “Ichtenberges”.

Daar maakt onze route een korte knik naar rechts en gaat dan naar beneden in het kleine Bachtal (in 
de zomer meestal uitgedroogd). Wij draaien naar links en bereiken een stenen brug over de 
Schalkenbach. 

Ons teken en het houten bord rechts van de weg wijzen naar Rommersheim. Wij gaan recht omhoog 
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door de dorpsstraat en buigen tussen de huizen nr 33 en 29 rechtsaf de veldweg op. Bij de kruising 
gaan wij naar links en bij de dwarsweg rechts.

Het wegwijsteken wijst naar links naar de top van de Rommersheimer Held, waar wij komen nadat 
wij eerst onder de brug van de E 24 doorgaan en dan in een wijde boog op het bos aanlopen. 
Wanneer wij boven Prüm in de directe omgeving van de provinciale weg komen, pakken wij het 
mooie uitzicht op Prüm gelijk mee, voordat wij via het steile pad naar de stad naar rechts afdalen. 

Voor de terugreis kunnen wij de lijnbus nemen die dagelijks meerdere malen tussen Prüm en 
Gerolstein rijdt. 
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Rondwandeling naar de Rother ijs- en molensteengrotten, 
naar Müllenborn, Denkelseifen, Hinterhausen und Lissingen
Vertrekpunt: Wegwijzer bij het Drinkpaviljoen voor het Raadhuis
De wandeling is zo uitgelegd, dat het als een halve dagtocht, maar ook als een volledige dagtocht 
kan worden gemaakt. Tot aan de grotten is de uitleg hetzelfde. Vanaf het stadhuis loopt de 
wandelroute gelijk aan die met de plaatselijke markering van nr. 8 Kyllafwaarts, langs de molen over 
de Kyll en het spoor. 

Na het oversteken van de B 410 (Sarresdorfer Straβe) lopen wij de straat “Am Auberg” in, die langs 
het oude kerkhof loopt. Wij blijven in deze straat, ook wanneer de wandelroute nr. 8 naar links 
afbuigt. Na ca. 500 m komen wij bij het richting aanwijsbord “Stausee”. Deze aanwijzing volgen wij 
naar beneden naar een klein stuwmeertje. Onderaan de stuwdam bereiken wij nu weer wandeling nr. 
8, waarlangs wij nu bergopwaarts lopen. Bovenaan (Rother Hecke, 550 m NN) maken wij een klein 
uitstapje naar rechts naar de uitzichttoren en schuilhut. Dan volgen wij weer de nr. 8 in noordelijke 
richting. Bij de tweede kruising van veldwegen buigt de HWW• naar links. Wij gaan hier echter 
rechtdoor, langs de Schäferhof, en buigen na ongeveer 100 m daarachter naar links en gaan omhoog 
over een pad langs de steile rand van een lavagroeve (grondstof voor wegenbouwmateriaal) en naar 
een daarachter en bovenaan liggende schuilhut aan de bosrand. Hier vanaf de Rother Kopf (568 m) 
hebben wij een prachtig uitzicht over het Oosbachdal en op het dorpje Müllenborn. Wij gaan ca 20 m 
terug en volgen de plaatselijke wandelroute nr 8 ca. 150 m naar beneden en komen bij de ijs- en 
molensteengrotten links omhoog in het bos. 

a. Terugweg voor de halve dagtocht
Wij volgen weer de nr. 8 naar beneden in zuidelijke richting, houden daarna iets naar rechts aan 
naar een klein huisje in de wei. Hier links naar beneden tot aan de weg die van Gerolstein naar Roth 
gaat. Wij gaan vanaf hier ongeveer 300 m naar links en buigen dan naar rechts af. Hier wordt na 
enige meters een groot stuk bos bereikt, waar wij verder doorheen gaan. Na ongeveer 10 minuten 
komen wij bij een kruising. Wij buigen af naar rechts. De weg voert ons vervolgens langere tijd 
bergafwaarts, langs de woonwijk “Wellgendellsknipp”. Bij de Buchenhof bereiken wij de provinciale 
weg 47 (naar Hillesheim) die wij 100 m naar links volgen. Wij buigen dan bij de kruising naar rechts. 
Na een korte stijging moet bij de bank met de wegwijzer de beslissing worden genomen of wij de 
route nr. 2 kiezen of de ietwat lastigere, maar interessante weg met de markering 8 of HWW•. De 
eerste voert naar rechts onder de “Drohende Ley” langs naar het stadhuis terug. De tweede gaat 
langs het bankje steil in het bos omhoog langs een zéér interessante bezienswaardigheid, een 
donkere lava-soort (Hagelskaul) en gaat aan de westkant van de Munterley rotsen ook nog samen 
met de Vulkanweg ¯V. Deze drie markeringen volgen wij naar rechts, naar het Buchenloch, over de 
hoogte aan de zuidelijke rotswand van de Munterley (schuilhut) met een prachtig uitzicht over 
Gerolstein en het stadsdeel Lissingen met de oude waterburcht, Hinterhausen en de Eifelkazerne 
rechts op de berg, het Kylldal met het grote bosgebied zuidelijk van de stad. Afdalend via haarspeld-
bochten de eerder genoemde markeringen volgend, naar Gerolstein (11 á 12 km). 

b. Voortzetting en terugweg voor de hele dagwandeling
Op de weg direct onder de grote lava-groeve gaan wij weer in de richting Gerolstein tot de reeds 
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eerder genoemde Schäferhof. Hier buigen wij naar rechts af en bereiken na ongeveer 400 m naar het 
westen het de vakantiehuizen van Müllenborn en de markering van de Müllenborner wandel-route 1, 
die wij nu rechts naar beneden de berg af volgen. Wij komen dan bij de weg van Roth naar 
Müllenborn, die wij naar links volgen.
Na ca. 1 km komen wij in Müllenborn aan (gelegenheid voor hapje/drankje). Door het dorp, langs 
een winkel in levensmiddelen en dan rechtdoor de Antoniusstraβe komen wij bij de plaatselijke 
rondwandeling nr 3 en bereiken na ca. 2,5 km het gehucht Denkelseifen (461 m NN). Hier kan men 
weer besluiten: • Ofwel over de smalle alfaltweg naar links over de rondweg nr. 7 via Lissingen naar 
Gerolstein (totaal is het dan 16 km) of
• Over de mooiere, evenals de met nr. 7 gemarkeerde veld- en later bosweg rechtdoor naar het 
zuiden over Hinterhausen, te gaan. Bij de laatste mogelijkheid steken wij de B 410 (Gerolstein – 
Prüm) over, wandelen langs het grote vakantiepark (gelegenheid hapje/drankje), door het kleine 
dorpsachtige stadsdeel Hinterhausen, naar beneden naar Lissingen met de waterburcht uit de 15e 
eeuw. Over het wandelpad langs de Kyll wordt het vertrekpunt dan weer bereikt.

NB. Voor het betreden van de grotten wordt aanbevolen een helm, zak-lantaarn en jack mee te 
nemen.

Vanuit Müllenborn is er meerdere malen per dag een direkte busverbinding naar Gerolstein. Let wel 
even op de vertrektijden. 
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Rondwandeling naar Michelbach
Lengte van de wandeling: ca. 15 km
De wandeling voert voornamelijk door grote, met elkaar verbonden bosgebieden zuidelijk van de 
stad. Wij wandelen vanaf de Brünnenplatz allereerst langs de Kyll via rondwandeling 6, buigen achter 
de voormalige molen linksaf door het Mühlenwäldgen omhoog langs de kleedkamers van het 
sportveld en bereiken naar beneden gaande de Lissinger Straβe. 

Hier blijven wij aan de rechter kant en verlaten na ongeveer 400 m de weg, waarna wij links het bos 
inlopen.

Wij volgen het teken 6, tot wij – bijna weer in het Kylldal – op de hoofdwandelroute 4 • (zwarte 
driehoek op wit veld) stuiten. Hier buigt de RWW 6 naar links naar beneden af. 

Wij volgen de HWW •, waarlangs ook de Rijn – Maas lange afstands-wandeling ~ gaat, in 
tegengestelde richting naar beneden, langs de bosrand, door het dal van de Michelbach omhoog, tot 
aan het gelijknamige stadsdeel (op 390 m hoogte) in het dal. Hier is, net als in het nabij gelegen 
Büscheich, de mogelijkheid aanwezig om in een restaurant de lunch te gebruiken. Vanuit Michelbach 
blijven wij verder op de HWW•, die langs de kerk over een voormalige rijweg in haarspeldbochten 
steil omhoog gaat tot aan Büscheich (500 m). Wij wandelen het dorp helemaal door, langs de kerk 
en de vroegere school, en buigen bij het laatste huis naar rechts omhoog af, langs het sportveld het 
bos in, door de overblijfselen van een keltische ringwal tot aan de “Dietzenley” (hoogte 618 m met 
een uitzichttoren en schuilhut). Het gaat nu tot aan Gerolstein over de HWW• alleen nog maar naar 
beneden, langs de Büschkapelle en het Schulwald en dan langs de manege. Op de hoogte vlak boven 
de stad (mooi uitzicht over de stad, de tegenover liggende Munterley en Auberg aan de andere kant 
van de Kyll) kan naar rechts een kort uitstapje genomen worden naar de ruïne van de burcht 
Gerhardstein (= Löwenburg, op 436 m hoogte in de twaalfde eeuw gebouwd door graaf Gerhard 1e 
van Blankenheim – Manderscheid), voordat een steil pad naar beneden naar het oudste deel van de 
stad voert. Naast het Natuur-kundigmuseum bereiken wij de Hauptstraβe die wij naar links richting 
de Brünnenplatz kunnen aflopen 
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Doelgerichte wandeling naar Mürlenbach in het Kylldal
Vetrekpunt: Wegwijzer bij het drinkpaviljoen voor het raadhuis (360 m)
Wij wandelen vanaf de wegwijzer voor het raadhuis eerst kyllafwaarts over wandelroute nr. 6, slaan 
achter de voormalige molen linksaf het “Mühlenwäldchen” in, langs de kleedkamers van het sportveld 
en bereiken naar beneden gaand, de Lisinger Straße. 

Wij slaan naar rechts af en verlaten na ca. 400 mtr de Lisinger Straße en gaan links omhoog het bos 
in. Na ongeveer 3 km stuit de wandelroute nr. 6 op de hoofdwandelroute (•) HWW (dit teken ~, is de 
aanduiding van de Rijn – Maaswandelroute) die wij volgen tot aan Mürlenbach. Daarna volgen wij de 
hierna volgende routebeschrijving.

Na het oversteken van de Kyll via een voetgangersbrug, de spoorweg bij de spoorbomen (met 
intercom) en de provinciale weg in de richting van Birresborn, halverwege boven de oude 
Birresborner Sprudel (Lindenquelle) voert de wandelroute door de beboste helling onderaan de 
steengroeve van de Westdeutschen Basalt AG bij de vulkaan Kalem Kyllafwaarts naar Birresborn 
(daarvoor kan de NSG Hundsbach enkele honderden meters verderop langs de provinciale weg 
bezocht worden).
In Birresborn kan het drinkpaviljoen van de Phönix-Sprudel bezocht worden. 

Door het dorp aan de linker kant van de kant van het dal van de Fischbach loopt de HWW samen met 
de Rijn – Maasroute naar “Adam en Eva” (2 onder natuurbescherming staande oude dennenbomen) 
en langs het “Schützkreuz” naar beneden over het “Hardt” (verlaten gehucht) naar Mürlenbach en de 
Betradaburcht. 
Alternatief: 
Vanuit Birresborn kunnen de ijs- en molensteengrotten via een plaatselijke wandelroute bereikt 
worden en vandaar uit kunnen “Adam en Eva” weer bereikt worden. 
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Rondwandeling aan beide kanten van het Kylldal
Lengte van de wandeling: ca. 17 km
Terugkeermogelijkheden in Büscheich, Pelm, Kasselburcht en Gerolstein. Bij het bord met de 
verschillende wandelroutes bij het stadhuis/ trinkpaviljon steken wij de Brunnenplatz over en gaan 
het verkeersarme gebied (Hauptstraβe) in en verder omhoog tot aan de pizzeria “Costa Verde” / 
parkeerplaats. 

Hier letten wij op het richtingbordje “Burgaufgang” aan de rechter hand en bereiken uiteindelijk na 
het verlaten van de Burgaufgang de straat “An der Burg”. Hier gaan wij nu verder rechts omhoog tot 
aan een kleine kruising van wegen. Van daaruit wordt naar links langs een parkeerplaats de 
burchtruïne bereikt. Vanaf de eerder genoemde wegkruising gaan wij verder over Mossweg, langs de 
manege en sportterreinen, en bereiken opnieuw een wegsplitsing. 

Wij buigen linksaf in de richting “Büschkapelle” en bereiken die in ca. 15 min. Een houten wegwijzer 
links van de Büschkapelle wijst de weg naar de “Dietzenley”. Na ongeveer drie kwartier hebben wij 
de top van de Dietzenley bereikt. Vanaf de uitzichttoren hebben wij een prachtig uitzicht. De 
Dietzenley diende ooit als vluchtoord, waarvan de voormalige ringwal nog in delen goed behouden is. 

Wij gaan een paar meter terug en volgen de hoofdwandelroute (HWW•) in zuidelijke richting over 
trappen en paden door het bos tot aan de parkeerplaats Büscheich/sportveld. Hier komen wij bij de 
weg die wij naar links tot aan de kerk van Büscheich volgen. Bij de splitsing verlaten wij de HWW.

Wij houden links aan richting Salm en buigen na ca. 200 naar links de “Ernst-Brück-Weg”in. Deze 
brengt ons in noordoostelijke richting al gauw in het bos. Na een korte stijging verandert het 
naaldbos in een loofbos en wordt een splitsing bereikt. 

Wij komen dan bij de provincialeweg B410 en gaan vervolgens naar rechts. Na ca. 150 m volgen wij 
de borden “Kasselburg”, om de burcht en het Adelaars- en Wolvenpark te bezoeken. (Elke dag is het 
voederen van de wolven te zien en wordt er een show met roofvogels gegeven) De Kasselburcht 
werd rond 1115 gebouwd en heeft een ronde 40 m hoge dubbele toren, welke beklommen kan 
worden. Hier vanaf hebt u een fantastisch uitzicht tot aan Nürburg en de “Hohen Acht”. 

Als wij het park verlaten gaan we weer in de richting van de weg en volgen deze naar rechts. Na ca. 
400 m buigen wij met de Vulkanweg V¯ links af een weg in die ons naar de keltisch-romeinse tempel 
“Juddekirchhof” en een 300 m verder, voorbij de ‘Papenkaule” gelegen grillhut voert.

Bij de Papenkaule wordt naar rechts afgebogen en wordt het markering-steken V¯ gevolgd, dat al 
gauw weer naar links wijst. Over de bosweg gaat de Vulkanweg V¯ samen met de Josef-Schramm-
Weg • en de plaatselijk markeringen in zuidelijke richting tot aan de breukzijde van het rotsmassief 
van de Munterley (met schuilhut). Daarbij passeren wij de pre-historische grot Buchenloch. De top 
van de Munterley (481 m) biedt een prachtig uitzicht op Gerolstein en haar omgeving. Het 
vertrekpunt stadhuis/Brunnenplatz bereiken wij in een steile afdaling door de rotspartijen en 
uiteindelijk over de weg “Unter den Dolomiten” en de hoge brug over de Kyll, in ruim een kwartier. 
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Het Geopark Gerolstein
in het Vulkaaneifel European Geopark
Alle GEO-instellingen in de Vulkaaneifel hebben het gemeenschappelijk doel, om voor de gast de 
rond 350 uitbarstingsplekken van vulkanische aktiviteit, net als de getuigen en voorvallen uit 
ongeveer 400 miljoen jaar aardhistorie toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Met dit doel werd onder andere het Geopark Gerolstein aangelegd, dat op een dagtocht, maar ook in 
delen naar bijzonder interessante opgravingsplekken voert. Duidelijke informatieborden geven 
gedetailleerde uitleg over de geologische- en achtergronden van de ontstaansgeschiedenis van de 
verschillende plaatsen. 

De rustgevende omgeving zorgt voor een prettig gevoel bij iedere natuurvriend, wandelingen onder 
leiding en bijzondere lezingen, evenals toelichtingen in boekvorm en tijdschriften bieden goede 
informatie voor de geïnteresseerden. Zuivere lucht, helder water en een spectaculaire historische 
ontstaansgeschiedenis karakteriseren in het Geopark Gerolsteiner Land het onstaan van de 
Vulkaaneifel. Niet voor niets werd het geologische erfgoed van de Vulkaaneifel in Duitslands eerste 
en wellicht mooiste Geopark bij elkaar gebracht, in het door de UNESCO gesteunde Vulkaaneifel 
Europese Geopark.

Voor de bezoeker openbaart zich in het Geopark Gerolsteiner Land een aard- en 
kultuurgeschiedkundig panorama van ongekende schoonheid en veelvoud. Wat valt daar allemaal te 
beleven! Het ontstaan van het oeroude Eifelgebergte uit zanderige en kalkachtige zee-afzettingen uit 
de devoontijd – zo’n 400 tot 380 miljoen jaar geleden – is in de steile berghellingen voor iedereen 
zichtbaar. Verder gaat de geologische ontdekkingsreis door de overblijfselen van de gloeiende 
woestijnen uit de Triastijd van zo’n ca. 235 miljoen jaar geleden. Dit laat zich indrukwekkend in de 
bonte zandsteenrotsen tussen Gerolstein en Roth zien. De meest grandioze vormen en 
kleurverschillen heeft het vulkanisme in het landschap achtergelaten. Vulkaankegels en –toppen, 
lavastromen en –scheuren zijn de herkennigspunten van vulkanische aktiviteit, die pas enkele 
duizenden jaren geleden ophield. Het huidige landschap danken wij echter aan de vormende 
krachten van het water en de wind. Gezond en goed smakend zijn de mineraalbronnen, - in de Eifel 
„Drees“ genoemd – de belangrijkste tegenwoordig als „Gerolsteiner Sprudel“ wereldwijd bekend en 
gewaardeerd. Beleef een fascinerende veelvoud aan geologische, natuurkundige en 
kultuurhistorische bezienswaardigheden tijdens een wandeling op een van de in totaal 12 GEO – 
rondwandelingen. Alle tochten beginnen bij centraal gelegen parkeer- of rustplaatsen en kunnen in 
1,5 tot maximaal 4 uur gelopen en beleefd worden. En wie langere afstanden wil lopen, kan via de 
verbindingswegen meerdere rondwandelingen aan elkaar voegen en zo individuele dag- of 
meerdaagse tochten samenstellen. Informatie haalt u het beste bij de Tourist- Information 
Gerolsteiner Land, Brunnenstraße 10, 54568 Gerolstein, 06591/ 91991 0, FAX 06591/ 94991 19 
www.gerolsteiner-land.de of www.vulkaneifel-european-geopakr.de/twg Meer informatie over 
geologie in het Naturkundemuseum Gerolstein , Hauptstraße 42 in 54586 Gerolstein, Tel.: 06591/ 
5235. 
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