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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Eifel  

Land: Duitsland 

Route: Lieserpfad (bestaande route) (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 2 

Reisperiode en condities: Eind maart, temperaturen rond vriespunt, droog 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

+/- 46 KM icm 1100m hoogteonderscheid (afstand is iets langer dan op website aangegeven, 

route aangepast?) 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Oppad heeft een duidelijk artikel met alle benodigde informatie: 

http://www.oppad.nl/?bestemming=wandelen-lieserpfad-duitsland 

 

Officiele website: 

http://www.lieserpfad.de/lieserpfad.html 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Geen kaart gebruikt, was prima te lopen op bordjes. Stafkaart daarentegen eigenlijk toch wel 

handig om achter de hand te hebben, bijv bij afsluitingen ivm bosbouw. Kaarten staan in 

artikel Oppad, zie bovenstaande link. 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Laatste sneeuw lag nog hier en daar. Temperaturen rond het vriespunt, vrijwel hele tocht 

droog geweest. Was een kort deel vrijwel onbegaanbaar door half afgemaakte bosbouw. 

(traverserend over stijle helling) Wij hebben ons een weg gemaakt met een bijltje dat we 

mee hadden, maar omlopen had achteraf gezien nog geen 10 minuten gekost. 
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Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Bewegwijzering aanwezig en over het algemeen duidelijk. Eerste deel van de route was 

minder duidelijk, daar was het soms gissen welke richting genomen moest worden. Stafkaart 

had dit probleem opgelost, wij kwamen iemand tegen die daar bekend was. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Start eerste dag is in een dorp (Daun) 

Eindpunt eerste dag is in een dorp (Manderscheid) 

Eindpunt tweede dag is in een dorp (Wittlich) 

 

Beide dagen kom je in de loop van de dag 1x een horecagelegenheid tegen, die in ons geval 

niet geopend leek (van een afstandje). Blijkbaar was het nog te vroeg in het seizoen. Verder 

blijft deze route in de bossen en kom je vrijwel niemand tegen. 

 

De route volgt de Lieser. Ik weet niet of het water na zuivering drinkbaar is, maar het zag er 

goed uit. Er waren regelmatig kleinere stroompjes vanuit de heuvels welke mijn voorkeur 

dan zouden hebben, maar wij waren met het smelten van de laatste sneeuw dus mogelijk is 

het minder in de zomer.  
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Overnachting + nuttige links 

Indien je zo'n 5km voor Manderscheid bent (dag 1) staat er een camping aangegeven op de 

wandelbordjes. Was volgens mij zo'n 2,5 km van de route af. Kostte +/- 10 euro voor 2 

personen overnachten met tarp, inclusief 2x 0,5 liter bier en sanitairgebruik. Camping was 

sinds die week open, eind maart, we waren praktisch de enige bezoekers tijdens onze korte 

overnachting.  

Eventueel zijn er ook enkele hotels te vinden in de dorpjes. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Onderweg is er (m.u.v. de eerder genoemde dorpen) geen proviand te koop als de twee 

horeca gelegenheden dicht zijn.  

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:       (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Leuke weekendtocht. Dicht bij huis, mooie uitzichten en natuur. Route leek in ons geval iets 

gewijzigd ten opzichte van website, de eerste dag was meer kilometers dan aangegeven. 

Tijdtechnisch viel het wel mee, we hadden doorgestapt en met volledige bepakking in 10 uur 

over twee dagen gelopen.  

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: Links naar foto's staan in het reisverslag 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via massimomulders@gmail.com 

(geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


