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...net zo natuurlijk als u!

Een door de natuur gezegend stukje aarde. Het gevarieerde landschap van 

het laaggebergte strekt zich uit van het deel van het oostelijke Westerwald 

in Hessen, via de noordelijke delen langs de Sieg, het natuurpark Rhein- 

Westerwald in het westen tot in het zuiden tussen het Kannenbäckerland, 

het land van de pottenbakkers, en de Lahn. Met zijn toppen en dalen, de 

vergezichten en schitterende panorama’s, maar ook met zijn oorspronke-

lijke dorpjes en talrijke natuurmonumenten en natuurbeschermingsge-

bieden lijkt het wel of het Westerwald speciaal is geschapen voor inspire-

rende wandeltochten die je 

niet zo snel vergeet. Goed 

zichtbare markeringen en 

uniforme wegwijzers zorgen 

ervoor dat je probleemloos de 

weg door de diepgroene natuur 

vindt. Uitstekende accommo-

datie en een wegennet dat 

gericht is op wandelaars 

zorgen voor onbezorgde 

en actieve wandelingen.



GEEN STREEK 
IS MOOIER

De streek is geknipt om te wandelen. 

De uitgestrektheid is speurbaar en doet mij opleven. De naam Westerwald 

duidt al op de eigenlijke schat van de streek, want bossen vormen de  

hoofdmoot op alle routes. De geur van hars en mos vermengt zich met 

het frisse kleurenpalet van lichte beuken, bloeiende weides en glasheldere 

meren en beekjes. Mijn wandelschoenen voeren mij letterlijk over heg 

en steg. Basalt, leisteen en klei drukken hun stempel op het landschap, 

maken deel uit van het Westerwald en vertellen mij op veel plekken span-

nende verhalen.

Hier voel ik de verbondenheid met land 
en volk, verbaas me over het schitte-
rende vakwerk, geniet van lekkernijen 
uit de keuken of kelder en zie uit naar 
de eindeloze variatie die de Wester-
waldSteig, maar ook de dagtochten 
van de Erlebnisschleifen en Wäller Tou-
ren voor mij in petto hebben. Hier voel 
ik me voel ik me op mijn gemak en be-
gin te lopen ...

EEN VERZOEK AAN MIJ  
ALS WANDELLIEFHEBBER EN  
NATUURVRIEND
Daarom verlaat ik de gemarkeerde 
wegen niet, maak geen lawaai en laat 
geen afval achter. Het bos, het wild en 
de natuur zijn me er dankbaar voor. Ik 
toon begrip en respect als er op een 
van de routes hout wordt afgevoerd 
of bosbouw- of landbouwwerkzaam-
heden worden uitgevoerd. Ook ben ik 
me ervan bewust, dat ik, als ik gebruik 
maak van de aangegeven routes, dit op 
eigen risico doe.
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UITSTEKENDE 
KWALITEIT

ONLINE-TOURENPLANER:
Op www.westerwaldsteig.de vindt u al-
le etappes met een gedetailleerde be-
schrijving, kaartfragment, hoogtepro-
fiel, foto’s, GPS-track en 3-D-vlucht. 

DEEL U MOOISTE 
HERINNERINGEN EN: 
www.facebook.com/westerwaldsteig
www.flickr.com/photos/ 
urlaub_im_westerwald

EEN GEVOELSKWESTIE
Om de drie jaar wordt de Westerwald-
Steig door het Deutsche Wander-
verband grondig getest. De Wester-
waldSteig werd reeds een aantal keren 
bekroond met het keurmerk „Qualitäts-
weg Wanderbares Deutschland“ (kwa-
liteitswandelpad).

De Steig behoort daarnaast tot de Top 
Trails of Germany – Duitsland beste 
wandelroutes. www.toptrails.nl

Goed geschoolde en zeer geëngage-
erde mensen uit de regio hebben de 
routes geadopteerd en zorgen er het 
hele jaar voor dat de paden in een uit-
stekende toestand blijven en onge-
stoord wandelgenot bieden. Mocht mij 
tijdens wandeling toch nog iets opval-
len, dan verhelpt wegmanager Barbara 
Sterr het probleem meteen (tel.: +49 (0) 
175-4161818 op per e-mail of wm@
westerwaldsteig.de).

wanderbares

deutschla
nd

Q U A L I T Ä T S W E G

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband

GEMAKKELIJK  
PL ANNEN

& ERVARINGEN DELEN
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WORD EEN WANDELENDE 
VERSLAGGEVER:
www.wanderreporter.de

TOUREN-APP RHEINLAND-PFALZ:
Een ideaal hulpje tijdens uw tochten in 
het Westerwald. U scant eenvoudig-
weg de QR-code en downloadt de app 
in de app store of android market.

K WALITEITSWANDELPAD & TOP TR AIL WESTERWALDSTEIG IM INTERNE T



 1 WEG –  
16 ETAPPEN

SMULLEN  
EN SLUIMEREN
 BIJ VRIENDEN

Wat is een mooie wandelbestemming 
zonder het vooruitzicht op een lekker 
zacht kussen en een gastvrij verblijf? 
Hier vind ik de accommodatie die per-
fect bij mij past. Er is keuze te over,  
van comfortabele first-class hotels  
en gezellige pensions tot een eigen va-
kantiewoning die mij grote vrijheid 
biedt. Hier staat service hoog in het  
vaandel. Of het nu gaat om accommo-
datie voor een nacht, haal-en breng-
service, droogruimte, lunchpakket en 

ontbijt voor wandelaars. Veel accom-
modaties mogen het keurmerk ‚Wan-
derbares Deutschland‘ voeren. Deze 
zijn dus voor mij een goede keuze, zodat 
ik me op mijn wandeltochten geborgen 
en welkom voel. 

Dan nog een smakelijk lunchpakket 
voor onderweg of een voortreffelijke 
avondmaaltijd waarbij ik het Wester-
wald zelfs kan proeven. Wat wil het hart 
van een wandelaar nog meer? Veelzijdigheid als bron van geluk.

Wat een grandioos landschap! Op de 16 etappes ontdek ik een onge-

looflijke verscheidenheid aan culturele schatten, spannende verhalen  

en adembenemende natuur. Afstanden die in lengte variëren van 6  

tot 21 kilometer en die me, afhankelijk van mijn conditie en de beschik- 
bare tijd, een beetje of heel veel plezier schenken. Vanaf grote hoogte 

zweeft mijn blik als een vogel, dan weer voel ik me als een vis in de  

glinsterende heldere waterwereld. Ik voel de wind in mijn haren en de  

zon op mijn huid. Ik maak kennis met aardige mensen en voel hoe een 

thuishaven aanvoelt.                 
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ETAPPE 1: HERBORN – BREITSCHEID

STARTPUNT VAN DE TOER:  
Herborn, marktplein; vanaf het station 
komt u via een duidelijk aangegeven 
route bij het marktplein

EINDPUNT VAN DE TOER:  
Breitscheid, Evangelische kerk

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het zuiden of het noorden: via 
de A45 tot de afrit Herborn-West, ver-
der via de B255 richting Herborn-Zent-
rum of via de B277. 
Vanuit het oosten of het westen: via 
de B255 richting Herborn

PARKEREN:
Herborn: Gratis: City-parkeerplaats 
(Schießplatz), forenzenparkeer -
plaatsen bij het station
Betaald (langparkeren): Kallenbach-
straße, Hintersand, Schmaler Weg
Breitscheid: boven de kerk (Kirchstr.)

OPENBAAR VERVOER:
Bus/trein naar Herborn (Hessen)  
met centraal busstation (ZOB): vanaf 
het station in Herborn wordt de bijna 
400 m lange toegangsweg naar het 
startpunt van de WesterwaldSteig  
op het Marktplatz met richtingborden 
aangegeven. Terug van Breitscheid 

naar Herborn: bus 510; www.bahn.de, 
www.v-l-d.de

TAXI’S:
Taxi Mehl, Herborn, Tel. +49 (0) 2772/ 
3071 of 3754

RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Uckersdorf: Café in het vogelpark, 
rustdag: ma-vr (behalve tijdens  
vakanties) (Tel. +49 (0) 2772/42522)
Breitscheid: Restaurant-Café Galerie, 
rustdag: ma (Tel. +49 (0) 2777/4129200)
Breitscheid Flugplatz: Breitscheider 
Stube & Pension, elke dag geopend 
(Tel. +49 (0) 2777/6346)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Herborn
Hauptstraße 39, D-35745 Herborn
Tel. +49 (0) 2772/7081900
www.herborn.de
TI Dillenburg
Hauptstraße 19, D-35683 Dillenburg
Tel. +49 (0) 2771/896151
www.dillenburg.de
TI Breitscheid
Rathausstraße 14, D-35767 Breitscheid
Tel. +49 (0) 2777/913321
www.gemeinde-breitscheid.de

WAPENDIEREN GLANZEN,  
PAPAGAAIEN KRIJSEN 
EN HOLENBEREN VOELDEN 
ZICH ER OOIT THUIS 

In het Hessische Herborn is alles per-
fect. Ik kan maar niet genoeg krijgen 
van die mooie, oude vakwerkhuizen. 
Het stadhuis en de barokke Leeuwen-
fontein, maar ook de Hohe Schule en 
het kasteel zijn juweeltjes, maken Her-
born met zijn torens, poorten en markt-
pleinen tot een historische schatkist. 
Na de bedrijvigheid tussen de terrasjes 
en winkels volgt de rust van de wan-
deletappe die in het verschiet ligt. In de 
groene bergen en dalen hoor je overal 
gekwinkeleer van vogeltjes. Ik ben ver-
baasd bij het zien van flamingo’s en 
papagaaien. Het vurige rood van de 
ibis doet me denken aan de exotische 
dierenwereld uit verre landen. 

Gelukkig voel ik in het Vogelpark Uckers-
dorf toch nog de grond van het Wester-
wald onder mijn voeten. Een beetje la-
ter kan ik in de geschiedenis van de 

aarde duiken. Ook de Erdbach duikt 
met zijn water een tijdje onder, om mij 
later weer te begroeten. Ik volg de rot-
sen en dompel me onder in een wereld 
van ver voor onze tijd. 

De ‚Große en Kleine Steinkammer‘ zijn 
voor mij een avontuur. Ik beklim de 
heuvel en ontdek een grot die in de 
Steentijd door mensen werd bewoond. 
Het is een geruststellende gedachte 
dat de holenleeuw en de holenbeer zijn 
uitgestorven. Al gauw bereik ik de dru-
ipsteengrot Herbstlabyrinth. Ik laat 
me betoveren door de magische sfeer 
en de bijzonder verlichting. 
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Route: ca. 16 km
Helling :  668 m
Daling  :  380 m
Duur: ca. 5:30 h
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KÖNIGSKLASSE

UNTERWELTGÄNGE

Dillenburg
Dillenburg ist die Wiege des niederländischen Königshauses. Wilhelm I. von 
Oranien erblickte hier 1533 das Licht der Welt. Ihm zu Ehren wurde der Wil-
helmsturm errichtet. Hier erleben Sie eine mehr als 660-jährige Geschichte und 
Tradition. Entdecken Sie unsere Schlossberganlage oder lassen Sie sich durch 
die verwinkelten Gassen unserer Altstadt führen. 

Sportlich Aktive können mit gleich drei Premi-
umwanderwegen, zertifi zierten Rundwander-
wegen und zahlreichen Radwegen unsere 
Natur erkunden. Auch das hessische Land-
gestüt, der Wildpark, das Aquarena Sport- und 
Familienbad, die Kneipp-Anlage mit Gradier-
werk, der Besucherstollen und die 18-Loch-
Golfanlage werden Sie begeistern.
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KKÖÖNIGS
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Die Verteidigungsanlagen 
auf dem Schloss berg sind in 

ihren Ausmaßen ein in Deutschland 
einzigartiges unterirdisches Verteidi-

gungssystem mit Bollwerken und Wehr-
gängen (Kasematten) aus dem 15. / 16. 
Jahrhundert. 

Sie geben dem Besucher eine Größen-
vorstellung von einer Anlage, die in Kriegs-
zeiten mehr als 2.000 Soldaten zur Vertei-
digung des Schlosses aufnehmen konnte. 
Höhepunkte sind die Besichtigung des 
62 Meter tiefen Brunnens in der „Löwen-
grube“ und des „Rubensgefängnisses“. 

Alle Wege führen 
nach Dillenburg!

Führungen: 
01. April bis 01. November, Di. – So. um 15.00 Uhr,
ab mind. 5 Personen fi nden täglich zusätzlich 
Führungen von 10.00 – 17.00 Uhr statt.

Tourist-Info Stadt Dillenburg 
Hauptstraße 19 · 35683 Dillenburg · Tel. 02771-896 151 

touristinfo@dillenburg.de · www.dillenburg.de
www.facebook.com/stadtdillenburg



STARTPUNT VAN DE TOER: 
Breitscheid, Evangelische kerk

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Fuchskaute

WEGBESCHRIJVING:
Via de B255 tot de afrit Breitscheid, in 
het dorp: Kirchstraße

PARKEREN:
Breitscheid: boven de kerk (Kirchstr.)
Fuchskaute: Hotel-Restaurant  
„Die Fuchskaute“, An der B414,  
D-56479 Willingen

OPENBAAR VERVOER:
Bus van Herborn naar bushalte Breit-
scheid Rathaus: bus 510; Terug van de 
Fuchskaute naar Breitscheid: met de 
taxi; geen bus
www.bahn.de
www.v-l-d.de

TAXI’S:
Taxi Mehl, Herborn, Tel. +49 (0) 2772/ 
3071 of 3754
 

 RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Breitscheid Flugplatz:  
Breitscheider Stube & Pension, elke 
dag geopend (Tel. +49 (0) 2777/6346)
Breitscheid-Gusternhain:  
Landgasthaus-Hotel Ströhmann,  
rustdag: wo (Tel. +49 (0) 2777/304)
Fuchskaute: Fuchskaute-Lodge, rust-
dag: Di. + Mi. (Tel. +49 (0) 2667/961930)
Heisterberger Weiher:  
Beach Bistro Heisterberg, elke dag 
geopend (Tel. +49 (0) 171/8940738), 
Kiosk/Imbiss Am Weiher, elke dag 
geopend (Tel. +49 (0) 173/6758246)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Breitscheid
Rathausstraße 14, D-35767 Breitscheid
Tel. +49 (0) 2777/913321
www.gemeinde-breitscheid.de
TI Driedorf
Wilhelmstraße 16, D-35759 Driedorf
Tel. +49 (0) 2775/95420
www.driedorf.de
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Route: ca. 11 km
Helling :  280 m
Daling  :  126 m
Duur: ca. 3:30 h
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ETAPPE 2: BREITSCHEID – FUCHSKAUTE

Heisterberger
Weiher

WAAR DE AARDE GOED IS, 
WAAR STENEN VERTELLEN OVER 
BARDEN EN KETTERS EN DE WIND 
OVER HET LANDSCHAP WAAIT

Wonderlijke namen begeleiden me op 
mijn weg. In Breitscheid hoor ik verha-
len over Häfner (pottenbakkers), die el-
ders in het Westerwald ook Kannen-
bäcker en Euler worden genoemd. De 
klei is het witte goud van de regio, waar 
het pottenbakkersambacht eeuwen-
lang floreerde.

De pottenbakkers zijn verdwenen, 
maar in het Töpfermuseum kom ik 
meer te weten over de geschiedenis 
van zijn artistieke bewoners. Natte wei-
degebieden en hoogvlaktes met spar-
renboompjes en windsingels laten me 
de enorme uitgestrektheid voelen. 

Hier vielen ooit de bossen ten prooi 
aan het ovens van de Siegerlandse ij-
zersmelterijen. Er ontstond een open 
landschap en de wind houdt tot op he-
den van deze streek. Vanaf de Barten-

stein geniet ik van het uitzicht en ver-
baas me over de mystieke rotsen. 

Wonderlijke verhalen uit een ver verle-
den vertellen over een Keltische bard 
en offerstenen, maar ook over de raaf, 
de vogel van de Germaanse goden, die 
ooit hier rondvloog en zijn naam gaf 
aan de plaats Rabenscheid. Raadsel-
achtige ontmoetingen met de wonder-
baarlijke natuur die mij raken en diep 
laten inademen. Ik word overweldigd 
door het landschap. De Heisterberger 
Weiher nodigt uit tot een frisse duik. Ik 
loop verder door waardevolle natuur-
beschermingsgebieden, zoals de Ber-
mershube, tot aan de Fuchkaute. Ik 
ontdek de goudgele bloemen van de 
arnica, ruik de kruidige sparrenbossen 
en volg de streling van de wind die hier 
op het hoogste punt, net als ik, allang 
verliefd is geraakt op de grassen van 
de weides met wilde bloemen

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Fuchsbau, Arnika und  
Bergeshöhe. Voor meer  
informatie: zie blz. 69



Route: ca. 13 km
Helling :  122 m
Daling  :  276 m
Duur: ca. 4:00 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
Fuchskaute

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Rennerod, vanaf de westelijke stads-
rand komt u via de Friedhofsweg in de 
binnenstad

WEGBESCHRIJVING:
Via de B414 tot de afrit Fuchskaute  
(D-56479 Willingen)

PARKEREN:
Fuchskaute: Parkeerplaats Fuchskaute- 
Lodge, Fuchskaute 1, D-56479 Willingen 
Rennerod: Bahnhofsstraße of Fried-
hofsweg of bij de Westerwaldhalle

OPENBAAR VERVOER:
Geen bus/trein van de Fuchskaute, maar 
terug van Rennerod naar Willingen 
(Westerwald) met bus 480, 971 of 972
www.rhein-mosel-bus.de

TAXI’S:

Taxi Große, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/992221
Taxi Kulas, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/1020
Taxi Reuter, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/8274

RUSTPLAATSEN:
Rehe: Café im Grünen (met eigen  
toegangsweg), rustdag: ma, di  
(Tel. +49 (0) 2664/5050)
Café Windlück, rustdag: ma, di  
(Tel. +49 (0) 2664/990768) 
Klönschnack-Wander  klause  
Westerwald, rustdag: ma  
(Tel. +49 (0) 2664/999637)
Rennerod: Hotel-Restaurant „Haus  
am Alsberg“, rustdag: di (Tel. +49 (0) 
2664/7507); Diverse gelegenheden 
voor een rustpauze in het centrum

TOURIST-INFORMATIONEN: 
TI Hoher Westerwald
Westernoher Straße 7a, D-56477  
Rennerod; Tel. +49 (0) 2664/9939093
www.hoher-westerwald-info.de
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13,2 km Route 

ETAPPE 3: FUCHSKAUTE – RENNEROD

Fuchskaute

WAAR DE SEIZOENEN REGEREN, 
EEN SIERAAD LOKT EN 
BOTEN ONDER EEN GOED 
GESTERNTE ZEILEN 

Een gemakkelijk doel voor hemelbe-
stormers. Voor ik de volgende etappe 
ga verkennen, ga ik genieten van een 
stukje Wäller gastvrijheid en ga een 
hapje eten op het met 657 m hoogste 
punt van het Westerwald. 

Hier zijn de jaargetijden nog duidelijk 
voelbaar. De lente begint later dan el-
ders, in de zomer staat de zon hier heel 
dichtbij en in menige herfst vermen-
gen de bontgekleurde bladeren zich 
met vroege sneeuwvlokken, die hier 
voor een echt wintersprookje kunnen 
zorgen. Ik wil niet op de eerste sneeuw 
wachten en dus begin ik aan de gemak-
kelijke afdaling naar Rennerod. Hier 
wordt niet alleen het landschap weer 
opener, maar ook mijn hart opent zich. 
Geweldige natuur voor blijvende in-
drukken. Als ik het plaatsje Rehe bin-
nen wandel, kom ik in een plaats die 

een echt symbool van het Westerwald 
heeft bewaard. Bij het voormalige ge-
bedshuis, dat ook als school diende, 
blijf ik even staan en laat mijn blik op de 
deur rusten. Ik bewonder het prachtige 
vakmanschap en kan slechts vermoe-
den hoe mooi het houtsnijwerk van de 
barokke preekstoel in het voormalige 
gebedshuis wel niet moet zijn. 

Ik zie volkskunst van topniveau en de 
indrukken blijven lang hangen, zelfs 
nog als ik allang de Krombachtalsperre 
heb bereikt. Het diepe blauw is een ma-
gische trekpleister voor water- en trek-
vogels, die zich in het grote natuurbe-
schermingsgebied veilig en geborgen 
voelen. Ik maak een pauze en ontspan 
aan de waterrand en bekijk de wolken 
en de futen. Na een tijdje keer ik dan 
weer in het hier en nu terug. Ach, kon ik 
de tijd maar stilzetten. De stad Renne-
rod lokt aan de finish van de etappe en 
ik verheug me al op nieuwe indrukken. 

E TAPPEN



Route: ca. 16 km
Helling :  296 m
Daling  :  378 m
Duur: ca. 5:00 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
De westelijke stadsrand van Rennerod, 
die u vanuit het stadscentrum bereikt 
via de Friedhofsweg

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Westerburg, vanaf de oostelijke stads-
rand komt u op weg naar de binnen-
stad langs het kasteel

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het zuiden of het noorden:  
via de B54 tot aan de afrit Rennerod
Vanuit het oosten of het westen:  
via de B255 tot aan de afrit Rennerod

PARKEREN:
Rennerod: Bahnhofsstraße of Fried-
hofsweg of bij de Westerwaldhalle
Westerburg: parkeerplaats bij cam-
ping „Zum Katzenstein“, in het dorp 
aan het Burgmannenplatz (beneden 
bij het kasteel), bij de Ratssaal (Gar-
tenstraße), de Hofwiese, of de Park-  
& Ride-parkeerplaats bij het station 

OPENBAAR VERVOER:
Trein tot ICE-station Montabaur en  
bus naar busstation Rennerod;  
bus 116, Terug van Westerburg naar 
Rennerod: bus 116
www.bahn.de, www.rmv-bus.de

TAXI’S:
Taxi Große, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/992221
Taxi Kulas, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/1020
Taxi Reuter, Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/8274
Taxi Börner, Westerburg,  
Tel. +49 (0) 2663/3316
Taxi Milanowski, Westerburg,  
Tel. +49 (0) 2663/914100

RUSTPLAATSEN:
Secker Weiher: Plattelandshotel  
Weiherhof op de camping, rustdag: ma 
(Tel. +49 (0) 2664/9919280)
Holzbachschlucht:  
Hofcafé Dapprich, rustdag: ma, di  
(Tel. +49 (0) 2663/918720)
Westerburg: Hotel Bender, rustdag: ma 
 (Tel. +49 (0) 2663/911690)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Hoher Westerwald
Westernoher Straße 7a,  
D-56477 Rennerod,  
Tel. +49 (0) 2664/9939093, 
www.hoher-westerwald-info.de
TI Wäller Land
Wiesensee, Winner Ufer 9, D-56459 
Stahlhofen a. W., Tel. +49 (0) 2663/ 
291494, www.wällerland.de
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16,1 km Route 

ETAPPE 4: RENNEROD – WESTERBURG

Katzenstein

WAAR GROENE RAVIJNEN LOKKEN, 
WAAR OUDE MAGISCHE PLEKKEN 
OPDUIKEN EN DE MACHT VAN HET 
NOODLOT TASTBAAR IS

Huiveringwekkend mooi vind ik een 
groep van negen machtige lindes die 
als heksenbomen bekend staan en die 
vertellen over folteringen, dood en de 
duivel. Gelukkig heeft de volgende 
markante plek met de naam Butter-
weck (zoet wit brood) een heel ander 
karakter. De ronde rots die echt doet 
denken aan een ‚Butterweck“, een rond 
broodje, is weliswaar niet het middel-
punt van de aarde, maar wel het geo-
grafische midden van de voormalige 
Bondsrepubliek, voordat zij met de 
DDR werd verenigd. 

En er is nog een plek met een bijzonder 
verhaal: de drie keizereiken werden ge-
plant in 1888, in het driekeizerjaar. Het 
zijn allemaal plaatsen die met het 
noodlot verbonden zijn en met de oude 
wijsheid dat de mens wikt en God be-
schikt. Met deze gedachte loop ik ver-

der door de voorname stilte van de 
bossen. In de buurt van de mooie Se-
cker Weiher krijg ik een voorproefje van 
het ruige, romantische dal waar de 
Holzbach zich een weg heeft gebaand. 
In het lichte schaduwrijk zouden elfen 
kunnen regeren. Net als in een sprook-
jesboek groeien er varens en bosbloe-
men en lijken de blokken basalt er door 
een reuzenhand te zijn rondgestrooid. 
Boven me verrijst een groen dak waa-
ronder ik me goed en geborgen voel.
 
Zo vergaat het me ook in de Stifskirche 
van Gemünd, waar ik mijn gedachten 
de vrije loop laat en naar de stilte luister. 
Het barokke orgel moet geweldig klin-
ken. De ene mystieke plek volgt op de 
andere. Van de Katzenstein wordt be-
weerd dat hij ooit een voorchristelijke 
cultusplaats is geweest. Op weg naar 
Westerburg kruist een bijna 400 hoge 
rotsformatie mijn pad. Ik ervaar steeds 
opnieuw de verbondenheid met de 
WesterwaldSteig.

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Hügel, Seen und eine Schlucht
Grüner Steig und Seenweg
Voor meer informatie:  
zie blz. 70/71



Direct aan „de Westerwaldsteig“ gelegen in een 
rustige omgeving, vindt U ons gastenhuis.
Midden in de prachtige natuur met gezonde 
lucht kunt U zichzelf ontspannen en krachten 
opdoen voor de volgende etappe van uw tocht.

Wij bieden U:
•  Eén- en tweepersoonskamers alsmede ka-

mers met meerdere bedden, met DO/WC
• Halfpension of overnachting met ontbijt.
• Zwembad in huis, sauna en zandbed
•  Lunchpakketten, Verzorging van uw bagag-

etransport
Ons “Café im Grünen”staat tot uw beschikking 
voor een verblijf. Daar kunt U van een korte 
pauze genieten en uit vele lekkernijen kiezen.

     Wij verheugen ons op uw bezoek!

DE IDEALE PLAATS 
VOOR WANDELAARS

Christliches Gästezentrum im Westerwald
Heimstraße 49, 56479 Rehe • Tel.: 02664 505-0 • info@cew-rehe.de

Weitere Infos unter
www.cew-rehe.de

Rad. Wander.

Land.

Tourist-Information "Hoher Westerwald"
Westernoher Str. 7a - 56477 Rennerod
Tel.: 0 26 64 / 99 39 09 3
E-Mail: touristinfo@rennerod.de
www.hoher-westerwald-info.de

FERIENLAND 
HOHER WESTERWALD

Bei uns erhalten Sie: Informationen über Ausflugsziele und
Sehenswürdigkeiten, geführte Wanderungen, Radtouren, Nordic-Walking, Wintersport, 
Veranstaltungstipps und Eintrittskarten, Unterkünfte und Heimatliteratur!

Wanderkarten, Souvenirs, 

Ferienland Hoher Westerwald

Sprechen Sie uns gerne an für Tipps zu Ausflugszielen, 
Wander- und Radtouren, Veranstaltungen, Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkeiten und vielem mehr...

Tourist-Information "Hoher Westerwald"
Westernoher Str. 7a - 56477 Rennerod
Tel.: 0 26 64 / 99 39 09 3
E-Mail: touristinfo@rennerod.de

www.hoher-westerwald-info.de

FERIENLAND 
HOHER WESTERWALD

Westernoher Str. 7a - 56477 Rennerod
Tel.: 0 26 64 / 993 90 93 -  touristinfo@rennerod.de

Tourist-Information "Hoher Westerwald"

FERIENLAND HOHER WESTERWALD
FERIENLAND 

HOHER WESTERWALD

Tourist-Information "Hoher Westerwald"
Westernoher Str. 7a - 56477 Rennerod

Tel.: 0 26 64 / 99 39 09 3

www.hoher-westerwald-info.de

Rad. 
Wander. 

Land.

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch  
 wirklich gewesen.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe, 
deutscher Dichter, 1749 – 1832)



Route: ca. 20 km
Helling :  462 m
Daling  :  450 m
Duur: ca. 7:30 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
De oostelijke stadsrand van Westerburg, 
te bereiken via de weg die bij het station 
begint en door het centrum loopt

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Freilingen, wandelparkeerplaats 

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het zuiden, westen en noorden: 
via de B255 tot aan de afrit Westerburg
Vanuit het oosten: via de B54 tot aan 
de afrit Westerburg

PARKEREN:
Westerburg: parkeerplaats bij cam-
ping „Zum Katzenstein“, in het dorp 
aan het Burgmannenplatz (beneden 
bij het kasteel), bij de Ratssaal (Gar-
tenstraße), de Hofwiese, of de Park- & 
Rideparkeerplaats bij het station  
Freilingen: Wandelparkeerplaats (aan 
de B8 buiten het dorp, tegenover de 
Postweiher, D-56244 Freilingen)

OPENBAAR VERVOER:
Trein tot ICE-station Montabaur en bus 
naar de Jahnstraße in Westerburg;  
bus 116, Trein uit de richting Keulen of 
Limburg tot halte Westerburg
Terug van Freilingen naar Westerburg: 
met de taxi naar Westerburg of met de 
taxi naar station Rotenhain en vanaf 
daar met de trein naar Westerburg

www.bahn.de, www.rmv-bus.de
www.hlb-online.de

TAXI’S:
Taxi Börner, Westerburg,  
Tel. +49 (0) 2663/3316
Taxi Milanowski, Westerburg,  
Tel. +49 (0) 2663/914100
Taxi Hetzler, Selters,  
Tel. +49 (0) 2626/6445

RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Wiesensee: Lindner Hotel (met eigen 
toegangsweg), elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2663/99100)
Café Seewies (met eigen  
toegangsweg), elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2663/912856)
Hergenroth: Elsas Café, rustdag:  
ma-do (Tel. +49 (0) 2663/912560)
Freilingen: Pizzeria Il Lago op  
de camping, elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2666/912228)

TOURIST-INFORMATIONEN: 
TI Wäller Land
Wiesensee, Winner Ufer 9, D-56459 
Stahlhofen a. W., Tel. +49 (0) 2663/ 
291494, www.wällerland.de
TI Selters
Am Saynbach 5-7, D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 2626/76458  
www.selters-ww.de
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ETAPPE 5: WESTERBURG – FREILINGEN

Postweiher

WAAR DE ADEL WOONDE,  
BONTGEKLEURDE WEIDES IN  
DALEN WELIG TIEREN EN  
GLINSTERENDE WATERVLAKTES 
VERLEIDEN

Verborgen schoonheden. Ik slenter 
door de smalle steegje van de boven-
stad en ontdek meesterlijk vakwerk, 
zoals dat van het fraaie Burgmannen-
haus (adelijk woonhuis), of de bontge-
kleurde ramen in het koor van de oude 
slotkerk. 

In het klederdrachtmuseum maak ik 
kennis met het eenvoudige en harde 
leven uit vervlogen tijden en ben blij dat 
ik voor mijn plezier wandel en niet uit 
noodzaak. Tijdens mijn omweg via de 
dichtbij gelegen Wiesensee krijg ik me-
teen al een vakantiegevoel. Het meer is 
een en al idylle. Ik volg de schaapjes-
wolken aan de hemel en ontdek telkens 
weer het stille blauw van talrijke plas-
sen en meren. Het landschap toont 
zich nu met de charme van licht glooi-
ende bergtoppen, uitgestrekte dalen 

met weides en lichte loofbossen. Natu-
ur met een bijzondere uitstraling! Mis-
schien is dat ook de reden dat er hier in 
het Westerwald talrijke bedevaartsoor-
den zijn ontstaan. Ter ere van Maria, de 
moeder Gods is er ook elders, in de bu-
urt van Westerburg, een bedevaarts-
kerk gebouwd. 

De Liebfrauenkirche met haar prachti-
ge interieur stemt me vrolijk. Hier kom 
ik telkens weer een stukje hemel op 
aarde tegen. Heel anders presenteert 
zich de beeldschone Westerwälder 
Seenplatte, het merengebied. Een echt 
een buitenkansje voor mensen die in 
de zomer de koelte van de natuur op-
zoeken, maar ook voor badgasten en 
natuurvrienden. Hier wil ik me alleen 
nog maar op de stroom laten drijven, 
de tijd vergeten en met blote voeten in 
het water spelen.

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Grüner Steig und Seenweg
Romantische Seenplatte
Voor meer informatie:  
zie blz. 71/72



Route: ca. 18 km
Helling :  239 m
Daling  :  337 m
Duur: ca. 5:00 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
Freilingen, wandelparkeerplaats

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Nistertal, kerk, vanaf Westerwald- 
Steig  voert een weg (ca. 1 km) naar  
het stadje

WEGBESCHRIJVING:
Via de B255 of de B413 tot de afrit  
Freilingen en verder over de B8 tot aan 
de Postweiher bij Freilingen

PARKEREN:
Freilingen: Wandelparkeerplaats  
(aan de B8 buiten het dorp, tegenover 
de Postweiher, D-56244 Freilingen)
Nistertal: station 

OPENBAAR VERVOER:
Trein tot aan ICE-station Montabaur, 
dan bus 480 tot Langenhahn en verder 
met bus 463 naar Freilingen, Terugrit 
van Nistertal naar Freilingen: met de 
taxi, geen rechtstreekse busverbinding, 
www.bahn.de, www.rmv-bus.de

TAXI’S:
Hehn-Touristik, Alpenrod,  
Tel. +49 (0) 2662/3366
Taxi Hetzler, Selters,  
Tel. +49 (0) 2626/6445

RUSTPLAATSEN:
Dreifelden: Plattelandshotel  
„Zum Seeweiher“, rustdag: di  
(Tel. +49 (0) 2666/643)
Gräbersberg/Alpenrod:  
Alpenroder Hut, elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2662/943754)
Enspel: Stöffel-Park, elke dag geopend 
(Tel. +49 (0) 2661/9809800)
Nistertal: Hotel-Restaurant „Zur Post“, 
rustdag: ma (Tel. +49 (0) 2661/2126); 
Landgasthaus (dorpshotel) „Zur Quelle“,  
elke dag geopend (Tel. +49 (0) 2661/ 
2119); Hotel Rückert, rustdag: wo  
(Tel. +49 (0) 2661/2424)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Selters
Am Saynbach 5-7, D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 2626/76458
www.selters-ww.de
TI Bad Marienberg
Wilhelmstraße 10,  
D-56470 Bad Marienberg,  
Tel. +49 (0) 2661/7031
www.badmarienberg.de
TI Hachenburg
Perlengasse 2, D-57627 Hachenburg
Tel. +49 (0) 2662/958339
www.hachenburger-westerwald.de
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ETAPPE 6: FREILINGEN – NISTERTAL

WAAR OGEN OPLICHTEN,  
OOIT KABOUTERS WOONDEN  
EN KROKODILLEN DE 
ZWARTE SCHAT BEWAKEN

Blauwe ogen kijken diep in je ziel. Zo 
ervaar ik de vijvers die rondom Freilin-
gen iedere bezoeker in hun ban trekken. 
Het water van de meren en het groen 
van de omringende bossen en oevers 
stralen een bijzondere sfeer uit. Afhan-
kelijk van de tijd van de dag en het weer 
veranderen hier de stemmingen die al-
lemaal diepgang hebben en je tot in je 
ziel kunnen raken. In Dreifelden staat 
de oudste stenenkerk van het Wester-
wald. Wie hier geen innerlijke rust vindt, 
is het zelf schuld. De bron van de Wied 
bij Linden daarentegen klatert er vrolijk 
op los. Bij de Gräbersberg met zijn uit-
zichttoren geniet ik van de weldoende 
weidsheid die me verder leidt naar de 
Welterstein, waarover vele sagen de 
ronde doen. De machtige stenen 
plaatsen me voor raadsels. Er wordt 
gezegd dat de kabouters hier zo woest 
te keer gingen dat ooit een machtig 

rotsblok de ingang naar hun onderwe-
reld versperde. Legendarische verha-
len in een sprookjesachtig landschap. 
De kolossale gereedschappen in de 
oude smidse in het Stöffelpark lijken 
daarentegen door een reus gemaakt te 
zijn. Ik luister naar het geluiden van de 
hamers, trekt aan ijzeren hefbomen, 
bedien oude schakelaars en draai aan 
het roestige tandrad der tijd. Hier komt 
de geschiedenis van basalt, het zwart 
goud van het Westerwald, weer tot le-
ven. En dat is nog niet alles. In het bele-
veniscentrum Tertiärum sta ik oog in 
oog met de Eomys quercyi, een uitge-
storven vliegende muis, een echte sen-
satie. Hier duik ik in de geschiedenis 
van de aarde. De vroegere mijnbouw 
brengt tot op de dag van vandaag won-
derbaarlijke overblijfselen uit het verle-
den aan het daglicht. Fossielen nemen 
me mee naar een verre subtropische 
wereld, waar krokodillen, schildpadden 
en kikkers thuis hoorden in een vochtig, 
warm groen plantenrijk.

Dreifelder  
Weiher

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Romantische Seenplatte
Voor meer informatie:  
zie blz. 72
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EIN LEICHTGEWICHT IN PERFEKTION.
MIT PERFEKTEN DETAILS.

Das Mons-Tabor-Bad vereint Fitnessangebote
und reines Schwimmvergnügen unter einem 
Dach. Es besteht aus einer kombinierten An-
lage mit Hallen- und Freibadbereich und ver-
spricht das ganze Jahr hindurch Badespaß für 
die ganze Familie.

Hallenbad: Variobecken (25 x 10 m; 30°C Wassertemperatur, 
0,90-3,60 m Wassertiefe), abgetrennter Nichtschwimmerbereich,
Kinderplanschbecken (31°C Wassertemperatur), Sprunganlagen
(1 und 3 m), Schwallduschen, 54-Meter-Riesenrutsche. Moderne
Solarien, eine Infrarotwärmekabine sowie die Cafeteria runden 
das Wohlfühlangebot ab.

Auch das beheizte Freibad bietet
in der Sommersaion (von Mai bis
August), was das Herz von Wasser-
ratten begehrt: (25 x 17 m, 24°C
Wassertemperatur, 0,60-1,30 m
Wassertiefe), Kinderplanschbe-
cken (31°C Wassertemperatur),
Whirlsitze, Rutschbahn, Schwall-
duschen, große Liegewiese mit 
Spielturm, Kicker, Tischtennis 
und Beach-Volleyball.

Themenschwimmen: Parallel zum ö� entlichen Badebetrieb kom-
men im Hallenbecken zu festgelegten Zeiten auch Senioren, 
Sportschwimmer, Frühschwimmer sowie Freunde von Wasser-
gymnastik und Aquajogging voll auf ihre Kosten.

Mons-Tabor-Bad 
Eifelstraße | 56410 Montabaur
Telefon (02602) 4611 | Fax (02602) 970104
mail@mons-tabor-bad.de | www.mons-tabor-bad.de  

ERFRISCHEND ANDERS …
Urlaub jeden Tag und Badespaß pur!

„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung,
wenn man das wahre Leben entdecken will. 
Es ist der Weg in 
die Freiheit.“ 

(Elizabeth von Arnim, 
englische Schriftstellerin, 1866 – 1941)



Route: ca. 6 km
Helling :  197 m
Daling  :  81 m
Duur: ca. 2:00 h
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ETAPPE 7: NISTERTAL – BAD MARIENBERG

WAAR STOOMLOCOMOTIEVEN  
SISSEN, KRUIDEN GEZONDHEID 
SCHENKEN EN BLOTE VOETEN 
ZICH PRETTIG VOELEN

Hier word ik sporenzoeker. Oude biel-
zen onder beukenbladeren en een in-
drukwekkend treinviaduct in het bos 
vertellen over de tijd dat er sissende 
stoomloks in het Westerwald onder-
weg waren. Waar vroeger rookpluimen 
opstegen, komt tegenwoordig hooguit 
nevel uit het riviertje Nister, die de con-
touren verhult, dromerige beelden to-
vert en daardoor ook een bijzondere 
charme heeft. Nu is het niet meer ver 
naar Bad Marienberg. 

Een plaats voor ontspanning doemt op 
en ik verheug me op het blotevoeten-
pad als een zinnelijke verfrissing van 
mijn voetzolen. Het kietelt, steekt en 
heeft een stimulerende en weldadige 
uitwerking. Dennenappels en hout, 
kleine spitse en grote ronde stenen en 
ook dennentwijgen werken als een 
massage. Dat zou Pfarrer Kneipp be-

slist bevallen hebben. Zijn holistisch 
benadering van de gezondheid drukt 
een stempel op het kuuroord en is te-
genwoordig actueler dan ooit. Zo spe-
len ook geneeskrachtige kruiden uit de 
grote kruidentuin van de apotheek een 
centrale rol in de Kneipp-therapie. Ik 
vertoef in de tuin en snuif de geur op 
van kruidige aroma‘s. Tegen alles is 
een kruid gewassen en dus staat hier 
voor elk orgaan van het lichaam ook 
het passende kruid. Hoe gemakkelijk 
kan ik hier een stukje welbevinden en 
gezondheid vinden.

Deze korte pauze geeft me nieuwe 
kracht. Kies ik aansluitend de levendi-
ge Bismarkstraße met lunchrooms en 
winkels, of zal ik een uitstapje maken 
naar het mooie en romantische Ba-
cher Lay met zijn vlinders en steile 
rotswanden?

Eisenbahnbrücke 
Nistertal

E TAPPEN

STARTPUNT VAN DE TOER: 
Nistertal, kerk

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Bad Marienberg

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het noorden: via de B414 tot 
aan de afrit Nistertal.
Vanuit het zuiden: via de B255 tot aan 
de afrit Nistertal

PARKEREN:
Nistertal: Station 
Bad Marienberg: centrum (Bismarck-
straße, Albrechtstraße, Im Bohnen-
garten, Tourist-Information/Wilhelm-
straße)

OPENBAAR VERVOER:
Trein uit de richting Keulen of Limburg 
tot halte Nistertal-Bad Marienberg
Terug van Bad Marienberg naar Nister-
tal: bus 483
www.bahn.de
www.hlb-online.de
www.rmv-bus.de

TAXI’S:
Hehn-Touristik, Alpenrod,  
Tel. +49 (0) 2662/3366
Taxi Hilgers, Bad Marienberg,  
Tel. +49 (0) 2661/5055
Taxi G. Nagel, Bad Marienberg,  
Tel. +49 (0) 2661/5949

RUSTPLAATSEN:
Bad Marienberg: Landgasthaus 
(doprshotel) „Hubertusklause“, rust-
dag: ma (Tel. +49 (0) 2661/3625),  
Restaurant Seelmann, rustdag: za  
(Tel. +49 (0) 2661/5884), Café Wäller, 
rustdag: ma (Tel. +49 (0) 2661/5491), 
Hotel-Restaurant-Pizzeria „Zur Sonne“, 
rustdag: di (Tel. +49 (0) 2661/5132), 
Landhotel Kristall, elke dag geopend 
(Tel. +49 (0) 2661/95760), STEIG-Alm, 
rustdag: ma (Tel. +49 (0) 2661/5810), 
Westerwald-Steig Rast, elke dag  
geopend (Tel. +49 (0) 2661/6220), 
Wildpark Hotel, elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2661/6220)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Bad Marienberg
Wilhelmstraße 10, D-56470  
Bad Marienberg, Tel. +49 (0) 2661/ 
7031; www.badmarienberg.de



Hoher Westerwald-Jugendherberge 
Familien- und Jugendgästehaus

Erlenweg 4
56470 Bad Marienberg
Telefon 02661/5008
Telefax 02661/61898
bad-marienberg@diejugendherbergen.de
www.DieJugendherbegen.de

Das bietet die Jugendherberge Bad Marienberg
Modernität und Gastfreundlichkeit sind die Markenzeichen dieser sehr schönen Hoher Wester-
wald-Jugendherberge, die im Grünen und doch nahe zum Stadtzentrum liegt. Freunde der Natur, 
des Wanderns und Entdecker kommen in dieser Region auf ihre Kosten. 
Ob Sie mit der ganzen Familie oder in einer Gruppe wandern oder als Einzelwanderer unter-
wegs sind: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Deutschlands moderne 
Familien- und Jugendgästehäuser, bieten komfortable und preisgünstige Unterkünfte mit 
bestem Service und höchstem Standard für Ihre Wandertouren und Ihren Wanderurlaub.

„Wenn Jemand eine Reise thut, // 
So kann er was erzählen; // 
Drum nahm ich meinen Stock und Hut // 
Und thät das Reisen wählen.“ 

(Matthias Claudius, deutscher  
Dichter und Journalist, 1740 – 1815)



Route: ca. 15 km
Helling :  334 m
Daling  :  412 m
Duur: ca. 5:00 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
Bad Marienberg

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Hachenburg, Landschaftsmuseum 
Westerwald

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het zuiden: via de B255 tot aan 
de afrit Bad Marienberg
Vanuit het noorden: via de B414 tot 
aan de afrit Bad Marienberg

PARKEREN:
Bad Marienberg: centrum (Bismarck-
straße, Albrechtstraße, Im Bohnen-
garten, Tourist-Information/Wilhelm-
straße) Hachenburg: Landschafts-
museum Westerwald (Leipziger Str. 1)

OPENBAAR VERVOER:
Met de trein naar ICE-station Monta-
baur, bus naar busstation Bad Marien-
berg (Westerwald) Neuer Weg: bus 
116, Terug van Hachenburg naar Bad 
Marienberg: bus 483
www.bahn.de, www.rmv-bus.de

TAXI’S:
Hehn-Touristik, Alpenrod, 
Tel. +49 (0) 2662/3366

Taxi Hilgers, Bad Marienberg,  
Tel. +49 (0) 2661/5055
Taxi G. Nagel, Bad Marienberg,  
Tel. +49 (0) 2661/5949
Taxi Schmidt GbR, Hachenburg,  
Tel. +49 (0) 2662/6119
Taxi Uwe Bischoff, Hachenburg,  
Tel. +49 (0) 2662/944444

RUSTPLAATSEN:
Tip: bring in een rugzak proviand mee!
Hachenburg: Café Klein, rustdag: ma 
(Tel. +49 (0) 2662/1885)
Hotel zur Krone, elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2662/9479954)
Hotel Friedrich, elke dag geopend  
(Tel. +49 (0) 2662/1071)
Gasthaus zum Weißen Roß, elke dag 
geopend (Tel. +49 (0) 2662/9478070)
Diverse gelegenheden voor een  
rustpauze in het centrum

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Bad Marienberg
Wilhelmstraße 10, D-56470  
Bad Marienberg, Tel. +49 (0) 2661/ 
7031; www.badmarienberg.de
TI Hachenburg
Perlengasse 2, D-57627 Hachenburg
Tel. +49 (0) 2662/958339
www.hachenburger-westerwald.de
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ETAPPE 8: BAD MARIENBERG – HACHENBURG

WAAR STRAATSTENEN GROEIEN, 
DE DUIVEL ZIJN HOUVAST  
VERLOOR EN EEN SLOT DAT DE 
STAD ZIJN KROON OP ZET

Een steenrijke omgeving. Tegenover 
de herinneringen aan de goede oude 
tijden staan in het Basaltpark de herin-
neringen aan het zware werk en de 
moeizame broodwinning van de arbei-
ders en dagloners. Na het indrukwek-
kende kratermeer en zijn steil afhellen-
de breukwand volgen het wildpark, 
klimbos en het bijzonder verre uitzicht 
vanaf de Hedwigsturm.  

Hier wil ik overal wel mijn wandeling 
onderbreken en een tijdje blijven. Voor-
al de legendarische Wolfsteine oefe-
nen een magische aantrekkingskracht 
uit. De rotsige bergrug uit basalt be-
vleugelt mijn fantasie. Volgens de sage 
moeten hier bovenaardse krachten in 
het spel zijn geweest, en de duivel zelf 
had grootse plannen. Maar helaas ver-
loor hij de stenen tijdens zijn vlucht 
door de lucht en het indrukwekkende 

ongelukje mag zich laten zien. Via Un-
nau en zijn lange traditie van jenever-
stokerijen loopt de weg verder in de 
richting van Hachenburg. Al van ver is 
het imposante barokke slot zichtbaar 
dat als het ware de bekroning van de 
stad vormt. Hier is de geest van de trot-
se burgerij nog voelbaar. 

Bij het oude Joodse kerkhof word ik 
door stilte omgeven. De huiskamer van 
de stad is ongetwijfeld de oude markt 
met de leeuwenfontein. Hij wordt om-
geven door de mooiste gebouwen van 
de stad.  Ik slenter door de steegjes van 
het historische centrum van de stad, 
proef het bekende Hachenburger bier 
en geniet op een van de vele terrasjes. Ik 
begrijp wel waarom de voormalige resi-
dentiestad Hachenburg de parel van het 
Westerwald wordt genoemd. Welke vat-
ting kan mooier zijn voor dit sieraad dan 
de weides en bossen die ik op mijn weg 
er naartoe ben tegengekomen? 

Wolfsteine
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Route: ca. 11 km
Helling :  199 m
Daling  :  324 m
Duur: ca. 3:50 h
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STARTPUNT VAN DE TOER: 
Hachenburg, Landschaftsmuseum 
Westerwald

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Limbach

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het zuiden: via de B8 naar 
Höchstenbach en dan verder over de 
B413 richting Hachenburg
Vanuit het noorden: via de B414 tot 
aan de afrit Hachenburg

PARKEREN:
Hachenburg: Landschaftsmuseum 
Westerwald (Leipziger Str. 1)
Limbach: Haus des Gastes (Hardt - 
weg 3)

OPENBAAAR VERVOER:
Trein uit de richting Keulen of Limburg 
tot halte Hachenburg
Trein tot ICE-station Montabaur en 
bus naar Hachenburg Altstadt Abzw.: 
bus 115
Terug van Limbach naar Hachenburg: 

met de taxi naar station Hattert en  
dan met de Hessische Landesbahn 
Au-Limburg naar Hachenburg
www.bahn.de, www.hlb-online.de
www.rmv-bus.de

TAXI’S:
Hehn-Touristik, Alpenrod,  
Tel. +49 (0) 2662/3366
Taxi Schmidt GbR, Hachenburg,  
Tel. +49 (0) 2662/6119
Taxi Uwe Bischoff, Hachenburg,  
Tel. +49 (0) 2662/944444

RUSTPLAATSEN:
Marienstatt: Marienstatter  
Brauhaus, rustdag: ma (nov.-apr.)  
(Tel. +49 (0) 2662/9535300)
Limbach: Zur Limbacher Mühle,  
rust dag: ma- do (bezoek op afspraak)  
(Tel. +49 (0) 2662/958361)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Hachenburg
Perlengasse 2, D-57627 Hachenburg
Tel. +49 (0) 2662/958339
www.hachenburger-westerwald.de

L292

L281

L281

L288

L288

L288

B413

B414

B414

Hartenberg

Hofberg

Aßberg

S t a a t s f o r s t b u r g

Oberwesterwaldbahn

Kleeberg

Kellershof

Marienstatt

Limbachermühle

Oberhattert

Hattert

Nister

Müschenbach

Astert

Streithausen

Atzelgift

Limbach
Luckenbach

Hachenburg
Oberbach

Mäusbach

Mühlgraben

Nister

Nister
Rothenbach

Rothenbach

Quabach

Kleine Nister

Kleine Nister

Hachenburg

Hattert

300

30
0

400

30
0

300

30
0

300

300

300

300

1 km0

10,9 km Route

34/35

km 2 4 6 8 10

ETAPPE 9: HACHENBURG – LIMBACH

WAAR OUDE GEBRUIKEN NOG  
LEVEND ZIJN, HOLZBACH EN  
NISTER KABBELEN EN DE  
CISTERCIËNSERS THUISHOREN 

Mijn heel persoonlijke romantische 
programma. Voor ik Hachenburg ver-
laat, moet ik in elk geval nog een be-
zoek brengen aan het Landschafts-
museum. Ik werp een blik in de prachti-
ge vakwerkhuizen en voel me opeens 
molenaar en bakker, in een ander huis 
voel ik me smid en weer wat later voel 
ik me onderwijzer in een schooltje. Ou-
de ambachten staan hier nog hoog 
aangeschreven en worden op een aan-
schouwelijke wijze tot leven gewekt.
 
Op mijn pad kom ik nog een ravijn van 
de Holzbach tegen en ik loop de vochti-
ge, groene hellingen naar beneden die 
me naar de zachtjes stromende Nister 
en de Nistermühle brengen. Het kloos-
ter Marienstatt is idyllisch gelegen in 
het dal. Door een poort kom ik op de 
straat van de Cisterciënzers en loop de 
bloeiende tuinen in. De harmonie raakt 

iedere bezoeker en ik wandel nieuws-
gierig door de grote tuin met genees-
krachtige kruiden en de barokke tuin 
met struiken en heesters. Ofschoon 
hier het samenspel van planten en hun 
werking de basis van het ontwerp vor-
mt, is het slechts een klein deel van de 
grote schat aan kennis in het klooster. 
In de kloosterkerk zelf ervaar ik tot wel-
ke grootse dingen vroomheid en bouw-
kunst in staat zijn. Ik neem me de tijd, 
luister en ga op onderzoek onder de 
gotische gewelven.In de tuin ruik ik aan 
bladeren en bloemen, ga op een bankje 
zitten en luister naar de vogels. Het le-
ven lijkt hier gemakkelijk en licht. Een 
geweldig eiland in de bedrijvigheid van 
de moderne tijd.

Met een blij gevoel loop ik met lichte 
tred naar het doel van mijn etappe, het 
gastvrije Limbach in de Kroppacher 
Schweiz.

Alter Markt 
Hachenburg

E TAPPEN



Route: ca. 21 km
Helling :  566 m
Daling  :  540 m
Duur: ca. 7:00 h

STARTPUNT VAN DE TOER: 
Limbach

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Klooster Marienthal (Am Kloster 13)

WEGBESCHRIJVING:
Vanaf Hachenburg (in het zuidoosten): 
via de B414 tot de afrit Betzdorf/Nister 
en verder via de L288 tot de afrit Lim-
bach; Vanaf Altenkirchen (in het zuid-
westen): via de B414 tot de afrit 
Gebhardshain/Limbach/Mörsbach/
Heimborn en verder via de L265 tot de 
afrit Limbach; Vanaf Betzdorf (in het 
noordoosten): via de L288 tot aan de 
afrit Limbach; Vanaf Wissen (in het 
noordwesten): via de L289 resp. L265 
tot aan de afrit Limbach

PARKEREN:
Limbach: Haus des Gastes (Hardt -
weg 3); Kloster Marienthal: D-57577 
Seelbach bei Hamm (Sieg), Am Klos-
ter 13

OPENBAAR VERVOER:
Hessische Landesbahn Au-Limburg 
tot station Hattert en verder met de  
taxi naar Limbach; Terug van klooster 
Marienthal naar Limbach: met Hessi-
sche Landesbahn Au-Limburg weer 
naar station Hattert en dan met de taxi 
naar Limbach, www.hlb-online.de

TAXI’S:
Taxi Schmidt GbR, Hachenburg,  
Tel. +49 (0) 2662/6119

Taxi Uwe Bischoff, Wissen,  
Tel. +49 (0) 2742/1055
Taxi Uwe Bischoff, Altenkirchen,  
Tel. +49 (0) 2681/2222
Taxi Jung, Hamm/Sieg,  
Tel. +49 (0) 2682/8555
Personenvervoer Schütz, Windeck,  
Tel. +49 (0) 2682/966588

RUSTPLAATSEN:
Heimborn: Hotel-Pension Malepartus, 
elke dag geopend (Tel. +49 (0) 2688/265)
Ehrlich: Bikertreff Boeles Place, elke dag 
geopend (Tel. +49 (0) 2688/9889250)
Gasthaus zum Nisterstrand, na tele fo-
ni sche afspraak (Tel. +49 (0) 2688/757)
Marienthal: Landhotel Marienthaler 
Hof, RT: variabel (Tel. +49 (0) 2682/220)
Hotel-Café “Haus Elisabeth”, RT: varia-
bel (Tel. +49 (0) 2682/3714)
Klostergastronomie Marienthal, RT: 
ma-wo (Tel. +49 (0) 2682/9660966)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Hachenburg, Perlengasse 2, D-57627 
Hachenburg, Tel. +49 (0) 2662/958339, 
www.hachenburger-westerwald.de 
TI Wissen, Bahnhofstr. 2 - Regio  
Bahnhof, D-57537 Wissen, Tel. +49 (0) 
2742/2686, www.wissen.eu
TI Altenkirchen (Westerwald)
Rathausstraße 13, D-57610 Alten-
kirchen   (Westerwald) Tel. +49 (0) 
2681/85-0, www.vg-altenkirchen.de 
TI Hamm (Sieg), Scheidter Straße 11, 
D-57577 Hamm (Sieg), Tel. +49 (0) 
2682/969789, www.hamm-sieg.de
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ETAPPE 10: LIMBACH – MARIENTHAL

WAAR VERGEZICHTEN  
INSPIREREN, WILD WATER WORDT 
OVERBRUGD EN HET EINDE VAN  
DE WERELD NABIJ IS

Een Eldorado voor grensgangers. Ge-
en hek, maar het water van de Kleine 
en Grote Nister zorgen voor oude ste-
nen bruggen en veilige houten steigers. 
Al in Limbach, een van de mooiste dor-
pen in de regio, wissel ik hier en daar 
van oever en beland in de Kroppacher 
Schweiz. Het echte Zwitserland is ver 
weg, maar de berghellingen en bloot-
gelegde leisteenrotsen drukken hun 
stempel op de omgeving en bevleuge-
len romantische fantasieën. 

Vanaf uitzichtpunten zoals de Hohe en 
Spitze Ley zie ik dorpjes, dennenbos-
sen en wegen in speelgoedformaat. Ik 
voel me in hogere sferen, ofschoon de 
middeleeuwse leisteengroeve op de 
route de weg naar beneden wijst. De 
steile traptreden van de Schiwwakoul 
op de Assberg afdalen is een avontuur-
lijk. Niet veel minder mysterieus lijkt 

me het Weltendepfad. Hier ontmoet ik 
wandelaars die vanuit Wissen komen 
en over de grootste stalen hangbrug in 
Rijnland-Palts zijn gekomen.

Een bijzondere ervaring. Maar eerst 
rust ik nog even uit bij het punt waar de 
Kleine en Grote Nister samenvloeien. Ik 
lig in het gras en luister naar het kabbe-
len van het water. Het gezegende land-
schap wekt mijn enthousiasme en op 
een of andere wijze lijkt het me heel 
natuurlijk dat mijn weg steeds weer 
wordt gekruist door de oude pel-
grimspaden ter ere van Maria. De moe-
der Gods wordt hier van oudsher aan-
beden en heeft in het klooster Marien-
statt en het klooster Marienthal een 
waardig onderkomen. Haar naam is in 
menige dorps- en gemeentenaam te 
vinden.

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Kloster Marienthal und das 
Ende der Welt. Voor meer  
informatie: zie blz. 73

Weltendepfad



OP TWEE WIELEN
ONDERWEG

Fietst u ook graag? Het Westerwald 
strekt zich in zijn volle schoonheid uit 
tussen de grote steden Keulen en 
Frankfurt. De blikken van de fietsers 
glijden over de groene hoogtes van het 
ene eind van de horizon naar het ande-
re eind. Bewegwijzerde fietspaden wij-
zen veilig de weg door stille loofbossen 
en gemengde bossen. Tussen de idylli-
sche plassen zijn er vergezichten op de 
heuvelachtige regio. Kleine riviertjes 
kabbelen in de dalen en stromen door 
dorpjes in het Westerwald.

De regio staat bekend om zijn afwisse-
lende fiets-, mountainbike-, en race-
fietspaden in een indrukwekkend na-

tuurlandschap. Honderden kilometers 
fietspaden van de meest uiteenlopende 
moeilijkheidsgraden bieden ideale mo-
gelijkheden de regio op twee wielen te 
verkennen. In het Westerwald komt ie-
dereen aan zijn trekken, van gemakkelij-
ke rondritten tot avontuurlijke etapperit-
ten, er is voor ieder wat wils. De fiets- en 
mountainbikekaarten Noord en Zuid 
geven een compact overzicht over de 
veelzijdige tochten door het laagge-
bergte. Bovendien biedt een netwerk 
van verhuur en oplaadstations de mo-
gelijkheid om ook met een e-bike ont-
spannen van het landschap te genieten.
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Route: ca. 16 km
Helling :  388 m
Daling  :  362 m
Duur: ca. 5:30 h

STARTPUNT VAN DE TOER: 
Kloster Marienthal (Am Kloster 13)

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Weyerbusch (Kölner Straße 33)

WEGBESCHRIJVING:
Vanaf Hachenburg: via de B414 tot 
station Ingelbach, verder via de  
L290 en B256 richting Hamm (Sieg)  
tot afrit K51
Vanaf Altenkirchen: via de L267 (rich-
ting Heupelzen, Kettenhausen, Marien-
thal/Hilgenroth) en dan de borden naar 
Marienthal volgen

PARKEREN:
Kloster Marienthal: D-57577 Seel-
bach bei Hamm (Sieg), Am Kloster 13
Weyerbusch: Hotel Sonnenhof (Kölner 
Str. 33) of am Raiffeisen-Begeg-
nungs-Zentrum (Raiffeisenstr. 2)

OPENBAAR VERVOER:
Hessische Landesbahn Au-Limburg 
tot halte Klooster Marienthal (halte op 
verzoek); Terug van Weyerbusch naar 
klooster Marienthal: met buslijn 291 of 
253 naar Altenkirchen en van daar met 
de Hessische Landesbahn Au-Lim-

burg tot de halte Kloster Marienthal 
(halte op verzoek)
www.hlb-online.de
www.mb-bus.de

TAXI’S:
Personenvervoer Schütz, Windeck,  
Tel. +49 (0) 2682/966588
Taxi Uwe Bischoff, Altenkirchen,  
Tel. +49 (0) 2681/2222
Taxi Uwe Bischoff, Weyerbusch,  
Tel. +49 (0) 2686/1799
Taxi Jung, Hamm/Sieg,  
Tel. +49 (0) 2682/8555

RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Weyerbusch: Hotel-Restaurant  
„Sonnenhof“, Restaurant-RT: do  
(Tel. +49 (0) 2686/98800)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Altenkirchen (Westerwald)
Rathausstraße 13, D-57610 Alten-
kirchen (Westerwald), Tel. +49 (0) 
2681/85-0, www.vg-altenkirchen.de
TI Hamm (Sieg)
Scheidter Straße 11, D-57577 Hamm 
(Sieg), Tel. +49 (0) 2682/969789,  
www.hamm-sieg.de
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ETAPPE 11: MARIENTHAL – WEYERBUSCH

WAAR DE GOEDE HERDER WOONDE, 
EEN ADEMBENEMENDE UIT-
ZICHTSTOREN STAAT EN EEN IDEE 
ONTSTOND DAT DE WERELD 

Wat voor een opmerkelijk verhaal. Een 
herder zou in de Middeleeuwen een 
beeld van de Moeder Gods in hout ge-
sneden hebben en het onder een eik 
hebben neergezet. Hij werd beloond 
met de wonderbaarlijke verhoring van 
zijn gebeden. De madonnafiguur en 
haar standplaats in het dal werden al 
snel bekend en door veel mensen ver-
eerd. Er werd een kapel gebouwd en la-
ter volgde een klooster, dat tot op he-
den bekend staat als Marienthal.

De franciscanen hebben het klooster 
weliswaar al lang geleden verlaten van-
wege gebrek aan opvolgers, maar Ma-
rienthal straalt nog steeds een bijzon-
dere idylle en harmonie uit. Mijn weg 
loopt langs enkele mooie vakwerkhui-
zen naar de heuveltoppen waar de 
WesterwaldSteig in 2007 in het leven 
geroepen werd. De Beulskopf steekt 

boven het landschap uit en alsof dat 
nog niet genoeg is, steekt de Raiffei-
senturm als een antenne nog 34 meter 
hoger de lucht in en oefent een magi-
sche aantrekkingskracht uit. Wat een 
uitzicht! Als een valk speuren mijn 
ogen naar alle kanten. In de verte zijn 
zelf het Bergische Land en het Sieben-
gebirge aan de Rijn te ontwaren. 

Het Raiffeisenland dat aan mijn voeten 
ligt, is veel dichterbij. De beroemde so-
ciale hervormer Friedrich Wilhelm Rai-
feissen herkende al vroeg welke nood 
er onder de mensen heerste en riep de 
wereldbekende principe van de coöpe-
ratieve vereniging in het leven. Nog he-
lemaal onder de indruk van de hoogte 
en weidsheid, ben ik toch weer blij om 
vaste bodem onder mijn voeten te heb-
ben en vervolg de route in de richting 
van Weyerbusch. Ook hier heeft Raiff-
eisen met de oprichting van de Brodve-
rein zijn sporen achtergelaten.

Kloster Marienthal,  
Kreuzweg

E TAPPEN
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Route: ca. 15 km
Helling :  291 m
Daling  :  343 m
Duur: ca. 5:00 h

STARTPUNT VAN DE TOER: 
Weyerbusch

EINDPUNT VAN DE TOER: 
De zuidrand van Flammersfeld (Hu-
bertussteig), met een toegangsweg 
richting centrum

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het noorden: A3 via knooppunt 
Bonn/Siegburg via de B8 richting  
Altenkirchen tot de afrit Weyerbusch
Vanuit het zuiden: A3 tot afrit 36  
Neuwied en verder op de B256 richting 
Weyerbusch

PARKEREN:
Weyerbusch: Hotel Sonnenhof (Kölner 
Str. 33) of am Raiffeisen-Begeg-
nungs-Zentrum (Raiffeisenstr. 2)
Flammersfeld: Stadscentrum, heren-
huis, Rheinstr. 50 (in de buurt van het 
Raiffeisen-huis)

OPENBAAR VERVOER:
De Hessische Landesbahn Au-Lim-
burg tot de halte Altenkirchen (WW)  
en verder met buslijn 291 of 253 tot  
de halte „Weyerbusch Edeka“
Terug van Flammersfeld naar Weyer-

busch: met bus 120 of 132 naar Alten-
kirchen en vanaf daar met bus 291/ 
253 naar Weyerbusch
www.hlb-online.de, www.mb-bus.de

TAXI’S:
Personenvervoer Schütz, Windeck,  
Tel. +49 (0) 2682/966588
Taxi Uwe Bischoff, Weyerbusch,  
Tel. +49 (0) 2686/1799
Taxi Bischoff, Flammersfeld,  
Tel. +49 (0) 2685/589

RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Kescheid (eigen toegangsweg):  
Melkhuisje, (Tel. +49 (0) 2685/989323)  
(bezoek op afspraak)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Altenkirchen (Westerwald)
Rathausstraße 13, D-57610 Alten-
kirchen (Westerwald), Tel. +49 (0) 
2681/85-0, www.vg-altenkirchen.de
TI Flammersfeld
Rheinstraße 17, D-57632 Flammers-
feld, Tel. +49 (0) 2685/809-192 o.  
+49 (0) 2685/809-193 
www.vg-flammersfeld.de
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ETAPPE 12: WEYERBUSCH – FLAMMERSFELD 

WAAR DORPSSCHOONHEDEN  
VERLEIDEN, BOERENTUINEN  
WELIG TIEREN EN MEESTERLIJK 
VAKWERK DE TOON AANGEEFT

Eén voor allen en allen voor één. Dit de-
vies kenden de drie Musketiers al, 
maar het is eerder het motto voor een 
idee, dat uit de nood werd geboren en 
de hele wereld heeft veroverd. De coö-
peratieve gedacht werd door Raiffei-
sen ook hier in Weyersbusch in de 
daad omgezet. Zijn verdiensten ma-
ken hem tot de beroemdste zoon van 
het Westerwald. Bij het Backes-huis 
en het standbeeld van Raiffeisen 
maak ik ter herinnering een foto en 
loop verder naar het Mehrbachdal. 

De weg is heerlijk afwisselingsrijk en 
eindigt in een waar paradijs voor lief-
hebbers van vakwerk. In Mehren volg ik 
de 19 informatiepunten die me door de 
plaats leiden en vele prachtige gevels 
laten zien. Zelfs de mooie kerk pronkt 
met vakwerk. De nabij gelegen donke-
re kelder met gewelven, was honder-

den jaren geleden de gemeentelijke 
gevangenis en bezorgt je nog steeds 
kippenvel als je er naar binnengaat. 

Ik keer de Bullesje, de nor, liever de rug 
toe en verheug me op de Landfrauen-
route, een etappe die voor een deel met 
mijn eigen etappe samenvalt. In Ahl-
bach kom ik nog meer mooie vakwerk-
boerderijen tegen. Dorpsidylles verbor-
gen achter sleedoornheggen, waar 
klimrozen in bontgekleurde bloemen-
tuinen zich omhoog slingeren en mar-
grieten die met elkaar wedijveren in 
pracht en schoonheid. Het laatste deel 
van de etappe lijkt wel een betoverd 
sprookjesbos. Door de tijd vergeten 
oude boomstompen en door stormen 
gebroken takken in schaduwrijke dalen 
die op zacht mos rusten en in hun ver-
gankelijkheid naar vochtige aarde rui-
ken. Dat is pure bosromantiek!

Mehren

E TAPPEN
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www.natursteig-sieg.de

Natursteig Sieg 
200 km von Siegburg bis Mudersbach
pures Wandervergnügen!

Natursteig
Sieg

„Die Landschaft erobert man mit den
Schuhsohlen, nicht mit 
den Autoreifen.“ 

(Georges Duhamel, französischer 
Schriftsteller, 1884 – 1966)



Route: ca. 15 km
Helling :  449 m
Daling  :  354 m
Duur: ca. 5:00 h

STARTPUNT VAN DE TOER: 
De zuidrand van Flammersfeld (Hu-
bertussteig), met een toegangsweg 
richting centrum

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Horhausen, Kirchstraße

WEGBESCHRIJVING:
Vanuit het noorden en westen: A3 
tot afrit 34 Bad Honnef/Linz en verder 
via de L272 richting Asbach en Flam-
mersfeld
Vanuit het oosten: via de B256, B413, 
B414 en de B8 in het noorden
Vanuit het zuiden: A3 tot afrit 36 
Neuwied/Altenkirchen en verder via 
de B256 richting Flammersfeld en 
Altenkirchen

PARKEREN:
Flammersfeld: Stadscentrum, heren-
huis, Rheinstr. 50 (in de buurt van het 
Raiffeisen-huis)
Horhausen: centrum (langs de B256)

OPENBAAR VERVOER:
Hessische Landesbahn Au-Limburg  
tot halte Altenkirchen (WW) en verder 
met de bus tot halte Flammersfeld  
Bürgerm.: bus 120

Terug van Horhausen naar Flammers-
feld: bus 120 of 132
www.hlb-online.de, www.mb-bus.de

TAXI’S:
Taxi Bischoff, Flammersfeld,  
Tel. +49 (0) 2685/589
Taxi Rüth, Horhausen,  
Tel.+49 (0) 2687/2267

RUSTPLAATSEN:
Döttesfeld: Hotel-Restaurant Land-
gasthaus zum Wiedbachtal, rustdag: 
ma, di (op feestdagen geopend) 
(Tel. +49 (0) 2685/1060)
Oberlahr (met eigen toegangsweg): 
Hotelpark „Der Westerwald Treff“, elke 
dag geopend (Tel. +49 (0) 2685/870)
Horhausen: Hotel-Restaurant Grenz-
bachmühle (met eigen toegangs-
weg), elke dag geopend (Tel. +49 (0) 
2687/1083)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Flammersfeld: Rheinstraße 17, 
D-57632 Flammersfeld, Tel. +49 (0) 
2685/809-192 oder +49 (0) 2685/809-
193, www.vg-flammersfeld.de
TI Puderbach: Hauptstr. 13,  
D-56305 Puderbach, Tel. +49 (0) 2684/ 
858-160, www.puderbacher-land.de
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ETAPPE 13: FLAMMERSFELD – HORHAUSEN 

WAAR DE PRONKKAMER  
VAN DE BURGEMEESTER IS,  
DE KLETTERSTEIG LOKT EN  
DE HECKRUNDEREN GRAZEN

Plattelandsvrouw treft landhervormer. 
Ook hier in Flammersfeld kom ik niet 
om Friedrich Wilhem Raiffeisen, de be-
roemde zoon van het Westerwald 
heen. De boerentuin van de platte-
landsvrouwen die klassiek is aange-
legd met buxus en bloemen, fruit en 
groente omgeeft het Raiffaisenmuse-
um dat natuurlijk is ondergebracht in 
een mooi vakwerkhuis. Ik blijf nog een 
tijdje op dit idyllische plekje en stel me 
voor hoe Raiffeisen hier heeft geleefd 
en zijn ambt als burgemeester heeft 
uitgeoefend. 

De Hölderstein moet hij ook hebben 
gekend. De indrukwekkende rotsfor-
matie uit leisteen heeft hij echter waar-
schijnlijk nooit beklommen. Tegen-
woordig is dat met de juiste uitrusting, 
die ik ter plekke kan huren, wel mogelijk. 
Ik heb de keuze tussen het normale rou-

teverloop en de Klettersteig. Ik raap al 
mijn moed bij elkaar en klim naar boven. 

Puur avontuur op de ongeveer 300 me-
ter lange etappe. Natuurlijk mag een 
herinneringsfoto niet ontbreken en het 
uitzicht op mijn WesterwaldSteig- 
etappe is weer eens geweldig. Vanaf 
een indrukwekkende hoogte daal ik la-
ter af naar het Grenzbachtal, dat ik al 
heb kunnen zien vanuit het vogelper-
spectief. De sparren waarmee het don-
kere dal ooit vol stond, zijn nu gerooid 
en het weideland wordt afgegraasd 
door zeldzame Heckrunderen die het 
gebied vrijhouden van planten en dicht 
struikgewas. Ik bekijk het runderras dat 
een opvallende, donkere vacht heeft en 
dat lijkt op de lang uitgestorven oeros. 
Door het dal – een stukje paradijs op 
aarde voor mens en dier – bereik ik 
mijn doel van de etappe in Horhausen. 

Grenzbachtal

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Basaltbogen, Katzenschleif
Voor meer informatie:  
zie blz. 74/75



Route: ca. 17 km
Helling :  565 m
Daling  :  627 m
Duur: ca. 6:00 h

STARTPUNT VAN DE TOER: 
Horhausen, Kirchstraße

EINDPUNT VAN DE TOER: 
Strauscheid, Kurstraße (kerk)

WEGBESCHRIJVING:
A3 tot afrit 36 Neuwied en verder via de 
B256 richting Flammersfeld tot aan 
Horhausen

PARKEREN:
Horhausen: centrum (langs de B256)
Strauscheid: centrum of Hotel  
„Westerwälder Hof“ (Kurstraße 10)

OPENBAAR VERVOER:
Hessische Landesbahn Au-Limburg 
tot halte Altenkirchen (WW) en  
verder met de bus tot halte Horhausen 
Kardinal-Höffner-Platz: bus 132
Terug van Strauscheid naar Horhau-
sen: vanaf halte Strauscheid Abzw.  
(ca. 1,6 km lopen via de K78) met bus 
131 naar Neustadt en verder met bus 
120 naar Horhausen; of de taxi
www.hlb-online.de
www.mb-bus.de
www.vrminfo.de

TAXI’S:
Taxi Rüth, Horhausen,  
Tel. +49 (0) 2687/2267
Taxi Neustadt, Neustadt/Wied,  
Tel. +49 (0) 2683/943873

RUSTPLAATSEN:
Tip: breng in een rugzak proviand mee!
Hümmerich (met eigen toegangs-
weg): Hotel Fernblick, rustdag: wo  
(Tel. +49 (0) 2687/2291)
Neustadt (Wied) (met eigen toe-
gangsweg): Klooster Ehrenstein,  
elke dag geopend (Tel. +49 (0) 2683/ 
9375820)
Strauscheid: Westerwälder Hof, elke 
dag geopend (Tel. +49 (0) 2683/31102)

TOERISTISCHE INFORMATIE: 
TI Rengsdorf
Westerwaldstraße 32-34, D-56579 
Rengsdorf, Tel. +49 (0) 2634/61-113
www.rengsdorfer-land.de
TI Neustadt (Wied)
Gemeindebüro, Raiffeisenstraße 3, 
D-53577 Neustadt (Wied)
Tel. +49 (0) 2683/93051-0
www.neustadt-wied.de
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ETAPPE 14: HORHAUSEN – STRAUSCHEID 

WAAR OOIT MIJNLAMPEN  
BRANDDEN, SCHATTEN VERBOR-
GEN LIGGEN EN KLOOSTERLIJKE 
STILTE TOT BEZINNING UITNODIGT

Wandelaars, Glück auf! Overal kom ik 
de lange mijnbouwtraditie onderweg 
tegen. Mijn weg voert me langs de in-
gangen van verlaten mijnen en over ou-
de mijnwerkerspaden. In Horhausen 
heb ik me verbaasd over de vele kerke-
lijke hoogwaardigheidsbekleders die 
hier vandaan komen. Maar liefst drie 
belangrijke geestelijken, waaronder 
een Keulse kardinaal en een bisschop 
vanTrondheim hebben hier hun wortels. 

Maar ook veel priesters, missionaris-
sen en kloosterlingen zijn uit deze 
plaats afkomstig. Misschien lag het 
aan de gevaarlijke mijntraditie in de re-
gio, die hier hemel en aarde op een bij-
zondere wijze met elkaar verbond. Op 
weg naar het romantische Wiedtal ont-
dek ik bij de machtige eik een Madonna 
met kind. Hier hoor ik ook de treurige 
sage van de mijnwerker aan wie op een 

nacht de geest van een mooie, jonge 
vrouw verscheen die hem over haar 
tragische lot vertelde. De mijnwerker 
had haar kunnen verlossen in ruil voor 
de sleutel van een verborgen schat, 
maar uiteindelijk verloor de mijnwerker 
zijn moed en daarom staan hier nog al-
tijd de landschappelijke, natuurlijk ju-
welen en de verborgen schatten tegen-
over elkaar. 

Het turquoise basaltmeer bij Manroth 
vertelt tot de dag van vandaag over de 
steenrijke geschiedenis van de regio. 
Mijn kleine omweg naar de vulkaantop 
Bertenauer Kopf wordt beloond met 
bijzondere flora en fauna en indruk-
wekkende vergezichten. Een verdere 
aftakking brengt me naar de prachtige 
Klosterflecken waar een kasteelruïne, 
kloosterkerk en kloostergebouw een 
zeer pittoresk ensemble vormen. Het 
romantisch gelegen klooster Ehren-
stein wil ik daarom op mijn etappe naar 
Strauscheid in geen geval mislopen.

Manrother See bei 
Neustadt/Wied

E TAPPEN





Route : ca. 17 km
Helling :  628 m
Daling  :  784 m
Duur: ca. 6:30 h

STARTPUNT VAN DE TOER:
Strauscheid, Kurstraße (kerk)

EINDPUNT VAN DE TOER:
Waldbreitbach, centrum

WEGBESCHRIJVING:
A3 tot afrit 35 Neustadt (Wied) en ver-
der via de K78 naar Strauscheid

PARKEREN:
Strauscheid: Hotel „Westerwälder Hof“ 
(Kurstraße 10) en aan de rand van het 
dorp; Waldbreitbach: Marktstraße

OPENBAAR VERVOER:
Trein naar Neuwied en verder met bus 
131 tot halte Strauscheid Abzw., van 
hier ca. 1,6 km te voet via de K78 naar 
de WesterwaldSteig
Terug van Waldbreitbach naar Strau-
scheid: met bus 131 naar halte Strau-
scheid Abzw., of met de taxi.
www.bahn.de
www.vrminfo.de

TAXI’S:
Taxi Neustadt, Neustadt/Wied, 
Tel. +49 (0) 2683/943873
Auto Schmidt, Waldbreitbach/ 
Breitscheid, Tel. +49 (0) 2638/340
Taxi Wiedtal, Waldbreitbach,  
Tel. +49 (0) 2638/94444

RUSTPLAATSEN:
Roßbach/Wied: Hotel Strand-Café,  
elke dag geopend (Tel. +49 (0) 2638/ 
93390); Hotel-Restaurant zur Post, 
rustdag: ma, di (Tel. +49 (0) 2638/280)
Waldbreitbach: Vita Balance-Hotel, 
Restaurant Hertling, rustdag: ma  
(Tel. +49 (0) 2638/93300)
Hotel-Restaurant Zur Post, elke dag 
geopend (Tel. +49 (0) 2638/9260)
Hotel-Restaurant-Café Nassen’s  
Mühle, rustdag: di (okt.-apr.)  
(Tel. +49 (0) 2638/94357)

TOERISTISCHE INFORMATIE:
TI Touristik-Verband Wiedtal e.V.
Neuwieder Straße 61, D-56588  
Waldbreitbach, Tel. +49 (0) 2638/4017
www.wiedtal.de
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ETAPPE 15: STRAUSCHEID – WALDBREITBACH

WAAR BLIKKEN IN DE VERTE DWA-
LEN, OOIT EEN VUUR UIT DE AARDE 
VLOEIDE EN HET JEZUSKIND ZICH 
OP ZIJN GEMAK VOELT

Fantastische vergezichten. Ook in 
Strauscheid vind ik in de witte kapel 
met haar markante ronde toren de in 
het Westerwald zo traditierijke Maria-
verering. De Wied is mijn begeleider, zij 
brengt me met beide voeten weer op 
de grond. Het eerste hoogtepunt is de 
Weißenfelser Ley. Ik kijk van boven in 
het dal en volg het lint dat de rivier 
vormt en dat de beboste oever als een 
zilveren draad vasthoudt. In de bossen 
wandel ik in de lente over een tapijt van 
bosanemonen, proef de zomer als ik 
snoep van de bosaardbeien die in het 
kreupelhout oplichten en verbaas me 
in de herfst over de vele soorten pad-
denstoelen die hun kruidige aroma‘s 
verspreiden. Op het Roßbacher Häub-
chen klim ik naar het volgende uit-
zichtplatform en voel me weer heel 
dicht bij de hemel. 
De panoramische basalten heuveltop 

is zeker een van de bijzondere wandel-
doelen in het Natuurpark Rhein-Wes-
terwald en een zichtbaar teken voor 
de vulkanische activiteit die het land-
schap lang geleden zijn vorm heeft 
gegeven. 

In Waldbreibach moet het Kerstkind 
zich echt thuis voelen, of in ieder geval 
graag zijn vakantie doorbrengen. Het 
hele dorp staat in het teken van Kerst-
mis, vooral tussen de Adventstijd en 
februari als de grootste kribbe ter we-
reld uit natuurlijk wortelhout het stra-
lende middelpunt in de kerk vormt, een 
rookmannetje en een lichtpiramide 
lokken de bezoekers aan en de klokken 
van de kerken en kloosters klinken bij-
zonder sfeervol. De tentoongestelde 
kribbe telt overigens meer dan 2.400 
tentoonstellingsstukken. Zo iets in-
drukwekkends had ik niet verwacht. 

Roßbacher  
Häubchen

E TAPPEN

ERLEBNISSCHLEIFE:
Basaltbogen, Katzenschleif
Voor meer informatie:  
zie blz. 74/75



Route: ca. 12 km
Helling :  393 m
Daling  :  427 m
Duur: ca. 4:30 h

STARTPUNT VAN DE TOER:
Waldbreitbach, centrum

EINDPUNT VAN DE TOER:
Bad Hönningen/Rheinbrohl, Erlebnis-
museum RömerWelt

WEGBESCHRIJVING:
A3 tot afrit 35 Neustadt (Wied) en  
verder via de L270 richting Asbach/
Neustadt/Obersteinebach/Nieder-
steinebach/Hümmerich/Krunkel en 
verder via de K88 en K90 richting  
Waldbreitbach
Vanaf Neuwied of Neustadt: L255 
naar Waldbreitbach

PARKEREN:
Waldbreitbach: Marktstraße
Rheinbrohl-Arienheller: Erlebnis-
museum RömerWelt (Arienheller 1)

OPENBAAR VERVOER:
Trein naar Neuwied en verder met bus 
131 naar Waldbreitbach Mitte
Terug van Bad Hönningen/Arienheller 
naar Hausen/Waldbreitbach: bus 137
www.bahn.de
www.vrminfo.de

TAXI’S:
Auto Schmidt, Waldbreitbach/ 
Breitscheid, Tel. +49 (0) 2638/340
Taxi Wiedtal, Waldbreitbach,  
Tel. +49 (0) 2638/94444

RUSTPLAATSEN:
Hausen: Malberg-Hütte, rustdag: mo 
(Tel. +49 (0) 2638/946731),  
Hotel Zur Engelsburg, elke dag 
geopend (Tel . +49 (0) 2638/5603) 
Arienheller: Gaststätte Bauern stüb-
chen, rustdag: do (Tel. +49 (0) 2635/ 
2161), Restaurant Landhaus Arienheller, 
rustdag: wo (Tel. +49 (0) 2635/5923)
Bad Hönningen: Diverse gelegenheden 
voor een rustpauze in het centrum

TOERISTISCHE INFORMATIE:
TI Touristik-Verband Wiedtal e.V.
Neuwieder Straße 61, D-56588  
Waldbreitbach, Tel. +49 (0) 2638/4017,  
www.wiedtal.de
TI Bad Hönningen
Neustraße 2a, D-53557 Bad Hönningen
Tel. +49 (0) 2635/2273,  
www.bad-hoenningen.de
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ETAPPE 16: WALDBREITBACH – BAD HÖNNINGEN

WAAR DE FRANCISKANEN BIDDEN, 
ROMEINEN MET GERMANEN  
HANDEL DREVEN EN HET MILDE 
ZUIDEN BINNEN HANDBEREIK IS

De mooiste hoekjes van Waldbreit-
bach liggen aan het water. Wie wil, 
huurt een boot en ontdekt op deze ma-
nier twee historische molens, die sa-
men met de oude smidse en de Kreuz-
kapelle, die vlak aan de oever ligt, de 
historische pronkstukjes van de plaats 
vormen. Een beetje stroomafwaarts 
steken de beide Franciscanerkloosters 
al tegen de lucht af. Het zijn symbolen 
voor het Wiedtal en leiden mij door 
bloeiende kloostertuinen. Langzaam 
ga ik naar boven naar de Malberg, waar 
je in de winter zelfs kan skiën. 

De laatste heuvels op de Westerwald-
Steig heb ik nu beklommen en mijn 
weg gaat nu bergaf in de richting van 
de Rijn. Maar voor het zover is, vertel-
len enkele limes-wachttorens me over 
het leven van Romeinse legionairs in 
het Germaanse grensland. De Limes is 

de beroemdste grenswal die niet ver 
hier vandaan in Rheinbrohl begint en 
tot in Beieren loopt. Ik wandel langs het 
UNESCO werelderfgoed en bereik over 
de glooiende heuvels langs de Rijn 
mijn doel. 

In Rheinbrohl bezoek ik de RömerWelt, 
die als beleveniscentrum het leven van 
de Romeinen en Germanen zo vlak 
langs de grens op een aanschouwelij-
ke wijze toont. Voor mijn gevoel is de 
zuidelijke Romeinse cultuur tot op he-
den bewaard gebleven in het Rijndal. 
Hier gedijen druiven, perziken en vij-
genbomen. Een bewijs te meer dat het 
Rijndal tot de mildste regio‘s van Duits-
land hoort. Bij de Rijnoever eindigt mijn 
laatste etappe met een picknick waar-
bij ik ontspannen naar de schepen kijk 
en het Rijnlandse levensgevoel begin 
te ontdekken.

Hausen
(Wied)

E TAPPEN

AVONTUURLIJE ROUTE:
Wiedblick Tour, Wiedtaler  
Höhenpfad. Voor meer  
informatie: zie blz. 74/75



„Wer ans Ziel kommen will, kann mit der Postkutsche 
fahren, aber wer richtig reisen 
will, soll zu Fuß gehen.“ 

(Jean-Jacques Rousseau,  
französisch-schweizerischer  

Schriftsteller und Philosoph, 1712 – 1778) 



Oh du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt … .

Er is nauwelijks iemand, die dit lied niet kent! Het beschrijft op treffende 

wijze dit ruwe, en tegelijkertijd ook aantrekkelijke landschap van een 

eigen, ongenaakbare schoonheid. Het Westerwald, een van de mooiste 

Duitse middelgebergtes, gekenmerkt door groene weilanden en donkere 

bossen is gemaakt om te wandelen! De WesterwaldSteig , een nieuwe 

kwaliteitswandelroute, loopt over een afstand van 235 km door een 

kleinood der natuur!

ONZE
WANDEL-  

ARR ANGEMENTEN

Deel 1: 6 Etappen,  
Herborn – Hachenburg
1. Dag: Herborn – Gusternhain
 (19 km,  770 m)
2. Dag: Gusternhain – Rennerod
 (21 km,  420 m)
3. Dag: Rennerod - Westerburg
 (18 km,  280 m)
4. Dag: Westerburg – Dreifelden
 (23 km,  430 m)
5. Dag:  Dreifelden – Bad Marienberg 

(22 km,  380 m)
6. Dag:  Bad Marienberg – Hachen-

burg (15 km,  320 m)

Deel 2: 6 Etappen,  
Hachenburg-Bad Hönningen
7. Dag: Hachenburg – Heimborn
 (22 km,  380 m)
8. Dag: Heimborn – Weyerbusch
 (26 km,  580 m)
9. Dag: Weyerbusch – Döttesfeld
 (20 km,  270 m)
10. Dag: Döttesfeld – Peterslahr
 (18 km,  510 m)
11. Dag: Peterslahr – Roßbach
 (21 km,  620 m)
12. Dag: Roßbach – Bad Hönningen
 (17 km,  470 m)

WESTERWALDSTEIG IN 12 ETAPPES

Deel 1: 6 korte etappes,  
Herborn – Nistertal
1. Dag: Herborn – Breitscheid (15 km)
2. Dag: Breitscheid – Fuchskaute (12 km)
3. Dag: Fuchskaute – Rennerod (13 km)
4. Dag: Rennerod – Westerburg (17 km)
5. Dag: Westerburg – Wölferlingen (14 km)
6. Dag: Wölferlingen – Nistertal (14 km)

Deel 2: 6 korte etappes,  
Nisteral – Weyerbusch
7. Dag:  Nistertal – Bad Marienberg  

(13 km)
8. Dag:  Bad Marienberg – Hachenburg 

(15 km)
9. Dag:  Hachenburg – Limbach (12 km)
10. Dag: Limbach – Stein-Wingert  
 (12 km)

11. Dag: Stein-Wingert – Heupelzen  
   (12 km)
12. Dag: Heupelzen – Weyerbusch (12 km)

Deel 3: 6 korte etappes
Weyerbusch – Bad Hönningen
13. Dag:  Weyerbusch – Flammersfeld 

(14 km)
14. Dag:  Flammersfeld – Horhausen  

(14 km)
15. Dag:  Horhausen – Neustadt-OT  

(13 km)
16. Dag: Neustadt-OT – Roßbach  
 (14 km)
17. Dag: Roßbach – Waldbreitbach  
 (10 km)
18. Dag:  Waldbreitbach – Bad Hönnin-

gen (14 km)

DE WESTERWALDSTEIG IN 18 KORTE ETAPPES

VOOR ALLE RESERVERINGEN:
Ook deeletappes of langere etappes 
boekbaar, wanneer stukken gecombi-
neerd worden geboekt, dan wordt er na 
elk stuk een rustdag ingepland. De rust-
dag is reeds bij de prijs inbegrepen, maar 
kan op verzoek ook worden weggelaten. 
Dan wordt er een korting gegeven.

AANKOMST:
Voor alle tochten elke zaterdag of zon-
dag: april tot november. Andere data 
op aanvraag mogelijk.

BEREIKBAARHEID VAN DE  
WESTERWALDSTEIG:
Met de auto of trein naar het eerste 
hotel van de tocht in Herborn, Hachen-
burg, Bad Marienberg of Weyerbusch 
(afhankelijk van het geboekte deel), 
hotelparkeerplaats en transfer vanaf 
het station tegen betaling of vanaf het 
station met een taxi naar het hotel.

VERTREK VANAF DE  
WESTERWALDSTEIG
Treinreizigers: Vertrek vanaf het stati-
on op de plek waar de etappe eindigt 
(bijv. Bad Hönningen)
Automobilisten: Terugreis naar de auto 
in twee varianten (a) met de trein van 
Bad Hönningen naar Herborn, en hier 

naar het hotel resp. auto net als bij 
aankomst (b) met de wandelbus com-
fortabel terug naar Herborn, 80 - 180,- 
Euro (tot 8 personen).

WANDELING ZONDER GIDS:
12-/18-etappes:
(prijzen 2016 per persoon in een 2-PK)
(per deel) 450,- Euro (1-PK: +84,- Euro)*
7 obernachtingen met ontbijtbuffet
Verder bij de prijs inbegrepen:
Alle kamers met douche/bad en WC in 
pensions/hotels/landhuishotels; ba ga- 
 getransport bij hotelwissel, toeristen-
belasting, wandelkaart WesterwaldSteig 
en uitgebreide tochtenbeschrijving met 
horecagelegenheden, wandeloorkonde, 
WesterwaldSteig-speldje, excl. reis kos-
ten voor het openbaar vervoer. Bij 
slechts een of twee deelnemers gerin-
ge transporttoeslag, wijzigingen voor-
behouden!

AANVRAGEN AAN:
Westerwald Touristik-Service
Kirchstr. 48a, D-56410 Montabaur
Tel.: +49 (0) 26 02 / 30 01-0
Fax: +49 (0) 26 02 / 94 73 25
info@westerwaldsteig.de
Touroperator:
Kleins Wanderreisen GmbH

*Prijzen 2017 na afspraak
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Hachenburg – Bad Marienberg –  
Nistertal – Dreifelden – Westerburg
Hachenburg met zijn prachtige markt-
plein waar de gouden leeuw op zijn 
troon zit, vormt het startpunt van een 
heerlijke wandelweek. 

De 1e etappe loopt met een lengte van 
15 km van Hachenburg naar Bad Mari-
enberg. In Bad Marienberg wordt u be-
groet door de dierlijke bewoners van 
het wildpark. Vanaf het uitkijkpunt ge-
niet u van een prachtig uitzicht rondom, 
dat door de nieuwe Hedwig-toren al-
leen nog maar beter wordt. Het in-
fo-center bij het basaltpark is een an-
der hoogtepunt van de etappe en laat u 
kennismaken met het zware werk in de 
steengroeve. Een ontspanningsbe-
zoekje aan Marienbad is daarna pre-
cies wat u nodig heeft. 

De 2e etappe is met 6 km erg licht en er 
is voldoende tijd voor andere activi-
teiten. Het blote-voeten-pad middenin 
de stad belooft ’s ochtends al wellness 
voor de voeten. Direct ernaast ligt de 
kruidentuin van Bad Marienberg vol-
gens de leer van pastoor Kneipp. De 
route loopt langs de Schwarze Nister 
naar het Nisterdal met zijn 300 meter 
lange spoorviaduct. Lengte van de  
3e etappe: 13,5 km. De basaltgroeve 

Greifenstein – Krombachtalsperre – 
Breitscheid – Herborn – Greifenstein
Ontdek de Wäller Tour ‚Greifenstein- 
Schleife‘ in combinatie met de Wester-
waldSteig . Trotseer de elementen en 
laat u verrassen door onvergetelijke in-
drukken op de 68 km lange rondwan-
deling.

Dag 1: In Greifenstein kunt u Burg Grei-
fenstein met het klokkenmuseum 
‚Glockenwelt‘ bezoeken. U overnacht in 
Gästehaus Simon.
Dag 2: De tweede dag van uw actieve 
vakantie in het Westerwald staat in het 
teken van water. U wandelt langs de re-
creatieplas Ulmbachtalsperre en de 
Nenderother waterval naar de Krom-
bachtalsperre en overnacht in het 
christelijke gastenverblijf in Rehe, waar 
o.a. een zwembad voor wellness en 
ontspanning zorgt. Als de ca. 27 km 
lange wandelroute toch te veel van u 
vraagt zorgt het gastenverblijf ervoor 
dat u onderweg wordt opgehaald an-
neer u dat wenst.
Dag 3: De derde dag gaat berg-
opwaarts: Vanuit Rehe wandelt u ca. 
14,5 km naar Breitscheid en doorkruist 
daarbij de Fuchskaute - met 657 m de 
hoogste berg in het Westerwald. Ge-
niet van het prachtige uitzicht en de 
gezonde, frisse lucht en vervolg daar-
na uw wandelroute langs de Heister-
berger Weiher naar de Breitscheider 
Stube. Hier overnacht u in een kamer 
met oneindig panoramauitzicht over 
het vliegveldje van Breitscheid.
Dag 4: Vandaag gaat het ondergronds: 
U wandelt ca. 16 km van Breitscheid 
naar Herborn en bezoekt langs het 

„Stöffel” met zijn fossielen is de plek 
voor een eerste stop. In de Alpenroder 
Hütte op de Gräbersberg kunt u heerlijk
uitrusten. Bestemming van de etappe 
is Dreifelden aan het Westerwälder 
Merenplateau. De laatste wandeldag 
brengt u over een afstand van 20 km 
naar Westerburg. De Dreifelder Weiher 
en de Wölferlinger Weiher liggen aan 
de route. U overnacht in Wilmenrod. 
Van hieruit reist u per trein terug naar 
het beginpunt.

Inbegrepen:
•   5 overnachtigen in een 2-PK met  

ontbijtbuffet
• 4x Bagagetransfer
• 4x lunchpakket per persoon
•   1x WesterwaldSteig reisgids incl.  

Top. kaart

Prizen:
•  per persoon in een tweepersoons-

kamer vanaf 339,- Euro / 1-PK- 
toeslag: 160,- Euro

Informatie & Reservering:
Westerwald Touristik-Service
Kirchstr. 48a, D-56410 Montabaur
Tel.: +49 (0) 26 02 / 30 01-0
Fax: +49 (0) 26 02 / 94 73 25
info@westerwaldsteig.de 

Karstlehrpfad (educatief pad over karst) 
naast museum ‚Zeitsprünge‘ ook ver-
scheidene natuurlijke, indrukwekken-
de grotten. Daarna kunt u in Herborn 
zelf de magische oude binnenstad met 
meer dan 400 jaar oude vakwerkhuizen 
en het meesterlijk gerestaureerde kas-
teel Herborn verkennen. U overnacht in 
het kasteelhotel Herborn middenin de 
historische vakwerkhuizen-stad.
Dag 5: Aan het eind van uw korte va-
kantie in het Westerwald wandelt u ca. 
10 km van Herborn naar Greifenstein. 
Tijdens deze route kunt u genieten van 
een uniek uitzicht op de torens van 
burcht Greifenstein, één van de indruk-
wekkendste bezienswaardigheden van 
de regio. Het Duitse Glockenmuseum 
is zeker een bezoek waard, dat met  
bijna 100 klokken in de ‚Glockenwelt  
Burg Greifenstein‘ een duizendjarige 
geschiedenis tot leven laat komen.

Inbegrepen:
•  4 overnachtigen in een 2-PK met  

ontbijtbuffet
•  4x Bagagetransfer
•  4x lunchpakket per persoon
•  1x topografische wandelkaart

Prizen:
•  289,- Euro/persoon in een 2-PK 

1-PK-toeslag: 70,- Euro , extra over-
nachting in Greifenstein na afspraak

Informatie & Reservering:
Westerwald Touristik-Service
Kirchstr. 48a, D-56410 Montabaur
Tel.: +49 (0) 26 02 / 30 01-0
Fax: +49 (0) 26 02 / 94 73 25
info@westerwaldsteig.de 

KENNISMAKINGSAANBIEDING WESTERWALDSTEIG

WANDELEN MET WATER EN WIND

Basaltpark 
Bad Marienberg

Krombachtalsperre
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Laat uw Wandelpas tijdens uw wandeling van Herborn 

tot Bad Hönningen bij de stempelposten aan de route 

afstempelen. Als u de complete route heeft gelopen  

(voor elke etappe is één stempel voldoende), kunt u de 

pas bij de Westerwald Touristik-Service afgeven. Als dank 

voor het insturen van uw pas ontvangt u als bedankje een oorkonde, een 

WesterwaldSteig-speldje en neemt u aan het einde van het jaar deel aan 

de verloting.

STEMPELPOSTEN AAN DE WESTERWALDSTEIG

 etappe naam adres telefoon stempel- 
nr.

1 Tourist-Information  
Dillenburg

Altes Rathaus, Hauptstr. 19,  
D-35683 Dillenburg, +49(0)2771/896-151

1

1 Museum Hohe Schule Schulhofstr. 5, D-35745 Herborn, 
+49(0)2772/927901

1

1 ARAL-Center Burger Hauptstr. 10-12,  
D-35745 Herborn-Burg, +49(0)2772/2675

1

1 Stadtmarketing  
Herborn GmbH

Hauptstraße 39, D-35745 Herborn,  
+49(0)2772/7081900

1

1 ARAL-Tankstelle Berns Marburger Str. 13, D-35745 Herborn- 
Seelbach, +49(0)2772/61240

1

1 Shell Station Frankfurter Straße 1, D-35683 Dillenburg,  
+49(0)2771/5210

1

1 Vogelpark  
Herborn GmbH

Im Beilsbach 16, D-35745 Herborn- 
Uckersdorf, +49(0)2772/42522

2

1, 2 Tourist-Information  
Breitscheid

Rathausstraße 14, D-35767 Breitscheid,  
+49(0)2777/913321

3

2 Breitscheider Stube & 
Pension

Am Flugplatz 4, D-35767 Breitscheid, 
+49(0)2777/6346

3

2 Landgasthaus Hotel 
Ströhmann

Gusternhainer Str. 11, D-35767 Breitscheid, 
+49(0)2777/304

3

2 Die Fuchskaute An der B 414, D-56479 Willingen, 
+49(0)2667/961930

4

2 Christliches Gästezentrum 
„Westerwald“

Heimstr. 49, D-56479 Rehe,  
+49(0)2664/5050

4

3 AMB-Tankstelle Hauptstr. 37, D-56479 Rehe,  
+49(0)2664/992409

4

3, 4 Schuhhaus Gerz Hauptstr. 56, D-56477 Rennerod,  
+49(0)2664/249

5

3, 4 Tourist-Information  
Hoher Westerwald

Westernoher Straße 7 a, D-56477 Rennerod,  
+49(0)2664/9939093

5 + 6

4, 5 VG-Verwaltung  
Westerburg

Neumarkt 1, D-56457 Westerburg, 
+49(0)2663/2910

7

4, 5 Lindner Hotel und  
Sporting Club

Am Wiesensee, D-56457 Westerburg, 
+49(0)2663/99100

7

4, 5 ARAL Tankstelle Willmenroder Str. 32, D-56457 Westerburg, 
+49(0)2663/4844

7

4, 5 Schuhhaus Gerz Bahnhofstr. 3, D-56457 Westerburg, 
+49(0)2663/8309

7

4, 5 Bäckerei Seekatz Kirchgasse 4, D-56457 Westerburg, 
+49(0)2663/4893

7

5 Tourist-Information  
Wiesensee

Winner Ufer 9, D-56459 Stahlhofen a. W., 
+49(0)2663/291494

7 + 8

5, 6 Campingplatz  
Postweiher

Hohe Str. 30, D-56244 Freilingen, 
+49(0)2666/242526

8

6 Gasthof  
„Zum Seeweiher”

Kirchstr. 2, D-57629 Dreifelden,  
+49(0)2666/643

9

6 Jöckelʼs Alpenroder Hütte Alte Poststraße, D-57642 Alpenrod, 
+49(0)2662/1210

10

6 Stöffel-Park Stöffelstraße, D-57647 Enspel, 
+49(0)2661/9809800

10

6, 7 Hotel Zur Post Postweg 1, D-57647 Nistertal,  
+49(0)2661/2126

11

6, 7 Birkenhof- 
Brennerei GmbH

Auf dem Birkenhof, D-57647 Nistertal, 
+49(0)2661/982040

11

6, 7 Restaurant  
Zur Quelle

Brückenstr. 36, D-57647 Nistertal,  
+49(0)2661/2119

11

6, 7 Hotel Rückert Erbacher Str. 8, D-57647 Nistertal,  
+49(0)2661/2424

11

7, 8 Westerwald  
Jugendherberge

Erlenweg 4, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/5008

12

7, 8 Gasthof Seelmann Marktstr. 2, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/5884

12

7, 8 Café Wäller Bismarckstr. 14, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/5491

12

7, 8 STEIG-Alm Wildparkstraße 15, D-56470 Bad Marien-
berg, +49(0)2661/ 5810

12

7, 8 Wildpark Hotel Kurallee 2, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/6220

12

7, 8 Westerwald-Steig Rast Kurallee 2, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/6220

12

7, 8 Tourist-Information  
Bad Marienberg

Wilhelmstraße 10, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/7031

12

7, 8 MarienBad Bismarckstraße 65, D-56470 Bad Marien-
berg, +49(0)2661/1300

12

 ONS  
BEDANKJE
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7, 8 ARAL Tankstelle Langenbacher Str. 18, D-56470 Bad Marien-
berg, +49(0)2661/931012

12

7, 8 Landgasthaus  
„Hubertusklause”

Europastr. 2, D-56470 Bad Marienberg, 
+49(0)2661/3625

12

8 Struthof Brennerei Struthof 1, D-57648 Unnau,  
+49(0)2661/2461

12

8, 9 Landschaftsmuseum 
Westerwald

Leipziger Straße 1, D-57627 Hachenburg, 
+49(0)2662/7456

13

8, 9 Tourist-Information  
Hachenburg

Perlengasse 2, D-57627 Hachenburg, 
+49(0)2662/958339

13

8, 9 Bell Oil Station Graf-Heinrich-Str. 18, D-57627 Hachenburg, 
+49(0)2662/4455

13

9 Brauhaus + Gästerezeption 
Kloster Marienstatt

Marienstatt, D-57629 Streithausen/Marien-
statt, +49(0)2662/9535300

14

9, 10 Landgasthaus  
„Limbacher Mühle”

Mühlenweg 5, D-57629 Limbach, 
+49(0)2662/940652

15

10, 11 Landhotel  
Marienthaler Hof

Am Kloster 4, D-57577 Marienthal,  
+49(0)2682/220

16

11, 12 Hotel Restaurant  
Sonnenhof

Kölner Straße 33, D-57635 Weyerbusch, 
+49(0)2686/98800

17

12, 13 ARAL Tankstelle Rheinstr. 48, D-57632 Flammersfeld, 
+49(0)2685/1508

18

12, 13 Tourist-Information 
Flammersfeld/Rathaus 
(Zimmer 8)

Rheinstr. 17, D-57632 Flammersfeld,  
+49(0)2685/809-193

18

12 – 14 Hotelpark  
„Der Westerwald-Treff”

In der Huth 1, D-57641 Oberlahr, 
+49(0)2685/870

19

13 Hotel Zum  
Wiedbachtal

Wiedstr. 14, D-56305 Döttesfeld, 
+49(0)2685/1060

19 + 20

14 Landhotel Fernblick Bismarckstr. 5, D-53547 Hümmerich, 
+49(0)2687/2291

21

14 Gemeindebüro Neustadt 
(Wied)

Raiffeisenstr. 3, D-53577 Neustadt (Wied), 
+49(0)2683/930510

21

14, 15 Hotel-Restaurant  
Westerwälder Hof

Kurstr. 10, D-53577 Strauscheid,  
+49(0)2683/31102

22

15 Hotel Strand-Café Neustadter Str. 9, D-53547 Roßbach/Wied, 
+49(0)2638/93390

22 + 23

15, 16 Hotel • Restaurant  
zur Post

Neuwieder Straße 44, D-56588 Waldbreit-
bach, +49(0)2638/9260

24

15, 16 Vita Balance Hotel Am Mühlenberg 1, D-56588 Waldbreitbach, 
+49(0)2638/93300

24

15, 16 Nassen’s Mühle Am Mühlenberg 2, 56588 Waldbreitbach, 
+49(0)2638/94357

24

15, 16 Touristikverband  
Wiedtal e.V.

Neuwieder Straße 61, D-56588 Waldbreit-
bach, +49(0)2638/4017

24

16 Hotel St. Pierre Hauptstraße 138, D-53557 Bad Hönningen, 
+49(0)2635/2091

25

16 Tourist-Information  
Bad Hönningen

Neustraße 2a, D-53557 Bad Hönningen, 
+49(0)2635/2273

25

16 Erlebnismuseum  
RömerWelt

Arienheller 1, D-56598 Rheinbrohl, 
+49(0)2635/921866

25
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Veel beleven: begin en einde zijn gelijk.

Maak kennis met het Westerwald tijdens een dagtocht en profiteer van de 

voordelen van een rondwandeling op de ‘Erlebnisschleifen’. Op verschillen-

de tochten krijg ik de kans om, behalve deeletappes van de Westerwald-

Steig, ook andere aantrekkelijke routes in het prachtige landschap van het 

Westerwald te verkennen. Start- en eindpunt zijn hierbij steeds hetzelfde. 

Dit maakt het reizen naar en van deze punten gemakkelijk en de lussen zijn 

ideale dagtochten. Ik geniet dan ook van afwisselende routes en verheug 

me op de veelzijdige verkenningstochten op de WesterwaldSteig en in zijn 

omgeving. De boeiende lussen lopen via bestaande wandelroutes, maar 

zijn niet voorzien van uniforme markeringen. Om me goed te oriënteren, 

heb ik in de Online-Tourenplaner op www.westerwaldsteig.de gedetailleer-

de routebeschrijvingen opgezocht met het erbij behorende kaartmateriaal 

dat beschikbaar is als gratis download. Fijn is ook dat ik mijn route heel ge-

makkelijk als GPS-track kan downloaden.

Voor iedereen die …

…  de WesterwaldSteig  wil leren kennen.

… een dagtocht plant.

… weer bij het startpunt van de wandeling wil uitkomen.

… meer van het Westerwald wil zien.

Route: ca. 18,5 km
Helling :  291 m
Daling :  304 m
Duur: ca. 6:00 h
Startpunt van de toer: Fuchskaute 

Op de Fuchskaute begint deze avon-
tuurlijke tocht. De Fuchskaute vormt 
met zijn 657 meter het hoogste punt 
van het Westerwald. Op een steenworp 
van het restaurant ontmoeten de twee 
Top Trails WesterwaldSteig en Rothaar-
steig elkaar. Daar vindt u ook het offici-
ele startpunt van deze tocht. Ik wandel 
langs de Rothaarsteig in de richting van 
Rabenscheid. De liggende letter R op 
een witte ondergrond wijst mij de weg 
door het stille natuurbeschermingsge-
bied Fuchskaute. Een prachtig weide-
landschap met bomen die niet al te 
dicht bij elkaar staan. Het is een land-
schap dat eigenlijk eerder kenmerkend 
is voor de uitlopers van de Alpen. Voor-
al in de herfst, als de ochtendnevel 
langzaam optrekt en er nog dauw op 
het gras ligt, is het hier prachtig. 

Vlak achter Rabenscheid buigt de Rot-
haarsteig links af in de richting van 
Langenaubach. Het is nu opletten ge-
blazen, want ik verlaat nu kort hierna 
de Rothaarsteig en wandel verder op 
de toegangsweg naar de Rothaarsteig 
(een liggende letter R op een gele on-

dergrond) in de richting van Breit-
scheid. Voor Breitscheid en tegelijker-
tijd ter hoogte van het vliegveldje kom 
ik bij de wegwijzer BRE.002 uit op de 
WesterwaldSteig, die mij nu over de to-
tale lengte tot het startpunt met zijn 
groene W op een witte ondergrond zal 
begeleiden. Voorbij aan het civiel vlieg-
veld van Breitscheid, ga ik verder op de 
route en loop door het typische cul-
tuurlandschap van het Hoge Wester-
wald, met zacht glooiende basalthoog-
ten, open landschappen en de heggen 
die bescherming bieden tegen de wind. 

Deze stroken met dennen werden tus-
sen 1835 en 1838 aangeplant als be-
scherming tegen de veel bezongen 
wind in het Westerwald. Langs de heg-
gen loop ik verder over de vulkaanrots 
Bartenstein naar de Heisterberger vij-
ver en door het natuurbeschermings-
gebied Bermershube met vochtige bio-
topen en bloemenweiden. Hier bloeien 
basterdwederik, schaduwkruiskruid en 
trosvlier. Het grootste deel van het 
landschap biedt ook hier de mooiste 
uitzichten en dat blijft ook zo tot bij 
mijn vertrekpunt, de Fuchskaute. Ter 
afsluiting van deze tour vol belevenis-
sen verheug ik mij op het uiterst gezelli-
ge café in het pension.

DAGTOCHT
OVERAL MOOI

ERLEBNISSCHLEIFE  – FUCHSBAU, ARNIKA UND BERGESHÖHE
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Route: ca. 15,6 km
Helling :  211 m
Daling :   220 m
Duur:  ca. 5:00 h
Startpunt van de toer: 
Tourist-Information am Wiesensee, 
Winner Ufer 9, D-56459 Stahlhofen a. W.

Deze route voert mij door een aantal 
van de mooiste landstreken van het 
Westerburger Land en delen van het 
Hoge Westerwald. De Wiesensee, de 
‚Große Weiher‘ en de ‚Secker Weiher‘ 
zijn daar deel van. Een heel bijzondere 
plek is de 30 meter diepe Holz-
bachschlucht, waar ik op een smal 
paadje doorheen loop. Zouden er hier 
ook elfen zijn? Het sprookjesachtige 
landschap lijkt me hiervoor geschapen. 

De Holzbach heeft zijn bedding in de 
basaltblokken uitgeslepen en doet hier 
en daar denken aan een wild stromen-
de bergbeek. Kenmerkend voor de rou-
te over het geheel is de verrassende af-
wisseling van stukken over paden, door 
bossen en langs weiden. Alleen het 
eerste deel van de route loopt hier en 
daar over smalle geasfalteerde wegge-
tjes, maar ook is het landschap prach-
tig. Wat mij bijzonder goed bevalt, is 
het grote aandeel aan mooie paden die 

Route: ca. 15,6 km
Helling :  242 m
Daling :   259 m
Duur: ca. 5:00 h
Startpunt van de toer: 
Tourist-Information Hoher Westerwald, 
Westernoher Str. 7a, D-56477 Rennerod 

Vandaag ga ik over toppen en door da-
len. Bij het kantoor van de Tourist Infor-
mation, in het centrum van Rennerod, 
steek ik de Hauptstraße over (B54) om 
aan mijn wandeling te beginnen. Daar-
na ga ik naar rechts over de Friedhofs-
weg en volg de straat bergop. De route 
loopt langs het kerkhof rechtdoor naar 
de rand het bos, waar ik de bordjes van 
de WesterwaldSteig volg. De route 
loopt langs de legendarische Seiten-
stein, een basaltformatie, die zo’n 20 
meter de hemel inreikt. De route gaat 
verder tot bij de Kreisstraße K51 (dis-
trictsweg – Hellenhahn-Schellenberg – 
Seck), die ik oversteek. De weg loopt 
langs de Grote en Kleine ‚Secker Wei-
her‘. Aan de Grote ‚Secker Weiher‘ ligt 
een camping met restaurant waar ik 
me een verfrissing gun. Ik volg de be-

deels speciaal voor de wandelaars zijn 
aangelegd. Het kan dan ook gebeuren 
dat ik groene weilanden oversteek 
waarop in de zomermaanden koeien 
staan te grazen. Omdat de dieren niet 
alleen tevreden zijn, maar ook vredelie-
vend, is de oversteek geen gevaarlijk 
avontuur. De overwegend gemakkelij-
ke hellingen bieden steeds weer mooie 
panoramische uitzichten waarvan de 
wandelaar op de talrijke rustplaatsen 
kan genieten. 

Ik volg een tijdlang de Westerwald-
Steig. Dit deel van de route maakt in-
druk door zijn veelzijdigheid. Vaak 
heeft de route onverwachte verassin-
gen in petto. Ik kom bij kronkelende 
paadjes die langs verborgen en idylli-
sche beekjes lopen. Vlak langs de rou-
te nodigen mooi gelegen restaurants 
en cafés uit voor een korte pauze. De 
Tourist Information aan de Wiesensee 
heeft tegen een borgsom GPS-appara-
ten beschikbaar waarmee wandelaars 
onbekommerd en zonder wandelkaart 
van de wandeling kunnen genieten. De 
GPS-kaart vermeldt ook alle banken, 
rustplaatsen, horecagelegenheden en 
hutten waar je kunt uitrusten.

wegwijzering van de WesterwaldSteig 
en bereik zo Hof Dapprich. De route 
gaat verder naar het natuurbescher-
mingsgebied Holzbachschlucht. Rot-
sen, bos en cascades in de beek bie-
den een ruig en romantisch schouw-
spel. Men kan in beide richtingen over 
ongerepte paden via de route R29 om 
de kloof lopen. Er is een brug aan het 
einde van de kloof die beide oevers ver-
bindt. Als ik weer terug ben bij Hof Dap-
prich maak ik gebruik van de verlokkin-
gen van het restaurant. Na een lekker 
hapje ga ik op de R24 verder in de rich-
ting van Seck. 

Eerst via een klein paadje en dan via 
een kiezelweg bereik ik de bebouwde 
kom van Seck, waar ik de hoofdstraat 
oversteek en dan links afsla naar de 
R21 en via de Ferdinand-Werner- 
Straße en Schinnhohl naar de kerk 
loop. Bij het kerkhof links af en opnieuw 
links bij de brandweer naar de Hellen-
hahner Straße om tenslotte rechts af 
te slaan naar de Fackenhahner Weg en 
het dorp achter mij te laten en via de 
R21 terug te keren naar Rennerod. 

ERLEBNISSCHLEIFE – GRÜNER STEIG UND SEENWEG

ERLEBNISSCHLEIFE – HÜGEL, SEEN UND EINE SCHLUCHT
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Route: ca. 12,2 km
Helling :  377 m
Daling :   376 m
Duur: ca. 4:30 h
Startpunt van de toer: 
Kloster Marienthal

Ik begin mijn ronde over de Wester-
waldSteig in de richting van Limbach 
bij de parkeerplaats voor wandelaars 
in Marienthal. Ik volg de groene W op 
een witte ondergrond naar de top van 
de Sonnenberg. Bij de rustplaats ‘Son-
nenberg’, een van de mooiste uitzichts-
punten op de WesterwaldSteig, kan ik 
genieten van het vergezicht over het 
bochtige Nistertal en het weidse heu-
vellandschap in de richting van Geb-
hardshain en Bad Marienberg. Aan de 
voet van de berg ligt Alhausen; de berg-
top werd ooit bewoond door de Kelten. 

Ik volg de WesterwaldSteig en bereik 
het Weltendepfad, een pad dat doet 
denken aan de Alpen en dat een van de 
hoogtepunten van de WesterwaldSteig 
is. De wandelaar moet hier goed te voet 
zijn en geen last hebben van hoogte-
vrees. Ik ben onder de indruk van de 
ongerepte en stille kreupelhoutbossen 
langs de bocht van de Nister en loop 
door een van de mooiste delen van de 

Route: ca. 14,9 km
Helling :  178 m
Daling :  182 m
Duur: ca. 4:30 h
Startpunt van de toer: 
Wandelparkeerplaats Dreifelder Weiher

Bij de parkeerplaats net buiten Dreifel-
den, waar wandelaars hun auto kunnen 
parkeren, begin ik aan mijn wandeling 
over de Wiedweg in de richting van Drei-
felden. Al na een paar meter bereik ik 
wegwijzer HAC030 en dus ook de Wes-
terwaldSteig. Nu zal hij mij verder de 
weg wijzen. Ik volg de groene W op een 
witte ondergrond, langs de Weiher van 
Dreifeld, een van de zeven stuwmeer-
tjes waaraan het merengebied in het 
Westerwald zijn naam heeft te danken. 

Na ongeveer 2 km bereik ik de Postwei-
her. Inmiddels heb ik ook al de bos-
speelplaats bij Steinen overgestoken. 
Vanaf de oevers van de Postweiher 
dwaalt de blik naar het nabij gelegen 
strandbad waar zwemmen, roeien of 
een rondje met een trapboot mijn be-
langstelling wekken. Voorbij de be-
bouwde kom van Freilingen loop ik ver-
der op de WesterwaldSteig, over de 
hooggelegen delen met weiden en vel-
den naar het natuurbeschermingsge-
bied Wölferlinger Weiher en later nog 

Kroppacher Schweiz. Het Welendep-
fad is een pad dat uit de rotsen is ge-
houwen en dat vroeger werd gebruikt 
door kinderen die in Stein-Wingert naar 
school gingen. In de volksmond wordt 
het ook wel het pad ‘Aan het uiteinde 
van de wereld‘ genoemd. Op sommige 
korte stukken waar je moet klauteren, 
zijn stalen kabels aangebracht. Ik kan 
me vasthouden en me veilig over het 
pad bewegen. Bij nat weer kan het hel-
lende pad hier en daar glad zijn. Het 
Weltendepfad eindigt bij wegwijzer 
HAC033, vlak voor Alhausen. Hier ver-
laat ik de WesterwaldSteig en loop ver-
der over de Kölner Weg, die is gemar-
keerd met een witte K op een zwarte 
ondergrond. 

Na een korte stijging steek ik de Raiff-
eisenstraße B256 over en loop verder 
langs de velden en voorbij aan Nassen, 
waar ik voor de laatste keer een heer -
lijk uitzicht heb over de Kroppacher 
Schweiz. De Kölner Weg brengt me 
door het bos naar de pelgrimskerk en 
het historisch bekende Franciskanen-
klooster Marienthal. Op de laatste me-
ters van mijn wandeltocht loop ik langs 
de muren van het klooster en kom weer 
terug bij het vertrekpunt.

naar de Schwengersberg. Van hieraf 
kan ik op een hoogte van 463 meter ge-
nieten van een grandioos uitzicht. Het 
WesterwaldSteig-bankje biedt de pas-
sende gelegenheid tot een pauze en 
kan ik de schone lucht van het Wester-
wald inademen. Het is nog ongeveer  
1 km in de richting van Rothenbach en 
dan moet ik voorlopig even afscheid 
nemen van de WesterwaldSteig. Ik 
kruis nu de hoofdwandelroute II (witte 
II op een zwarte ondergrond) die mij  
terugbrengt naar Dreifelden. Parallel 
wordt ook de 7 Weiher-Weg (een blau-
we 7 op een witte ondergrond) op dit 
deel van de route aangegeven. Langs 
bosranden en door mooie beukenbos-
sen loop ik in een snel tempo in de rich-
ting van Dreifelden. Vanaf het laatste 
hoge punt vlak voor de bebouwde kom 
kan ik nog een blik werpen op de Drei-
felder Weiher. 

De WesterwaldSteig kom ik dan weer 
tegen in Dreifelden. Langs de oudste 
stenen kerk van het Westerwald kom ik 
weer bij de Dreifelder Weiherd. Afslui-
tend slenter ik nog langs het oever tot 
bij de wegwijzer HAC030. Via de Wied-
weg is het nog maar een paar meter tot 
bij de parkeerplaats.

ERLEBNISSCHLEIFE – 
KLOSTER MARIENTHAL UND DAS ENDE DER WELT

ERLEBNISSCHLEIFE –  
ROMANTISCHE SEENPLATTE

72/73AVONTUURLIJE ROUTES



Route: ca. 11,7 km
Helling :  489 m
Daling :   488 m
Duur: ca. 4:30 h
Startpunt van de toer:  
Parkeerplaats Wiedhalle in Roßbach 

Vanaf de parkeerplaats volg ik op de 
Wieddamm de WesterwaldSteig. Bij de 
brug sla ik rechts af en weer rechts 
naar de Wiedtalstraße. Na 50 meter 
links en dan bergop langs de St. Mi-
chaelskapel, verder over de Wester-
waldSteig, rond het Roßbacher Häub-
chen, een afgegraven vulkaankegel 
met een fantastisch panoramisch uit-
zicht over het dal van de Wied, interes-
sante rotswanden uit basalt en een ba-
salt-leerpad. Vervolgens kruis ik het 
dal van de Masbach, een romantisch 
zijdal van de Wied. Het gaat verder ber-
gop naar de hogere delen van het dal 
van de Wied, waar ik kan genieten van 
een heerlijk uitzicht over weilanden en 
bossen. Bij wegwijzer WAB009 komt 
de WesterwaldSteig uit op de Wied-
weg. Bij deze T-splitsing verlaat ik de 
WesterwaldSteig en sla links af naar de 
Wiedweg en loop verder naar Hotel 
Wiedfriede in Arnsau dat een prachtige 
buitenterras heeft. Het laatste deel van 
de route loopt over de Wiedweg, steeds 
in de buurt van de Wied, en weer terug 
naar Roßbach.

Route: ca. 10,6 km
Helling :  414 m
Daling :   413 m
Duur: ca. 4:00 h
Startpunt van de toer: Parkeerplaats 
Markt straße, D-56588 Waldbreitbach

Ik volg de weg die naar de Westerwald-
Steig voert rechtdoor tot bij de Wied en 
ga dan na 300 m naar rechts. Hier sla ik 
links af over de brug en onmiddellijk 
weer links. Na 100 m ga ik naar rechts 
en na 50 m (informatiebord) sla ik 
rechts af naar het bos. Via de Wester-
waldSteig bereik ik het gebied van de 
vroegere ‘IJzerertsmijn Katzenschleif’. 
Op de heuvelrug bij Over geniet ik van 
het uitzicht. Ik blijf op de Westerwald-
Steig die langs het kasteel Walburg 
naar het dal van de Walbach loopt. Het 
drie verdiepingen tellende gebouw is 
opgetrokken uit natuursteen en troont 
hoog boven de Wied. Het is tegenwoor-
dig in privébezit. In het dal sla ik rechts 
af naar de Wiedweg en loop via Gasbit-
ze terug in de richting van Waldbreit-
bach. Bij de camping Wiedhof steek ik 
de Wied over en volg aan de rechter-
kant de L255 gedurende 100 m. Na het 
Joodse kerkhof ga ik links het bos in. 
Vandaar uit bereik ik de plaats en steek 
de K90 over. Hier ga ik rechts naar de 
W2 en loop langs de 800-jaar oude, ge-
renoveerde commanderij en parochie-
kerk terug naar het vertrekpunt.

Route: ca. 11 km
Helling :  440 m
Daling :  440 m
Duur: ca. 4:00 h
Startpunt van de toer: Parkeerplaats 
Markt straße, D-56588 Waldbreitbach

Ik volg de weg die naar de Westerwald-
Steig voert rechtdoor tot bij de Wied en 
ga dan na 300 m naar rechts. Hier sla ik 
links af over de brug en onmiddellijk 
weer links. Na 100 m ga ik naar rechts 
en na 50 m (informatiebord) sla ik links 
af naar het bos. Ik volg de Westerwald-
Steig nu in de richting van Hausen via 
het St. Josefshaus en verder bergop in 
de richting van Malberg. Bij de splitsing 
N5/W3 laat ik de WesterwaldSteig ach-
ter mij en volg de N5 (dan wel HI) in de 
richting van Niederbreitbach. Op de N5 
bergaf naar het dal kom ik voorbij de 
camping Neuerburg. Hier gaat de N5 
over in de Wiedweg. Ik steek links de 
brug over de Wied over en even buiten 
Niederbreitbach loop ik in de richting 
van het kerkhof en langs de Nikolaus-
kapelle naar de top van de Clausberg. 
Over de Wiedweg, die hier samenloopt 
met de Klosterweg, kom ik bij de Klos-
terberg en het moederhuis van de 
Franciscanessen. Hier sla ik rechtsaf 
naar beneden tot bij de kerk. Via de W2 
in de richting van het centrum keer ik 
weer terug naar het vertrekpunt.

Route: ca. 17,8 km
Helling :  634 m
Daling :  635 m
Duur: ca. 6:30 h
Startpunt van de toer:  
Parkeerplaats Wied talbad, Hönninger 
Straße, Hausen/Wied

Ik steek de L257 over en volg de N5 tot 
bij de brug over de Wied. Bij de wegwij-
zer WAB.013 sla ik links af naar de Wes-
terwaldSteig en loop bergop tot bij de 
schuilhut voor wandelaars Malberg. 
Vandaar loop ik verder langs de Mal-
bergsee tot bij de oude keizereik. Hier 
sla ik links af naar de N3 en volg die te-
rug tot in het dal van de Wied naar de 
L255. Ik maak gebruik van het voetpad 
(N3) dat parallel loopt aan de L255 tot 
bij de brug over de Wied, steek de straat 
over en neem de Wiedweg. Bij camping 
Neuerburg ga ik bij de ingang rechts 
over de Wied. Na de bebouwde kom 
van Niederbreitbach gaat de weg ber-
gop in de richting van het kerkhof, langs 
de Nikolauskapel, naar de top van de 
Clausberg. Ik volg de Wiedweg, die hier 
samenloopt met de Klosterweg en de 
N5, en bereik zo de Klosterberg. Bij het 
klooster loop ik op de N5 de Stationen-
berg naar beneden (let op: de secundai-
re weg moet in een bocht worden over-
gestoken). Aan de Kreuzkapelle steek ik 
de brug over en sla links af om via de N5 
weer terug te komen bij het vertrekpunt.

ERLEBNISSCHLEIFE  
BASALTBOGEN

ERLEBNISSCHLEIFE 
KATZENSCHLEIF

ERLEBNISSCHLEIFE 
WIEDBLICK TOUR

ERLEBNISSCHLEIFE 
WIEDTALER HÖHENPFAD

74/75AVONTUURLIJE ROUTES



Paden met een kwaliteitskeurmerk.

Naast de WesterwaldSteig heeft de regio tussen de rivieren Rijn, Sieg, Dill 

en Lahn nog meer te bieden. Op de Wäller Touren kom ik nog meer regio-

nale verscheidenheid tegen dan op de WesterwaldSteig. Een goed voor-

uitzicht op een afwisselende dagtocht of meerdaagse tocht met heel wat 

hoogtepunten onderweg. Voor mij is er in ieder geval wel wat te vinden. 

Alle details over routes, kaarten en GPS-tracks om te downloaden vind  

ik in de routeplanner op www.westerwald.info. Of ik vraag de gratis  

pocketgids ‘Wandern im Westerwald auf den Wäller Touren’ aan (Tel.: +49 

(0) 2602/3001-0, mail@westerwald.info).

Voor iedereen die …

… meer van het Westerwald wil zien.

… van kwaliteit houdt.             

 ALTERNATIEVE TOCHTEN  
PRACHTIG 
WANDELEN

DAGTOCHT: 
Station Rotenhain – Station Nistertal  |  Lengte: ca. 16 km | etappe: 6 (deeltraject)

Station Nistertal – Station Korb  |  Lengte: ca. 16 km | etappe: 7 + 8 (deeltraject)

Station Korb – Station Hattert  |  Lengte: ca. 15,5 km | etappe: 8 + 9 (deeltraject)

Station Hachenburg – Station Hattert  |  Lengte: ca. 19 km | etappe: 9 – 10 (deeltraject)

Station Hattert – Station Kloster Marienthal  |  Lengte: ca. 19,5 km | etappe: 10 
(deeltraject)

Station Ingelbach – Station Kloster Marienthal  |  Lengte: ca. 17 km | etappe: 10 
(deeltraject)

2-DAAGSE WANDELING: 
Westerburg – Dreifelden – Nistertal  |  Lengte: ca. 38 km | etappe: 5 – 6

Nistertal – Bad Marienberg – Hachenburg  |  Lengte: ca. 21 km | etappe: 7 – 8

Hachenburg – Limbach – Kloster Marienthal  |  Lengte: ca. 32 km | etappe: 9 – 10

3-DAAGSE WANDELING: 
Westerburg – Dreifelden – Nistertal – Unnau-Korb  |  Lengte: ca. 52 km | etappe: 5 – 8

3- OF 4-DAAGSE WANDELING: 
Westerburg – Dreifelden – Nistertal – Hachenburg  |  Lengte: ca. 57 km | etappe: 5 – 8

Nistertal – Hachenburg – Limbach – Kloster Marienthal  |  Lengte: ca. 53 km |  
etappe: 7 – 10

5- OF 6-DAAGSE WANDELING: 
Westerburg – Dreifelden – Nistertal – Hachenburg – Limbach – Kloster  
Marienthal  |  Lengte: ca. 89 km | etappe: 5 – 10

Meer informatie vindt u op: www.westerwald.info/ 
westerwaldsteig/wandertouren-tipps-mit-bahnanbindung.html

WANDELTOCHTEN 
OP DE STEIG BEREIK- 
BA AR MET DE TREIN 
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de water en verschillende landschap-
pen voor een welkome afwisseling. 
Steeds weer wordt hierbij het spoor 
van de Brexbachtalbahn overgestoken. 
En tenslotte bekroont het brucht Gren-
zau de wandelroute met een vleugje 
middeleeuwse sfeer ...

NATURPARK RHEIN-WESTERWALD
De WÄLLER-TOUR Klosterweg door-
kruist over ca. 18 afwisselende kilome-
ters het Rengsdorfer LAND en combi-
neert zelfs twee bijzondere ‚wandelbe-
roemdheden‘ met elkaar: de Rheinsteig 
in Rengsdorf en de WesterwaldSteig  in 
Waldbreitbach in het Wiedtal. Ontdek 
ook de twee belevenispaden over de 
Klosterweg: De Rengsdorfer Panora-
maweg (ca. 14,5 km) en de Lau bach-
Keltenroute (ca. 12 km)! Prachtige 

HESSISCHER WESTERWALD
De WÄLLER-TOUR Greifenstein-Sch-
leife gaat over 36 km van Herborn via 
Greifenstein naar de Krombachtalsper-
re (stuwdam). Van hieruit kan ik de 
tocht voortzetten via de Westerwald-
Steig in de richting van Fuchskaute tot 
bij het vertrekpunt in Herborn (geza-
menlijke lengte: ca. 68 km). 

SÜDLICHER WESTERWALD/
MONTABAUR
De WÄLLER-TOUR Augst gaat over ca.  
14 km met afwisselende beklimmin-
gen en afdalingen langs historische 
bezienswaardigheden, zoals de ruïne 
Sporkenburg bij Eitelborn. De WÄLLER- 
TOUR Elberthöhen belooft sprookje-
sachtige uitzichten over een afstand 
van 15 km rondom Niederelbert, Ober-

panoramische uitzichten, mooie rivier-
dalen en historische bouwwerken vor-
men de highlights van de avontuurlijke 
WÄLLER-TOUR Iserbach schleife. Dit 
20,8 km lange traject door natuurpark 
Rhein-Westerwald is met zijn 771 
hoogtemeters best vermoeiend maar 
het is mogelijk om via een afkorting de-
ze route in twee gemiddelde deeletap-
pes in de delen. De WÄLLER-TOUR  
‚Bärenkopp‘ laat over een afstand van 
11,6 km de mooiste kant van Waldbreit-
bach en Wiedtal zien: prachtige uit-
zichten vanaf de toppen van het Wes-
terwald rondom Breitscheid en talrijke 
afwisselende paadjes geven op deze 
tocht verveling geen kans.

elbert en Welschneudorf. De WÄLLER- 
TOUR in het Eisenbachtal is een ver-
frissende route langs het water. Deze  
9 km lange route is bijzonder geschikt 
voor families met kleine kinderen en 
ook ideaal als verfrissende wandeling 
op een warme zomerdag. Op en af gaat 
de WÄLLER-TOUR in het Buchfinken-
land. Deze wandelroute van ca. 14 km 
rondom het wild- en recreatiepark 
Westerwald is aantrekkelijk door de ve-
le historische bezienswaardigheden.

KANNENBÄCKERLAND
De WÄLLER-TOUR Brexbachschlucht-
weg in het Kannenbäckerland leidt over 
een afstand van ca. 16 km vanaf de 
weidse hoogvlaktes met prachtig uit-
zicht naar het Brexbachtal. Daarbij zor-
gen de idyllische bossen, het klateren-
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 WESTERWALD-SHOP – JETZT BESTELLEN
In unserem Westerwald-Shop finden Sie eine interessante Auswahl an 
Kartenmaterial, Büchern, Freizeitausrüstung, Modeartikeln sowie Fahnen 
und Accessoires. Durchstöbern Sie unseren Shop  
und finden Sie etwas Schönes oder Nützliches rund 
um den Westerwald.

www.westerwald-shop.info
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door het land Rheinland-Pfalz.
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BESICHTIGUNG UND FÜHRUNG:

Besichtigungstermine und Genussabende sind für Gruppen flexibel 

nach Vereinbarung buchbar.  Offene Führungen für Kleingruppen 

und Einzelpersonen freitags. 16 uhr, samstags und jeden ersten 

Sonntag im Monat, 15 Uhr.

_Faszination Destillerie
BESICHTIGUNG, FÜHRUNG, VERKOSTUNG

_Genuss-Abende
SPANNEND, LECKER UND ABWECHSLUNGSREICH

_Whisky Tastings
NEUE TRADITIONEN IN ALTEN FÄSSERN

_Destillateur-Kurse
VOM GETREIDE/OBST ZUM FERTIGEN BRAND

erlebniserlebnisdestillerie &manufaktur
 DAS AUSFLUGSZIEL! 

AUF DEM BIRKENHOF · 57647 NISTERTAL · 
FON 02661 98204-0 · BESUCH@BIRKENHOF-BRENNEREI.DE
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Ihr Ausrüster
im Westerwald für 

 Outdoor und Wander...
...bekleidung, Schuhe,

  Zubehör

Rucksäcke und

   www.koch-westerburg.de   E-Mail. koch.wbg@intersport.de
 Tel. 02663 - 293 490   Fax. 02663 - 293 401G. Koch GmbH & Co. KG   Günther-Koch-Str. 23   56457 Westerburg   


