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Verslag Lieserpfad maart 2013 

Tijdens de laatste sneeuw van maart 2013 liep ik met een vriend, Coen, het Lieserpfad, een 

gevarieerde tweedaagse route door de altijd mooie Eifel. Na een artikel van Oppad waren onze 

verwachtingen hoog, in het bijzonder voor een route zo dicht bij huis, maar wij werden niet 

teleurgesteld. 

 

Een van de vele uitzichten langs het Lieserpfad 

 

Dag 1: 20 KM 

Door verplichtingen waren we wat haastig op pad gegaan om niet al te laat aan de route te beginnen. 

Uiteindelijk waren wij alsnog pas om 15:30 in Daun, het startpunt van onze weekendtocht. Na een 

gratis parkeerplek gevonden te hebben naast de lokale bioscoop, kwam ik al snel tot de conclusie dat 

ik mijn regen/windjack thuis had laten liggen… Gelukkig was redding nabij en vonden wij op 2 

minuten loopafstand een textieldiscount, waar ik voor de verbazingwekkende schade van 15 euro 

een waterdichte en ademende shell kocht. Aangezien we nog 17km op de planning hadden staan, 

besloten wij meteen maar een late lunch mee te pakken bij de lokale bakker, om zo het avondeten 

nog even uit te kunnen stellen en zo lang mogelijk bij daglicht te kunnen blijven lopen. 

Na het verlaten van Daun stuitten we al snel op een hindernis – een stijle helling was totaal 

onbegaanbaar geworden door bosbouw, de bomen lagen omgezaagd op de helling. Onszelf zwerend 

dat dit écht de laatste keer is dat we zonder stafkaart op pad gaan komen we tot de conclusie dat we 

eigenlijk geen flauw benul hebben hoe we zonder dit pad weer op de route kunnen komen. Met 

Coen voorop, een voormalig bosbouwer die notabene op z’n zaagschoenen de tocht aan het lopen 

was, hakten wij ons met een klein bijltje een pad tegen de helling op, door de takken van de vergane 

glorie van de liggende bomen. Na wat geploeter stonden we boven en zagen we dat er een ander 

pad omhoog liep achter de eerstvolgende bocht… 

De rest van de tocht liep voorspoedig. Hoewel de natuur mooi was, was aan onze verwachting nog 

niet voldaan. Gelukkig waren ons nog verassingen in petto.  
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Een van de vele bruggetjes op de route (Coen) 

Eenmaal donker besloten we te stoppen voor een avondmaaltijd in een schuilhut. Hier werd de pasta 

met ballen opgewarmd en gegeten, met het rustige geluid van de Lieser naast ons. Gewapend met 

onze hoofdlamp vervolgden wij onze weg in het donker. Na verloop van tijd waren wij onder de 

indruk dat er een prachtig uitzicht voor ons lag, maar spijtig konden we er niets van zien in het 

duister. 

 

Dit kwamen we wel tegen in het donker – een grote verzameling top-rock. Leuke ‘landmark’ bij het 

Lieserdal. 
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Met ons wildbivak ideaal gezien wat verder op de planning besluiten we om de plots aangegeven 

camping aan te houden, welke afwijkt van onze route, zodat we de volgende dag nog wat kunnen 

zien van het mooie dal waar we langs lopen. Een verstandig plan, want hier scoren we meteen twee 

halve liters bier voor we onze slaapzakken induiken. Hier tukken we voor het eerst onder mijn 

nieuwe tarp, de DD Tarp 3x3m. Deze opstelling was niet voor herhaling vatbaar, het touw zakte in 

met de tarp die zwaarder werd door de condens, waarna ik ’s nachts met een natte plak plastic in 

m’n gezicht wakker werd. 

 

Coen slaapt z’n roes uit op z’n lekke Thermarest… 

Dag 2: 31 KM 

Zodra de zon tevoorschijn komt is het de eerste ochtend van het jaar waarbij het een lekker 

temperatuurtje is om te ontbijten zonder dat je vingers het je kwalijk nemen, slechts 1 graad onder 

nul. Ontdaan door deze luxe duurt het tot 9 uur voor ik Coen van mijn Exped afgejaagd heb. Toen ik 

volgens planning om 6 uur opstond zag hij z’n kans schoon om wat in te halen, daar zijn Thermarest 

die nacht lek bleek. Ik kan het hem niet kwalijk nemen en goed gemutst eten we onze kekjes met 

salami. 
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Om 10 uur lopen we de camping af en vervolgen we onze route, meteen begroet door een lekker 

zonnetje, een sterke koude wind en een goed uitzicht. 

 

Coen op z’n zaagschoeisel, onderweg terug naar het Lieserpfad. 

Al snel bereiken we Manderscheid, het beoogde eindpunt van de dag ervoor, waar we ons tweede 

ontbijt met koffie al lopend wegwerken. Het zonnetje doet goed zijn best en hoewel het koud waait, 

loop ik al snel in m’n t-shirt. Het katoen wordt ijzig koud in de wind, maar mijn thermo is onlangs 

gesneuveld en ik heb weinig keus. Alle mensen die wij tegenkomen dragen winterjassen, 

handschoenen en mutsen en kijken ons verbaasd aan. 

 

Uitzicht op burcht Manderscheid vanuit een van de vele hutten langs de route. (Massimo) 
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Met leuke paadjes en lekkere klimmetjes vervolgen wij onze weg naar Wittlich, de eindbestemming 

van de tocht, op hoog tempo. Door onze achterstand van de dag ervoor en het uitslapen hebben we 

vandaag 31 KM en zo’n 800m hoogteverschil te overbruggen, waarbij we de laatste bus terug naar de 

start niet mogen missen. 

 

Paden als deze zijn een leuke afwisseling op de al leuke klimmetjes, uitzichten en bruggetjes. (Coen) 

Gelukkig zijn we goed gemutst, hebben we meer dan voldoende kekjes en blijven de weergoden ons 

gunstig gezind. 

 

Een van de vele beekjes welke de Lieser voeden. (Massimo) 
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Met ons stevige tempo bereiken we, ondanks een middagpauze van 30 minuten, onze 

eindbestemming al voor 18:00. Helaas vonden we de bushalte niet in een keer en misten we de 

eerste bus. Een tweede bus bracht ons naar een andere bestemming om over te stappen, maar daar 

bleek de aansluitende bus niet te rijden in verband met een zondagsregeling. Gelukkig zag de 

buschauffeur ons op zijn terugreis staan en konden we mee terug. Uiteindelijk bereikten wij om 

21:00 met een derde bus al strompelend op onze verstijfde benen de auto. Met een voldaan gevoel 

en een paar mooie panorama’s in het geheugen. 

Les voor de toekomst: 

Sinds deze tocht volg ik Andrew Skurka zijn advies: Wil je verder? Loop langer, niet sneller. Ook ga ik 

niet meer zonder stafkaart op pad, het maakt zoveel dingen makkelijker. Mijn jas vergeet ik nooit 

meer en een nieuw functioneel shirt was binnen enkele dagen aangeschaft. Al met weer wat 

praktische aspecten opgepikt. 

Conclusie: 

Deze route is een aanrader voor een leuke en korte weekendtocht. Wel adviseer ik om de auto aan 

het eindpunt te zetten en de bus naar de start te nemen, aangezien de bus van eind naar begin 

slechts 1x per 2 uur gaat en makkelijk te missen is. Tevens bleek de eerste etappe langer te zijn dan 

de aangegeven 17 km, naar schatting is Daun – Manderscheid zo’n 20-22 KM. 

 

 

 

 

 

Overzicht van de route (www.lieserpfad.de) 


