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Wildnistrail…

of toch een stukje ervan

Verslag van Yanick B, 12 november 2011.

Maandag 31 oktober: Höfen – Wahlerscheid

Aantal km: 8,2km
Aantal m stijgen: 150m
Aantal m dalen: 45m

Zaterdagnamiddag rijden we na een bezoek aan Bonn door naar Höfen, een dorpje aan de rand van het Nationalpark
Eifel. We zetten onze auto op de grote parking aan het vertrekpunt van de Wildnis-Trail. Volgens de beschrijving op
onze kaart zouden we vier dagen nodig hebben voor deze route. De rugzakken worden nog vlug aangevuld met wat
water en we gaan op weg. Fullpacked voor drie dagen dus inclusief tent, vuurtje enz. Een gewicht rond de 16kg
voor mij en ongeveer 12kg voor Cynthia. Het is al goed vier uur wanneer we aanzetten dus het zal niet lang duren
alvorens het begint te schemeren. De route wordt aangegeven door signalisatie bestaande uit een cirkel gevuld met
een lynxengezicht, of alleszins toch een simplistische weergave daarvan.

We vertrekken vanop een heuvelrug dus het is al vlug dalen van 550m hoogte tot de hoogte van de
Perlenbachtalsperre op 465m. De route begint goed via een bospad en een breder karrenspoor waar ook nog
mountainbikers gebruik van maken. We lopen een tijdje langs het stuwmeertje dat overgaat in een moerasachtige
omgeving met af en toe een te onderscheiden beekje. We steken een wegje over en passeren de Höfener Mühle
waarna we langs een riviertje over een smaller bospad lopen. Een jogger vraagt ons of we ons bewust zijn dat het
snel donker zal worden. Ik reageer in mijn beste duits dat het voor ons geen probleem zal vormen. We passeren
even later een eerste blokhutje maar besluiten toch om nog wat verder te wandelen, ook al merken we dat het snel
donkerder wordt. Ter hoogte van de Antoniusbrücken twijfelen we of we al bivakkeren omdat er een bankje is en
ook een groot grasveld. Maar omdat we toch nog voldoende zien besluiten we nog wat verder te gaan. Omdat het
brede karrenspoor overgaat in een verhard fietspad ligt het tempo wat hoger en denken we aan een volgende
blokhutje te kunnen geraken. We hebben al heel het stuk vanaf het stuwmeer geleidelijk aan gestegen maar nu
moeten we nog wat steiler stijgen. Uiteindelijk is het maar iets van een 150m stijgen over heel het stuk dat we
wensen te doen. Er wordt hier veel hout gekapt. We lopen langs heel wat grote machines die duidelijk dienen om de
houtverwerking in de bossen versneld te laten gebeuren. Hier wordt niet met gewone elektrische zaagjes en paard
gewerkt maar met indrukwekkende zaagmachines die groter zijn dan de gemiddelde bulldozer. Niet veel verder
komen aan het blokhutje vlakbij Wahlerscheid waar we bivak willen opslaan. Het is nu al serieus donker aan het
worden en met de koplampjes lukt het toch om een goede bivakplek voor ons kleine tentje te vinden. Gelukkig valt
het weer goed mee en is het niet te koud. We hoeven dus geen vuur te maken. Na het opzetten van het tentje eten
we nog even wat in het donkere blokhutje. Het hutje biedt niet veel buiten een bankje en een beetje beschutting
tegen de wind maar het is beter dan niets.

Dinsdag 1 oktober: Wahlerscheid –
Wolfgarten

Aantal km: 26,4km
Aantal m stijgen: 520m
Aantal m dalen: 510m

Als we wakker worden kijken we mooi uit op het kruispunt van twee stukken naaldwoud en een stuk loofwoud. Door
de mooie herfstkleuren en het felle licht van de vroege ochtendzon is het snel duidelijk waarom we hier naartoe
kwamen. De rust en de schoonheid van dit bivakplekje geven aan dat de tocht zeker de moeite zal zijn.

Beschrijving
De wildnis-trail ligt in het National Park van de
Eifel in Duitsland. Het is een bosrijke omgeving
met rustige dorpjes.

Geschatte totale afstand
Totaal van onze trip: 52km
Wildnistrail: 80km

Kaarten
Wanderkarte Nr.50 des Eifelvereins

GPS coordinaten vertrekpunt
50.535431 (lat), 6.25261 (lng)

Deelnemers
Cynthia

Reisdatum 
van 31 oktober tot 02 november 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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Na een ontbijt van cruesli breek ik de tent op en pakken we de rugzakken. Het is niet echt koud, er staat niet veel
wind en het lijkt erop dat het een mooie dag zal worden. Zonder jas trekken we erop uit. We passeren al vlug de
parking aan de Feuerwachttur van Wahlerscheid. Wat minder is, is dat we direct al een omleidingsbordje zien voor
de Wildnis-Trail. Er wordt veel hout gekapt in dit seizoen en men wil alle risico’s die hiermee gepaard gaan
vermijden. Wandelaars worden dus omgeleid. Het is nog maar sinds vandaag in voege maar we riskeren het er niet
op om de gewone route te volgen. Achteraf horen we ook dat we er goed aan deden. Verleden jaar is er een vader
met zijn kind verpletterd tijdens en door de kap in deze bossen. De signalisatie is goed aangepast en we kunnen
mits goed opletten de omleiding volgen. Omdat we precies de eersten zijn die de omleiding volgen is het wel even
opletten wanneer we door een overgroeid padje gestuurd worden. Op dit stukje is de signalisatie ietsje minder maar
we slagen er toch in om het volgende bordje tegen te komen. Het gaat nu op en af in hoogte maar dit valt heel
goed mee. Ook de paden zijn vrij breed, op sommige stukje na dan. Meestal kunnen we langs elkaar wandelen. Een
volgende omleiding wordt aangeduid en opnieuw volgen we deze. Nu staat er ook nog duidelijk bij dat er boetes
verbonden zijn aan het niet volgen van de omleidingen!

  

We komen aan de Püngelbach, een klein riviertje dat hier een vijvertje vult en verder stroomt. We lopen nu over
een smaller bospad met uitzicht op de vallei want we dalen lichtjes. Omdat we toch wat meer van de omgeving
willen zien verlaten we de Wildnis-Trail die verder de vallei in daalt om dan over een andere flank verder te gaan.
Wij blijven op het pad dat op de hoogtelijn verder loopt en even later stijgt tot de heuvel Langerscheid. Hier
hebben we kort na elkaar twee uitzichtspunten, telkens met een uitzicht over een andere vallei. Er ligt hier ook een
mooie woning, Forsthaus Dedenborn. 

De zon komt nu goed door en de warmte is aangenaam. Nu we op de kam van de heuvel lopen, waar we de route
van de Wildnis-Trail terug opnemen, dalen we ook niet veel later af naar de voet van de heuvel waar Einruhr ligt.
Het dorpje aan de Obersee, een groot stuwmeer, ligt er rustig bij. Omdat een terrasje er zo verleidelijk uitziet
nemen we hier een goede soep en wat om te drinken. Het terras ligt uit de wind en de zon schijnt mooi dus het is
zeer aangenaam. We hebben zelfs niets nodig om bij aan te doen tijdens onze pauze. Na een goede drie kwartier
middagpauze hernemen we onze trip en stijgen we uit het dorpje. Opnieuw verlaten we de trail en nemen we een
pad dat snel stijgt om de Kinneberg te trotseren. Niet veel later lopen we door een grote grasvlakte op 570m
hoogte en zien we ongeveer 360° van de omgeving rond ons.

Aan de Hühnerkopf slaan we af in de richting van Wolfseifen waar we een oud oefenkamp van het leger
terugvinden, alsook het overblijfsel van een kerkje van een verdwenen dorpje. Hier nemen we ook even pauze. Het



is er wel zeer druk, blijkbaar zijn er nog wat wandelaars die vanop de hoogte de omgeving willen aanschouwen.
Kinderen vinden het leuk om legertje te spelen in de verlaten gebouwen.

Na de pauze met droge worst en noten dalen we af. We lopen hier terug samen met de Wildnis-Trail. We mogen een
kwartier later alweer stijgen. Het is vrij steil maar het vlot goed. We komen aan in Vogelsang waar de route naar
rechts afbuigt maar wij links aanhouden. De route loopt helemaal rond via Gemünd maar dat zien we niet echt
zitten. We steken het Urftalsperre over via een vrij recente aangelegde fietsers- en voetgangersbrug. De mooie
constructie uit staal geeft een goed zicht op de diepte onder ons en de flanken van de vallei rondom ons.

 

Het pad dat de heuvel voor ons oploopt is afgesloten wegens rara kapwerken. Opnieuw een omleiding maar goed, we
hebben toch al een heel stuk afgesneden door niet via Gemünd te lopen. We lopen nu dus op de hoogte van de brug
over een breed pad, halfverhard zodat fietsers er ook vlot kunnen rijden.

 

Even later kunnen we dan toch een ander pad inslaan dat niet afgesloten is. Hier pikken we ook de signalisatie van
de Wildnis-Trail terug op. We wandelen zo de Schmeizer Berge op. Het bospad is heel wat smaller en drassiger dan
de rest van de paden van vandaag. Als we op een open plek komen vlakbij Wolfgarten, beseffen we snel dat we hier
niet kunnen overnachten. Het is te drassig en het loopt nogal fel af. Na wat zoeken kunnen we toch een plekje
vinden aan de rand van de bos, en zonder dat we teveel opvallen voor de bewoners van het kleine dorpje. Na wat
zoeken vinden we goed hout om een vuurtje mee te maken. Met wat ander hout maken we goede zitplaatsen om
niet op grond te moeten zitten. De tent staat ook nu weer tussen de bomen maar deze keer zijn het beuken en
eiken. Mooie setting en het is nog helemaal niet donker waardoor het koken en het voorbereiden van een vuurtje
gemakkelijker verlopen. Wat wandelaars passeren maar maken geen spel over ons kleine kampvuurtje. De gezellige
warmte en de mooie setting zorgen voor een mooie afsluiter van de mooie wandeldag.

Woensdag 2 oktober: Wolfgarten – Schmidt

Aantal km: 16,5km
Aantal m stijgen: 250m
Aantal m dalen: 310m

S’ochtends wordt ik vroeg wakker. Ik heb niet goed geslapen maar het felle zonlicht helpt me snel van mijn minder
goede humeur af. Cynthia heeft zoals gewoonlijk in de tent goed geslapen. We breken vlotjes de tent op en gaan op
weg.

We lopen Wolfgarten binnen en negeren de Wildnis-Trailsignalisatie opnieuw. We denken een mooiere route
gevonden te hebben. Een poortje in het dorpje brengt ons via een smal pad tussen de huizen langs een eerste groot
kruis. We naderen het trappistenklooster van de Abten Mariawald dus het zal zeker niet het laatste kruis zijn. Een
grasveld ruilen we nu in voor beukenbossen. Mooie gele en oranje bladeren omgeven onze voeten en onze hoofden.
We lopen vlakbij een verbindingsweg tussen Gemünd en Heimbach maar veel lawaai horen we er niet van. Aan de



parking van Lorbachsgarten zijn er kapwerken bezig en steken we de weg over.

  

Niet veel later stijgt de route tot we aan een veld komen met schapen. Ze lopen hier vredig rond en zijn gewoon
dat er volk passeert. We dalen nu tot aan Kloster Mariawald. Hier ligt ook een oorlogskerkhof waar je een mooi
uitzicht over de omgeving krijgt. Het klooster lijkt vrij goed gecommercialiseerd maar omdat het nog vroeg is, is de
bibliotheekshop en het terras nog niet open.

 

We dalen verder langs een kruisweg doorheen het Ruppental tot aan het Staubecken Heimbach. Hier wandelen we
langs de oevers van het stuwmeer en komen we in Heimbach. Hier kopen we wat koffiekoeken en water. We hebben
dus, op water na, veel te veel eten meegenomen in de rugzak om op zeker te spelen. Maar ja, soms mag het wat
minder hardcore zijn. In Heimbach stijgen we via de gewone weg tot Hasenfeld. De trail loopt hier weer anders
maar we denken zo sneller tot in Schmidt te geraken, de plek van waaruit we willen liften om terug in Höfen te
geraken. We lopen langs de linkerflank van de Linkheld in plaats van deze frontaal te bestijgen. De oevers van het
stuwmeer liggen er rustig bij en het is een mooi zicht met de zon die schittert op het water onder ons. Na een
goede kilometer stijgen we via een zigzagpad tot aan de Hubertushöhe.

  

Als we uit het bos komen is het moeilijk oriënteren op welk wegje we aanbeland zijn. Als we op goed gevoel wat
links en rechts gokken komen we uiteindelijk toch in Schmidt. We kijken of er toevallig geen bus rijdt maar omwille
van de schoolvakantie is het nog een week wachten op een bus… Dan maar liften. Na 3 minuten is het al prijs. We
mogen mee tot in Simmerath. Daar aangekomen worden we afgezet bij het busstation waar veel bussen zouden
vertrekken. We besluiten om toch nog een liftpoging te proberen en alweer hebben we binnen de 5 minuten een
lift. De vrouw moet helemaal niet in Höfen zijn maar omdat het zo leuk babbelen is met toeristen brengt ze ons tot
in Höfen. Vriendelijk en snel. Omdat we al rond 16u in Höfen zijn, rijden we op ons gemak naar Malmédy om de
dag af te sluiten voor een goede wildschotel. Het is maar een half uurtje rijden en we vonden het een goede
afsluiter voor deze mooie trip!

Conclusie

Conclusie:
Ideale route om te genieten van de herfst en de Eifel. Heel wat dichte bossen maar voldoende kansen

met uitzichtspunten.



BEWEGWIJZERING:
vrij duidelijke signalisatie, zelfs bij omleidingen. Een kaart is aangewezen als je de route wil inkorten of optimaliseren.

KAARTENMATERIAAL:
Wanderkarte Nr.50 des Eifelvereins

TRANSPORT:
auto want moeilijker bereikbaar met openbaar vervoer. Er passeren wel bussen door de dorpjes maar geen dagelijkse
passage.

VERBLIJF:
bivak op diverse plekken mogelijk.

BEVOORRADING:
Zowel in Heimbach als in Gemünd zijn winkels voor bevoorrading. In Einruhr is er niet veel bevoorrading mogelijk.

Reacties

tientenen op 19 november 2011 om 21:49

hallo yanick, 
ben ook nog maar enkele dagen terug uit de Eifel, ben vorige zondag 13/11 aan de Wildnis Trail
begonnen in Höfen, maar heb wel het volledige traject afgelegd in de 4 etappen, maar in etappe 2
heb ik er nog een stukje aan de start voorgeschoven, en aan etappe 3 nog een stuk bijgezet, om zo
toch een dagvullend traject te hebben. Na de eerste en langste etappe zou de wandeldag wat te
vroeg in de namiddag ten einde lopen, en vermits solo onderweg, dan zit je je ook maar te vervelen.
Overnachtingen waren gepland in jeugdherberg Gemund, zimmer frei in einruhr en hotel in heimbach-
hergarten (vandaar het verlengstuk in etappe 3). ik had natuurlijk ook het schitterende weer mee, ‘s
ochtends alles onder een laagje rijp, en naarmate de zon de grasvelden kon bereiken konden de
herfstkleuren weer volop schitteren. minpunt aan de tocht vind ik wel de keuze van het soort paden,
veel te breed en nog behoorlijk wat asfalt erin, de omleiding in de eerste etappe was nu ook nog van
kracht. in etappe 2 ben ik eerst nog via heilstein het plateau overgestoken richting einruhr om aan het
stuwmeer terug de originele route op te pikken, je stapt dan in een open landschap met mooie
vergezichten. in totaal zat ik net niet aan 100 km in 4 dagen, maar ben ook verslagen tegengekomen
van de normale trail in 3 dagen, hetgeen eigenlijk ook wel te doen is, maar dan moet het logement
anders gepland worden.

als ik de kaart bekijk gaan ze me er zeker nog eens terugzien, want er zijn nog opties voldoende om
via de talrijke valleitjes en plateaus een aardige meerdaagse tocht in mekaar te knutselen, zelfs een
sneeuwschoenentocht zie ik nog wel zitten

rudi
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