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Besser Bus&Bahn

MINIGRUPPENKARTE

INFO-HOTLINE 0800 5 986 986  kostenfrei,
täglich von 8 bis 20 Uhr

Naturliebhaber?
Bis zu 5 Personen haben Spaß in den Backen.

INFO-HOTLINE 0800 5 986 986 kostenfrei,

 Bis zu 80%
         sparen  
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INHOUDSOPGAVE

HET WESTERWALD
WÄLLER TOUREN

WANDELPARADIJS WESTERWALD
OP PAD OP TWEE WIELEN

WÄLLERTOUR Greifenstein-Schleife Etappe 1 17,5 km 4
WÄLLERTOUR Greifenstein-Schleife Etappe 2 22,3 km 8
WÄLLERTOUR Hohe Hahnscheid 10,6 km 12
WÄLLERTOUR Augst 14,1 km 16
WÄLLERTOUR Elberthöhen 16,2 km 18
WÄLLERTOUR Eisenbachtal 11,1 km 20
WÄLLERTOUR Buchfinkenland 14,7 km 22
WÄLLERTOUR Brexbachschluchtweg 16,4 km 24
WÄLLERTOUR Iserbachschleife 20,9 km 26
WÄLLERTOUR Klosterweg 18,3 km 30
WÄLLERTOUR Bärenkopp 11,8 km 34
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EDLE PRÄSENTE · EXKLUSIVE DESTILLATE 
WESTERWÄLDER SPIRITUOSEN · WHISKY · FEINKOST
SO SCHMECKT HEIMAT!

_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

_Whisky-Tasting
Neue Traditionen in alten Fässern

_Gin-Blending
Klassiker mit neuen Impulsen

Seminar- und Besichtigungstermi-
ne sind für Gruppen flexibel nach  
Vereinbarung buchbar. Offene Füh-
rung für Kleingruppen und Einzelper-
sonen freitags, 16 Uhr, samstags und 
jeden 1. Sonntag im Monat, 15 Uhr.

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE

Auf dem Birkenhof  ·  Nistertal  ·  F 02661 982040  ·  besuch@birkenhof-brennerei.de

erlebnisdestillerie &manufaktur
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FÜHLEN SIE SICH GUT BERATEN?
ÜBERZEUGT SIE UNSER SERVICE?
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WESTERWALD TOURISTIK-SERVICE
Kirchstraße 48a | D-56410 Montabaur
   +49 2602-300 10 

 +49 2602-94 73 25
mail@westerwald.info
www.westerwald.info/nl
www.facebook.de/westerwaldsteig
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WANDELEN OP  
DE WÄLLER TOUREN

DAG- EN
RONDWANDELINGEN

TOT ZIENS 
IN HET 

WESTERWALD

U4 105 mm

COLOFON 

Verantwoordelijke uitgever: 
Westerwald Touristik-Service  
Kirchstraße 48 a | D-56410 Montabaur
  +49 2602-300 10 

 +49 2602-94 73 25
mail@westerwald.info
www.westerwald.info/nl 
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HELEMAAL NAAR WENS

...een streek waar de natuur steeds 
weer oneindig vele tinten groen 
bedenkt.

Als fris en afwisselend ervaar ik het 
landschap en het weldoende contact 
met de omgeving werkt nog steeds 
door. Hier ontdek ik plotseling weer 
het vergeten gevoel van geborgen-
heid en kalmte. Geen stress, geen 
haasten, alleen de spannende vraag 
over welke lommerrijke bospaden ik 
vandaag zal wandelen. De vogels 
tjilpen bij het meer, waar de zon en 
het loof van de oude beuken mij 
trakteren op schaduwspelen. Bijen 
zoemen achter het tuinhek waar 
bloemen, kruiden en groenten de 
liefde voor het land en zijn groene 
schatten zichtbaar maken. Waarom 
zou ik eigenlijk niet m’n nieuwsgie-
righeid de vrije loop laten en op de 

fiets het vakantieland verkennen? 
Bij de pottenbakker kijken hoe hij 
werkt, luisteren naar de verhalen 
over mijnbouw, of genieten van de 
smaken van een goede en eerlijke 
keuken. 

Er valt zo veel te beleven tussen berg 
en dal, op grote of kleine tochten. 
En steeds weer spreekt het hart als 
je mensen ontmoet. Nuchter, maar 
warm en oprecht en authentiek. Dat 
heb ik gemist, en hier kom ik tot 
mezelf.

Wij zijn echte vrienden, 
het Westerwald en ik.

HET WESTERWALD
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WÄLLER TOUREN

De WesterwaldSteig heeft het Wes-
terwald bekend gemaakt als wan-
delparadijs. Maar naast de langeaf-
standsroute heeft de streek tussen 
Rijn, Lahn, Dill en Sieg nog veel meer 
te bieden. 

Op de ‘Wäller Touren’ duik ik nog 
dieper in de variatie die de regio 
te bieden heeft en waar een af-
wisselend routeverloop en tal van 
hoogtepunten elkaar opvolgen. Ik 
kan het Westerwald verkennen op 
gecertificeerde dagtochten, meestal 
een rondwandeling met een lengte 
van 9 tot 21 kilometer. 

Goed zichtbare markeringstekens 
en uniforme wegwijzers begeleiden 
me door de intens groene natuur. De 

infrastructuur van de routes staat 
garant voor urenlang onbekommerd 
wandelplezier. 

‘Waar komt eigenlijk de naam 
vandaan?’ vraag ik me af. ‘Hui, 
Wäller!’ is de groet waarmee wan-
delaars in het Westerwald elkaar 
begroeten. ‘Hui!’ fluit de wind en 
hartelijk groeten de Wäller, zoals de 
mensen in het Westerwald heten. 
Geen nood, de Wäller ‘Basaltköp-
fe’ zijn doodgoede mensen die mij 
graag verwelkomen.

Ik kan haast niet wachten op pad 
te gaan op de Wäller 
Touren!

WÄLLER TOUREN

Rond- en dagtochten
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Campingplatz
Ulmbachtalsperre

wanderbares
deutschland
Q U A L I T Ä T S W E G

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband
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ROUTE VAN A NAAR B KEURMERK QUALITÄTSWEG

START/EINDPUNT: 
Herborn, Hotel Gutshof/Beilstein

PARKEREN:
Gasthaus Brauerei & Hotel Gutshof, 
Im Gutshof 1 / Austrasse 81a
35745 Herborn

HORECAGELEGENHEDEN:
Greifenstein: Gittis Berggasthof  
 +49 6449-71 93 57

Restaurant Zur schönen Aussicht  
 +49 6449-428

Berghütte Dillblick  
 +49 6449-719 88 33

Ulmbachtalsperre: Pizzeria Piccolo  
 +49 2779-510 02 60 

Greifenstein-Beilstein: 
Gaststätte Held  
 +49 2779-234

CAMPINGS: 
Campingplatz Ulmbachtalsperre
 +49 2779-349 

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Greifenstein
 +49 2779-912 40

www.greifenstein.de
TI Herborn
 +49 2772-708 19 00

www.herborn-erleben.de

GREIFENSTEIN-SCHLEIFE | ETAPPE 1 VAN HERBORN GAAT DE EERSTE 
ETAPPE DOOR HET FLESBACHTAL, 
LANGS DE RUÏNE VAN BURCHT 
GREIFENSTEIN EN DE STUWDAM 
IN HET ULMBACHTAL

Van Herborn loop ik door het groe-
ne dal van de Dill en begin dan aan 
de klim naar de Katzenstein. Na het 
lawaai van de stad loop ik hier door 
een volmaakte stilte. De tocht gaat 
verder door een schaduwrijk bos. 
Dan nodigt het lieflijke dal van de 
Fleisbach met weilanden en water 
uit tot een picknick.

Na een langere klim bereik ik de 
Greifenstein met de imposante 
burchtruïne waar ik graag een kijkje 
neem. Vooral de klokkentoren en de 
‘Glockenwelt’ vind ik prachtig. Soms 
rust ik hier even uit en eet een hapje 
in de gewelven van de burcht. Ver-
volgens loop ik dan verder door het 

dichte bos tot bij een schuilhut boven 
de stuwdam in het Ulmbachtal. Ook 
dit een prima pauzeplek. Dan gaat 
het weer bergaf naar het Ulmbachtal 
en na een tijdje kom ik bij de grote 
stuwdam. De route loopt over de 
aarden dam die een hoogte heeft 
van 16 meter. In de zomer neem ik 
graag even een duik in het stuwmeer. 
Dan gaat de route bergop naar het 
Christköppelchen, even ervoor ein-
digt het eerste deel van de Greifen-
stein-Schleife (het rondje van Grei-
fenstein). Via een korte omweg kom 
ik in het charmante plaatsje Beilstein.

TIP VAN AUTEUR:
Bezienswaardig zijn de burcht Grei-
fenstein en de ‘Glockenwelt’. Er is een 
café waar je even kunt pauzeren. Bo-
vendien kan ik in het 
stuwmeer van
Ulmbachtal gaan 
zwemmen.

Burcht Greifenstein © Dominik Ketz

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

535 hm 364 hm

ca. 17,5 km ca. 5:15 h
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Stuwdam Krombachtal © Dominik Ketz

kann man nicht beschreiben!

Herborn
muss man erleben!

Ist aber rrrrichtig gut!

Stadtmarketing Herborn GmbH
Bahnhofsplatz 1  I  35475 Herborn

Tel.:  02772/7081900  I  tourist@herborn.de
www.herborn-erleben.de

- Hausgemachte Torten &  
  Kuchen in großer Auswahl
- Kaffeespezialitäten
- Softeis (saisonal!)
- herzhaftes
in historischem Ambiente oder im 
Garten genießen

Windlück 1
56479 Rehe

02664-990768
www.windlueck.de

 

 

Das Naherholungsgebiet am Heisterberger 
Weiher erwartet Sie.  

Campingplatz ~ Liegewiesen ~ Schwimmen~  
Aqua Fun Park ~ Minigolf ~ Wandern ~ Radfahren  
Erholung ~ Action ~ Spaß für die ganze Familie 

www.camping-heisterberger-weiher.de 

 

    

CCaammppiinnggppllaattzz  aann  ddeerr  KKrroommbbaacchhttaallssppeerrrree  

Unser Campingplatz liegt an der Krombachtalsperre im Hessischen Westerwald.  

Auf dem Dauercampingplatz sowie dem Tagescampingplatz finden Sie im Sommer 
wie im Winter Ruhe und Erholung. Aufgrund der hervorragenden Windverhältnisse 
haben Segler und Surfer, auf der 95 Hektar großen Wasserfläche, optimale 
Bedingungen. Der Badestrand lädt zum Sonnenbaden und Schwimmen ein. 
Wandern und Radtouren in der Umgebung. 



wanderbares
deutschland
Q U A L I T Ä T S W E G

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband
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ROUTE VAN A NAAR B KEURMERK QUALITÄTSWEG

START/EINDPUNT: 
Beilstein, sportterrein/
Krombachtalsperre

PARKEREN:
Sportterrein Beilstein 
(„Basalt-Arena“), Bereikbaar via 
Schloßstraße, 35753 Greifenstein

HORECAGELEGENHEDEN:
Wij raden aan proviand mee te 
nemen in een rugzak!
Krombachtalsperre: 
Pizzeria „Al Lago“  
 +49 2775-940 66 30

Restaurant Ponte Rosa  
 +49 2664-911 63 82

CAMPINGS: 
Campingplatz an der 
Krombachtalsperre
 +49 2775-300

www.camping-krombachtalsperre.de
Welter´s Camping und 
Freizeitparadies
 +49 2664-85 33

www.welters-camping.de

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Greifenstein
 +49 2779-912 40

www.greifenstein.de 
TI Driedorf
 +49 2775-954 20

www.driedorf.de

GREIFENSTEIN-SCHLEIFE | ETAPPE 2 DEZE ETAPPE BIEDT SCHADUW-
RIJKE BOSSEN, PRACHTIGE 
TOPPEN, MOOIE HEIDEVELDEN 
MET JENEVERBESSEN EN HET 
STUWMEER IN HET KROMBACHTAL

Ik neem de toegangsweg vanuit Beil-
stein naar het startpunt. Mijn eerste 
doel is het Christköppelchen. Dan 
gaat het langs stille vijvers richting 
WesterwaldSteig. Later bereik ik Ro-
denroth met het mooie vakwerkge-
bouw van de Evangelische gemeente. 
Door weilanden loop ik bergop naar 
de Rasenberg. Hier draai ik me om 
en geniet van het uitzicht op Burg 
Greifenstein. Door weides wandel 
ik naar de waterval van Nenderoth 
die romantisch midden in het bos 
ligt. Later heb ik nog een mooi uit-
zicht op Arborn. De route loopt steil 
bergop naar de Knoten, het hoogste 
punt van deze route. Ik werp even 
een blik op het speelse boomleer-

pad en op het monument voor Adolf 
Weiß dat halverwege staat. Deze 
plaatselijke dichter is de beden-
ker van de beroemde groet in het 
Westerwald. ‘Hui! ‘Wäller? Allemol!’ 
Op de top rust ik uit op een bank. 
Hierboven ontspringen de Faulbach, 
Ulmbach en Kallenbach, drie beken 
die in de Lahn uitmonden. De route 
voert mij naar de Oberroder Knoten 
(583 meter) en het kruis op de top, 
het ‘Gipfelbuch’ (gastenboek) en 
een bank om gezellig de voeten te 
laten bungelen. Na een stukje door 
het bos, wacht aan het einde van de 
tocht het idyllische stuwmeer in het 
Krombachtal.

TIP VAN AUTEUR:
Het BASALTPARKours in Beilstein is net 
zo bezienswaardig als 
het topkruis en de zon-
newijzer op de Knoten 
(605 m boven NAP).

Een zee van rotsen bij de waterval aan de Leyenbach © Dominik Ketz

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

457 hm 307 hm

ca. 22,3 km ca. 6:00 h
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BIERSCHULE@HOME

DAS DIGITALE
BIER-ERLEBNIS

ABWECHSLUNG GESUCHT?
• Online-Brauereiführung mit 

20 Stationen im interaktiven Zoom-
Meeting (max. 20 Personen)

• Tasting und Verkostung mit einem 
Biersommelier

• Nützliches Bierwissen und Tipps

• Das Bier-Erlebnis für Freunde 
und Firmen

• Auch an Ihrem individuellen 
Wunschtermin

erlebnisbrauerei@hachenburger.de
0 26 62 / 8 08 - 88
hachenburger.de

Unbenannt-4   1Unbenannt-4   1 24.02.21   15:2324.02.21   15:23

www.natursteig-sieg.dewww.naturregion-sieg.de

Erlebniswege
Sieg

Erlebniswege
Sieg

Erlebniswege Sieg –
pures Entdeckervergnügen!

26 Rundwege verbinden die kulturellen 
und landschaftlichen Schätze der Region.

Kostenloses 

Infoheft bestellen:

info@naturregion-sieg.de

oder Tel. 02292  956 20 23

 

Bald gibt‘s im Stöffel-Park was auf die Ohren: Audio-
führungen auf Podcastbasis, die Sie bei Ihrem Besuch 
im Park auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen 
können! Mehr Infos dazu auf www.stoeffelpark.de

Hör doch mal zu!

 Stöffelstraße | 57647 Enspel | Tel. 02661 980980-0
info@stoeffelpark.de | www.stoeffelpark.de

www.waellerland.de

Rund um Westerburg – im WällerLand – warten attraktive 

Wandertrails auf Sie. Laufen Sie los und schauen Sie vorher 

bei uns vorbei! Wir stehen Ihnen gern mit Infomaterial und

                       wichtigen Tipps zur Verfügung! 

Tourist-Information WällerLand am Wiesensee 
Winner Ufer 9 | 56459 Stahlhofen am Wiesensee

Telefon 02663 291-494 | Fax 02663 9680438 
info@waellerland.de

     HIER 
        STARTET 
    IHR URLAUB

Anz._KombiWL_SP_105x210.indd   1 15.01.21   13:32
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GemündenGemünden
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RONDTOCHT

START/EINDPUNT: 
Irmtraut, Kerk

PARKEREN:
Kerkplein, 56479 Irmtraut

HORECAGELEGENHEDEN:
Wij raden aan proviand mee te 
nemen in een rugzak!
Hofgut Dapprich: Hofcafé  
 +49 2663-91 87 20 

Irmtraut: Pizzeria „Da Nico“  
 +49 6436-285 09 41 

Landhausimbiss  
 +49 2664-997 39 60

Seck: Restaurant Damaskus  
 +49 2664-52 67

CAMPINGS: 
Camping Park Weiherhof
 +49 2664-85 55 

www.camping-park-weiherhof.de

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Hoher Westerwald
 +49 2664-993 90 93

www.hoher-westerwald-info.de

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

224 hm 224 hm

ca. 10,6 km ca. 3:00 h

Hessenblilck © Dominik Ketz

HOHE HAHNSCHEID

KEURMERK QUALITÄTSWEG

EEN RONDE MET MOOIE VER-
GEZICHTEN EN CHRISTELIJKE 
GEDENKPLAATSEN

De rondtocht van 10,6 km, ook ‘An-
dachtsweg’ genaamd, heeft het 
keurmerk ‘Qualitätsweg Wander-
bares Deutschland (‘Traumtour’). 
Ik vertrek bij de kerk in Irmtraut en 
neem de bosbouwwegen door een 
gemengd bos. Bij het wegkruis voor 
de beschermengel begint de tocht 
rond de top van basalt, ‘Hohe Hahn-
scheid’, waar nog sporen te vinden 
zijn van houtskoolmeilers en een 
ijzersmelterij. Bij de Hessenblick heb 
ik een vergezicht over het Limburger 
Becken. In de richting van de Holz-
bach-kloof wordt het donkerder en 
het borrelen van het water klinkt 
luider tot ik een houten brug mid-
den in de kloof kan zien. Hier kan 
ik bij een picknicktafel uitrusten en 
de omgeving in me opnemen. Via 

een trap gaat het tussen met mos 
begroeide beuken omhoog langs 
de beek totdat ik op een verborgen 
familiebegraafplaats stoot die bij de 
herenboerderij Dapprich hoort. Ik 
ben nu halverwege. In Seck kom ik 
bij de St. Michael-Josefkapel die al 
van verre zichtbaar is. Hier kan ik van 
het uitzicht genieten. Dan gaat het 
verder door het bos en de weilanden 
in het dal van de Mausbach. Ik werp 
nog een blik op het wegkruis van 
Irmtraut en wandel langs weilanden 
en velden verder naar Irmtraut.

TIP VAN AUTEUR:
Bezoek aan het café van boerderij 
Dapprich en wandeling over het 
oude landgoed. Bezichtiging van 
de hoeve Hubertushof in Irmtraut 
(leerboerderij, in-
stallatie voor biogas, 
graffiti-silo).

wanderbares
deutschland
Q U A L I T Ä T S W E G

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband
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Holzbachschlucht © Dominik Ketz

info@hofgut-dapprich.de
www.hofgut-dapprich.de 

 KONTAKT HOFGUT DAPPRICH ÖFFNUNGSZEITEN HOFCAFÉ
 

 Jan+Febr: Sa+So von 13:00-17:00 Uhr | März-Sept: Mi-So 14:00 - 18:00 Uhr 
 Okt-Dez: Mi-Fr von 14:00-17:00 Uhr - Sa+So 13:00-17:00 Uhr
 Reservierungen außer an Sonn-und Feiertagen 
 Kontakt für Reservierungen & Infos Hofcafé: 02663/918720

 

 Bernd und Petra Schneider 
 Hofgut Dapprich
 56479 Seck 

HOTEL -RESTAURANT
Superior���

Steig-Alm GmbH Wildparkstraße 15 I 56470 Bad Marienberg I Westerwald 
Telefon: +49 (0)2661 - 5810 I info@steig-alm.de I www.steig-alm.de

Herzlich Willkommen 
auf unserer Steig-Alm 
– DEIN kleines Stück 
Alpen direkt im  

Westerwald! Egal, ob 
kurzfristiger Besuch 
oder geplanter Aus-
flug.

Ankommen und sofort wohlfühlen:Ankommen und sofort wohlfühlen:
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RONDTOCHT

START/EINDPUNT: 
Neuhäusel, Wandelparkeerplaats 

PARKEREN:
Wandelparkeerplaats in Neuhäusel
Afrit op de B49 Neuhäusel-Ost 
nemen

HORECAGELEGENHEDEN:
Arzbach: Altes Bierhaus    
 +49 2603-939 20  

Eitelborn: Nassauer Hof  
 +49 175-816 80 57  

Neuhäusel: Restaurant/Pizzeria 
„Al Giardino“  
 +49 2620-85 94

Hotel Link    
 +49 2620-95 59 44

Hotel Thüringer Hof    
 +49 2620-92 08 00 

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Montabaur
 +49 2602-950 27 80

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

381 hm 381 hm

ca. 14,1 km ca. 5:00 h

Bank voor wandelaars aan de limes met uitzicht op de Augst © Dominik Ketz

AUGST

KEURMERK PREMIUMWEG

DE TOCHT BIEDT AFWISSELENDE 
STUKKEN BERGOP EN BERGAF, 
MAAR OOK HISTORISCHE BE-
ZIENSWAARDIGHEDEN, ZOALS DE 
RUIÏNE VAN DE SPORKENBURG

Een tocht van 14 kilometer door 
het historische cultuurlandschap 
van de Augst levert prachtige ver-
gezichten en interessante beziens-
waardigheden op. Ik vertrek op de 
wandelparkeerplaats in Neuhäu-
sel-Ost en kom bij de uitstekend 
gemarkeerde Premiumweg. Terwijl 
ik van het landschap geniet, loop ik 
over paden door de weilanden in 
zuidelijke richting. Natuurlijke paden 
voeren mij door de uiterwaarden 
van de Binnbach. Voor ik het bos 
bereik, gaat het nog even bergop. 
Dan loop ik de kasteelberg op naar 
de begaanbare ruïne van de Spor-
kenburg uit de 11e eeuw. Dan gaat 
het bergaf langs de Theilenbach tot 

bij de L 329. Later kom ik uit op een 
landbouwweg die ik door weilanden 
volg in richting Arzbach. In het Alte 
Brauhaus eet ik een hapje. Daarna 
gaat het omhoog op de Mühlberg. 
Met mijn trekkingstokken gaat dit 
gemakkelijker. De moeite wordt 
beloond met vergezichten, onder 
andere op de wachttorens langs de 
Limes. In Kadenbach is er een rust-
plaats met bbq-hut. Het gaat weer 
verder bergop tot bij de kapel ‘Maria 
in der Augst’ die pas in 1999-2000 is 
gebouwd. Nog een laatste blik op de 
omgeving en dan loop ik door het 
bos terug naar het startpunt.

TIP VAN AUTEUR:
De charmante, laatmiddeleeuwse 
Sporkenburg ligt ongeveer 1 kilo-
meter ten zuiden van 
Eitelborn. Ik bezoek 
ze altijd weer met 
plezier. 

www.suedlicher-westerwald.de/nl.html
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RONDTOCHT

START/EINDPUNT: 
Niederelbert, Wandelparkeerplaats

PARKEREN:
Wandelparkeerplaats tussen 
Hollerer Straße en Kirchstraße in 
56412 Niederelbert

HORECAGELEGENHEDEN:
Niederelbert: Zum Dorfbrunnen  
 +49 2602-950 27 97    

Welschneudorf: Gaststätte 
zum Hannes    
 +49 2608-353

Landhotel „Waldesruh“    
 +49 2608-336 

Westerwälder Hof    
 +49 2608-324 

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Montabaur
 +49 2602-950 27 80

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

315 hm 315 hm

ca. 16,2 km ca. 5:00 h

Op het Hähnchen in richting Untershausen © Dominik Ketz

ELBERTHÖHEN

KEURMERK PREMIUMWEG

DEZE TOCHT MET ZIJN FANTAS-
TISCHE VERGEZICHTEN VOERT 
OVER RUIM 16 KILOMETER ROND 
NIEDERELBERT, OBERELBERT EN 
WELSCHNEUDORF

De tocht door het Stelzbachtal, rijk 
aan bossen en weides, bij Montabaur 
is een natuurbelevenis. Ik vertrek 
op de wandelparkeerplaats Hollerer 
Straße in Niederelbert. De eerste 
bestemming is het uitzichtpunt 
‘Steinkraut’ met zijn brede trappen. 
In het bos kom ik op het biologische 
leerpad heel wat te weten over het 
bos als biotoop. Dan bereik ik het 
‘Wolfskirchhof’. In 1886 werd hier 
de laatste wolf in het Westerwald 
gedood. Nu volgen gemengde bos-
sen en akkers. 

Via een paadje kom ik bij de Dielkopf. 
Naar Welschneudorf wandel ik door 
een deels open weidelandschap, la-

ter liggen er rechts meerdere vis-
vijvers. Een klein weggetje brengt 
me naar Oberelbert. Vervolgens 
loop ik langs de forellenkwekerij en 
door het Stenzenbachtal naar het 
bos. Het gaat bergop en net onder 
het ‘Rötchen’ bereik ik het hoogste 
punt van de route. Hier staat ook het 
heiligenbeeld ‘Maria Hilf’. Bij goed 
weer kun je tot aan de Taunus kijken. 
De route loopt nu vanaf de heuvel 
met de naam ‘Hähnchen’ bergaf naar 
Niederelbert. De kerk is mijn laatste 
bestemming voordat ik weer terug 
ben op de wandelparkeerplaats.

TIP VAN AUTEUR:
Sinds 2019 maak ik soms gebruik van 
de mogelijkheid de ‘Wäller Schnippel’ 
(bijna 10 km) te lopen die de wan-
deltochten ‘Augst’ 
en ‘Eberthöhen’ ver-
bindt. 

www.suedlicher-westerwald.de/nl.html
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RONDTOCHT

START/EINDPUNT: 
Nomborn, ‘Studentenmühle’

PARKEREN:
Parkeerplaats voor wandelaars 
bij het historische restaurant 
‘Studentenmühle’, Mühlenstraße, 
56412 Nomborn

HORECAGELEGENHEDEN:
Nomborn: Historisches Landhotel 
„Studentenmühle“*    
 +49 6485-912 20  

Girod: Hotel und Restaurant 
Freimühle    
 +49 6485-915 50 (Hotel) 

  +49 6485-183 07 19 (Restaurant)

CAMPINGS: 
Campingplatz Eisenbachtal 
 +49 6485-766

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Montabaur
 +49 2602-950 27 80

Moeilijkheidsgraad: makkelijk

194 hm 210 hm

ca. 11,1 km ca. 3:30 h

In het Eisenbachtal in de buurt van Bildches Eich © Dominik Ketz

EISENBACHTAL

KEURMERK PREMIUMWEG

DEZE ROUTE MET EEN LENGTE  
VAN CA. 9 KILOMETER IS GESCHIKT 
VOOR KINDEREN. DE ROUTE IS 
LETTERLIJK VERFRISSEND OMDAT 
ZE LANGS WATER LOOPT

Vooral in de zomer wandel ik graag 
op deze rondtocht ten noordwesten 
van Nomborn in het Eisenbachtal. 
Het vertrekpunt is de wandelparkeer-
plaats bij de Studentenmühle. Een 
informatiebord toont de hoofdroute 
en een omweg naar de ‘Bornkasten‘. 
Ik loop langs de camping en sla op 
de T-splitsing links af. De uitstekend 
bewegwijzerde route voert door scha-
duwrijke bossen langs de Eisenbach. 
Na ongeveer 3,5 kilometer gaat het 
Eisenbachtal over in het bredere 
Gelbachtal. Vervolgens bereik ik het 
Holbachtal. De route gaat bergop 
in richting van het Steinerne Kreuz. 
Volgens een sage zouden hier twee 
boswachters gestorven zijn in een 

duel om een vrouw. In richting dal 
kom ik bij ‘Bildches Eich’, een boska-
pelletje uit 1963 en een holle eik met 
een Mariabeeld uit 1830. Ik loop weer 
terug via het viaduct onder het spoor 
en volg de Holbach. Een laatste klim 
wordt beloond met het prachtige uit-
zicht. Aan het einde van de tocht nodi-
gen de Freimühle en Studentenmühle 
uit om bij te komen. De aantrekkelijke 
omweg naar ‘Bornkasten’ gaat steil 
omhoog en biedt een mooi uitzicht 
op de waaiervormige basaltzuilen. Op 
de top heb ik uitzicht op de bossen 
van het Eisenbachtal en Gelbachtal en 
op de kom van Montabaur.

TIP VAN AUTEUR:
Er is een omweg van ongeveer twee 
kilometer rond de ‘Bornkasten‘. Hier 
wachten me een fan-
tastisch uitzicht naar 
alle kanten en een 
basaltgroeve.

*Kwaliteitsgastheer Wanderbares Deutschland

www.suedlicher-westerwald.de/nl.html
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START/EINDPUNT: 
Gackenbach, Wandelparkeerplaats

PARKEREN:
Kirchstraße, 56412 Gackenbach 
voor de parochiekerk

HORECAGELEGENHEDEN:
Horbach: Zum grünen Baum   
 +49 6439-65 84  

Hübingen: Hübinger Treff   
 +49 170-532 48 81 

Gackenbach: Landgasthof 
Zum Wiesengrund    
 +49 6439-929 70 90 

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Montabaur
 +49 2602-950 27 80

www.wild-freizeitpark-westerwald.de

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

403 hm 403 hm

ca. 14,7 km ca. 5:30 h

Sally en Purzel, de bruine beren © Verbandsgemeinde Montabaur

BUCHFINKENLAND

KEURMERK PREMIUMWEG

DE RONDTOCHT VOERT DOOR 
HET GLOOIENDE BUCHFINKEN-
LAND MET ZIJN WILD- EN 
RECREATIEPARK & HISTORISCHE 
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Buchfinkenland ligt in het na-
tuurpark Nassau. De boekvinken 
die de naam aan het park hebben 
gegeven, begeleiden me op mijn 
tocht door dit heerlijke landschap. Ik 
vertrek op de wandelparkeerplaats 
Gackenbach en neem de kortste 
weg naar de hoofdroute. Het gaat 
bergop naar het jachthuis en via 
een bochtige weg kom ik bij een 
hertenverblijf en een voetbalveld. 
Vervolgens bereik ik Horbach. Als 
ik het dorp heb gepasseerd, loop 
ik door het bos en kom bij de ‘Alt-
weibereiche‘, de eik van de oude 
vrouwen. Een sage vertelt dat de 
vrouwen van het Westerwald rond 
de boom dansten om meer vrijhe-

den af te dwingen van hun mannen. 
De mannen slaagden er niet in de 
boom om te hakken. Ik bereik Will-
genhausen en moet vervolgens twee 
wegen oversteken. De route gaat 
dan bergaf naar het Seelbachtal. Ik 
volg de beekloop en kom langs vis-
vijvers. Ik bewonder de ruïne van een 
smelterij waar nog in de 18e eeuw 
zilver en ertsen werden gesmolten. 
Ik loop nu in zuidoostelijke richting 
naar Dies en kom langs nog meer 
visvijvers. Aansluitend steek ik de 
L 326 over, loop bergop en geniet 
van het uitzicht. Tenslotte keer ik via 
Gackenbach weer terug.

TIP VAN AUTEUR:
Ik breng graag een bezoek aan het 
wild- en recreatiepark Gackenbach. 
Hier zijn twee beren 
en tal van inheemse 
dieren te zien.

www.suedlicher-westerwald.de/nl.html
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KEURMERK PREMIUMWEG

Moeilijkheidsgraad: moeilijk

227 hm 227 hm

ca. 16,4 km ca. 5:00 h

Tunnel onder de spoorlijn in het Brexbachtal in de buurt van de Teufelsberg © Dominik Ketz

START/EINDPUNT: 
Dorpscentrum Grenzau of 
Dorpshuis Alsbach

PARKEREN:
Dorpscentrum Grenzau (Burgstra-
ße, 56203 Höhr-Grenzhausen) of 
Dorpshuis Alsbach (Schulstraße, 
56237 Alsbach), openbare 
parkeerplaats

HORECAGELEGENHEDEN:
Alsbach: XXL Drehscheibe 
 +49 2624-82 47

Nauort: Gasthaus „Zum Brauer“  
 +49 2601-30 05

Pizzeria „La Piazza“  
 +49 2601-913 86 66

Höhr-Grenzhausen: BREXX 
 +49 2624-10 56 37

Restaurant „Z“ 
 +49 2624-10 56 36

Landgasthof Zur Burg Grenzau 
 +49 2624-94 91 30

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
Kannenbäckerland Touristik-Service
 +49 2624-194 33 en 

  +49 2623-865 00
www.kannenbaeckerland.de

BREXBACHSCHLUCHTWEG DE RONDTOCHT VOERT DOOR 
HET RUIGE BREXBACHTAL MET 
SCHITTERENDE UITZICHTEN OP 
HET DAL VAN DE RIJN EN HET 
WESTERWALD

De uitdagende Premiumwanderweg 
met een lengte van 16,4 km begint bij 
de brug in het rustieke dorpje Gren-
zau. Een blik op de oude vakwerkhui-
zen is de moeite waard. Eerst gaat het 
steil omhoog naar de burchtruïne; de 
driehoekige burchttoren is uniek in 
Duitsland. Vlak daarna geniet ik van 
een prachtig uitzicht en volg het zeer 
steile pad bergaf naar het Brexbachtal. 
De route loopt over de beek naar het 
hooggelegen bos. 

Hier bewonder ik de viaducten van de 
oude spoorlijn en volg dan de mean-
derende Brexbach. Dan volgt de klim 
naar de Teufelsberg. Als beloning is 
er nog een prachtig uitzicht voordat 

ik Nauort bereik. Langs de bosrand 
wandel ik langs Angus-runderen en 
een vliegveldje voor modelvliegtui-
gen in richting Alsbach. Na het ge-
meentehuis loop ik langs velden naar 
het bos en ga bergaf naar de regio-
nale weg die ik voorzichtig oversteek. 

Ik kom langs visvijvers, dan weer bij 
een spoorlijn en neem de weg naar 
het vroegere station van Grenzau. Ik 
kan overigens ook hier aan de tocht 
beginnen, Het zijn maar een paar 
honderd meter naar het uitgangs-
punt. Hier lokt het oude restaurant 
‘Zur Burg‘.

TIP VAN AUTEUR:
Deze aantrekkelijke tocht kun je in 
alle jaargetijden links- of rechtsom 
lopen want hij biedt 
in beide richtingen 
een afwisselend 
landschap. 

RONDTOCHT 25 24
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Moeilijkheidsgraad: moeilijk

605 hm 605 hm

ca. 20,9 km ca. 7:30 h

Kerkruïne Hausenborn © Andreas Pacek

START/EINDPUNT: 
Anhausen, Parkeerplaats  
„Auf dem Löh“

PARKEREN:
Auf dem Löh 1, 56584 Anhausen

HORECAGELEGENHEDEN:
Anhausen: Gasthof Tross    
 +49 2639-962 62 42

Thalhausen: Thalhauser Mühle*  
 +49 2639-962 59 29

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Touristik-Verband Wiedtal e.V.
 +49 2638-40 17

www.wiedtal.de

ISERBACHSCHLEIFE DE RONDTOCHT BIEDT GEWEL-
DIGE PANORAMISCHE UITZICH-
TEN, LIEFLIJKE BEEKDALEN EN 
HISTORISCHE BOUWWERKEN

De route, die je in beide richtingen 
kunt lopen, voert door dichte bos-
sen, langs frisgroene weilanden en 
uitgestrekte velden. Het vertrekpunt 
is de parkeerplaats in Anhausen. Ik 
verlaat het dorp in oostelijke richting 
en loop door het ongerepte Steine-
bachtal. In het bos ligt de kerkruïne 
van Hausenborn. In Isenburg gaat 
het bergop naar de ruïne van de 
romaanse burcht en de St. Katha-
rina kerk. De burcht is de op een 
na de oudste rond Neuwied. Hier 
geniet ik van het prachtige uitzicht 
over het dal. Dan gaat het door het 
schaduwrijke bos bergaf naar het 
Iserbachtal tot bij de molen van 
Thalhaus die halverwege de tocht 
uitnodigt om even te pauzeren. 

Hier kun je via Anhausen de route 
afkorten. De noordelijke lus is ca. 15 
kilometer, de zuidelijke route bijna 
12 kilometer lang. Ik volg een lichte 
maar gestage stijging langs visvijvers 
tot bij het schilderachtige rustpunt 
bij de vijver van Velten. Na een klim 
bereik ik de hoogten van Rüscheid 
met hun panoramische vergezich-
ten. Ik kom langs de Himmelsteich 
van Rüscheid, een bezienswaardige 
vijver met amfibieën. Weer terug in 
Anhausen, loop ik langs de Evangeli-
sche kerk terug naar het vertrekpunt.

TIP VAN AUTEUR:
De afkorting (noordelijke lus 15 km, 
zuidelijke lus 12 km) biedt de mo-
gelijkheid twee kortere dagtochten 
te maken. Bezienswaardigheden zijn  
de kerkruïne van 
Hausenborn en de 
vijver van Velten.

RONDTOCHT

*Kwaliteitsgastheer Wanderbares Deutschland
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Heimat einkaufen!

Regional · Nachhaltig · Direkt

Aktiv zwischen Rhein und Sieg.
www.wir-westerwaelder.de »

Alles auf einen Klick:

Regionaler Einkaufsführer Westerwald

Regionaler Einkaufsführer Westerwald - Ein Service von: 

Fleisch / Gemüse / Fisch / Honig / Käse / Wein / Saft / Wild / Milch / Obst / Geflügel / Brot / u.v.m.

Drei Landkreise - eine Region:

www.wir-westerwaelder.de »

HHootteell--RReessttaauurraanntt  TThhaallhhaauusseerr  MMüühhllee 
Iserstraße 85 • 56584 Thalhausen 
Telefon +49 (0) 26 39 – 96 25 90 
www.thm.eu • info@thm.eu

Erholung für Leib und Seele...
in Unserem Hotel mit Wohlfühlfaktor

Umgeben von Wäldern liegt unser Hotel-Restaurant 
im Naturpark Rhein-Westerwald, inmitten des 
romatischen Isertals, direkt an dem Premium-
wanderweg „Iserbachschleife“, sowie den beiden 
Rundwanderwegen „T1 Thalhausen“ und dem 
„Holzbockwanderweg Kleinmaischeid“.

Wir verfügen über insgesamt 17 Doppelzimmer, zwei 
Juniorsuiten, zwei Suiten sowie drei Einzelzimmer 
mit modernster Einrichtung, W-LAN, Sky, Minibar, Safe 
und mehrheitlich mit Balkon und Tageslichtbad.

Außer in unserem Restaurant können Sie auch 
auf unseren Sonnenterrassen sowie in unserem 
gemütlichen Loungebereich unsere frische, 
genussvolle und regionale Küche genießen !

Bei uns finden Sie perfektes Ambiente, 
kulinarische Gaumenfreuden und 
Erholung pur inmitten herrlicher Natur !
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Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

554 hm 689 hm

ca. 18,3 km ca. 7:00 h

Moeder-Rosakapel, Fockenbachtal © Andreas Pacek

START/EINDPUNT: 
Rengsdorf, St.-Kastorkapel

PARKEREN:
Friedrich-Ebert-Straße 28, 
56579 Rengsdorf

HORECAGELEGENHEDEN:
Rengsdorf: Hotel Waldterrasse  
 +49 2634-83 38

Tennisterrassen 
 +49 2634-89 83

Ehlscheid: Café Puderbach  
 +49 2634-15 92

Landhotel Westerwald   
 +49 2634-94 34 50

Waldbreitbach: 
Tal van horecagelegenheden in de 
plaats (zie www.wiedtal.de)

CAMPINGS: 
Camping Wiedhof 
 +49 2638-42 58

www.wiedhof.de
Camping am Strandbad
 +49 2638-12 95

www.camping-strandbad.de

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Touristik-Verband Wiedtal e.V.
 +49 2638-40 17

www.wiedtal.de

KLOSTERWEG DE HEUVELACHTIGE ROUTE 
VAN CA. 18 KM, VERBINDT DE 
RHEINSTEIG MET DE WESTER-
WALDSTEIG EN BIEDT VOLOP 
BELEVENISSEN

Drie beekdalen en schitterende 
uitzichten zijn de beloning voor de 
inspanningen van het voortduren-
de bergop en bergaf lopen. Op de 
Klosterweg liggen een paar horeca-
gelegenheden. Ik vertrek bij de St. 
Kastorkapel bij het kuurpark van 
Rengsdorf. De streek rond Rengs-
dorf wordt ook ‘Poort van het Wes-
terwald’ genoemd. 

Ik kom langs historische Romein-
se graven en verheug me al op het 
verfrissende Kneipp bekken in Ehl-
scheid. Later geniet ik op de heuvels 
van Gommerscheid van het verge-
zicht over het glooiende landschap. 
Ik loop door weilanden van de Prä-

dikatsweg naar het diep ingesneden 
Dombachtal voordat ik begin aan 
de klim naar Kurtscheid. Hier heb ik 
uitzicht op het nabij gelegen Sieben-
gebirge. De imposante ruïne van de 
Neuerburg hoog boven het Focken-
bachtal en de vakwerkkapel van de 
gedenkplaats voor Moeder Rosa zijn 
andere hoogtepunten op mijn route. 
Onderweg wachten de wandelaar 
tafels en banken. Uiteindelijk kom 
ik uit bij klooster Marienhaus. Later 
loop ik langs de bosrand bergaf naar 
Waldbreitbach. Een pad verbindt de 
Klosterweg met de WesterwaldSteig.

TIP VAN AUTEUR:
Bezienswaardig op deze tocht zijn 
de Klosterberg in Waldbreitbach, 
de uitzichttoren van Kurtscheid en 
het kuurpark van 
Ehlscheid.

ROUTE VAN A NAAR B 31 30



Neuwieder Straße 61 D-56588 Waldbreitbach Tel: +49 (0)2638 4017
info@wiedtal.de• • 

• • 
Touristik-Verband Wiedtal e.V. www.wiedtal.de

Bestellen Sie jetzt ihr kostenfreies Informationsmaterial!

  
       
     
         

Entdecke deine Heimat: Urlaub
im Wiedtal & Rengsdorfer Land

... tief
durchatmen –

Komm mal runter!
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Moeilijkheidsgraad: moeilijk

449 hm 449 hm

ca. 11,8 km ca. 3:30 h

Topkruis op de Bärenkopp © Andreas Pacek

START/EINDPUNT: 
Waldbreitbach, Marktstraße

PARKEREN:
Parkeerplaats Marktstraße, 
56588 Waldbreitbach

HORECAGELEGENHEDEN:
Waldbreitbach: 
PRIMA Hotel Vitabalance    
 +49 2638-933 00

Hotel Zur Post*    
 +49 2638-92 60 

Nassen’s Mühle     
 +49 2638-943 57 

Rosa Flesch Hotel & 
Tagungszentrum* 
 +49 2638-81 30 50

Wiedhofstube Waldbreitbach 
 +49 160-94 71 65 84

Breitscheid-Verscheid:
Paganetti´s Gasthof Zur Erholung 
 +49 2638-41 39

CAMPINGS: 
Camping Wiedhof 
 +49 2638-42 58

www.wiedhof.de
Camping am Strandbad
 +49 2638-12 95

www.camping-strandbad.de

TOERISTISCH INFORMATIE KANTOOR: 
TI Touristik-Verband Wiedtal e.V.
 +49 2638-40 17

www.wiedtal.de

BÄRENKOPP DE TOCHT ROND WALDBREIT-
BACH IN HET WIEDTAL BIEDT 
PRACHTIGE VERGEZICHTEN 
VANAF DE HEUVELTOPPEN, HET 
IDYLLISCHE WIEDTAL EN 
HEERLIJKE PADEN

Deze route met een lengte van bij-
na twaalf kilometer is ideaal voor 
een wandeling van een halve dag 
en biedt veel afwisseling. Vanaf de 
parkeerplaats kom ik al snel bij het 
museum voor kerststalletjes. Ver-
volgens gaat het verder door het 
bos, achter de camping langs en de 
voetgangersbrug over. Hier vandaan 
kan ik de meanderende Wied al zien. 
De smalle paden lopen zigzaggend 
omhoog. Vanaf een rots heb ik uit-
zicht op het dal van de Wied. Ik ga 
weer verder, nu bergaf in richting 
van de beek van Hochscheid, dan 
weer bergop naar de Bärenkopp 
met topkruis en bank. Ook van deze 

plek heb ik een fantastisch uitzicht. 
In Verscheid ga ik soms een hapje 
eten bij restaurant Paganetti. Verder 
geniet ik op de wegen langs wei-
landen en velden van de prachtige 
uitzichten naar alle kanten. Bij het 
Luh-kapelletje blijf ik even staan. 

Op de route kom ik langs klooster 
Marienhaus met zijn neogotische 
torens. Het bouwwerk dateert uit 
1886. Het bochtige pad loopt bergaf 
naar Waldbreitbach en ik steek weer 
de Wied over. Op het laatste stuk 
door het bos loop ik op een deel 
van de WesterwaldSteig.

TIP VAN AUTEUR:
Het Kerstdorp Waldbreitbach is 
een absolute aanrader. Bovendien 
bezoek ik graag het 
klooster Marienhaus 
en het Weiße Kreuz.

RONDTOCHT

wanderbares
deutschland
Q U A L I T Ä T S W E G

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband

*Kwaliteitsgastheer Wanderbares Deutschland
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Topkruis op de Bärenkopp © Andreas Pacek

  

RREESSTTAAUURRAANNTT    ••    HHOOTTEELL                  

 
 

 
 

Ihr charmantes Wanderhotel 
im Wiedtal  

für Gruppen bis 80 Personen 
 

Wir organisieren gern IHREN 
individuellen Wanderurlaub! 

 
Wir sind auch Tourenfahrer-

Partnerhotel! 

Hotel zur Post GmbH,  Neuwieder Str. 44, 56588 Waldbreitbach 
Tel. 02638/9260  •  info@hotelzurpost.de  •  www.hotelzurpost.de  Mehr auch unter

Das familienfreundliche

Ferien-Paradies
im Mittleren Wiedtal

Camping- und Wochenendhaus-Anlage

Dauer-
Camper

Ferien-
Camper

Jugend-
Camper

Wohnmobil-
Reisende

¨¨¨

Verkehrsverein Niederbreitbach e.V.
Im Freizeitgelände 

D-56589 Niederbreitbach

Telefon: (+49) 2638.4254
Telefax: (+49) 2638.5638

E-Mail: verkehrsverein.niederbreitbach@t-online.de

www.wiedtal-camping.de

Anzeige 2012_1_Camping 138x98 quer fin  05.10.12  17:12  Seite 1

Wir freuen uns auf Sie!

Neustadter Str. 9
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OP PAD OP TWEE WIELENWANDELPARADIJS  WESTERWALD

Wie denkt dat het middelgebergte 
alleen maar iets is voor topfitte fiet-
sers, ontdekt hier in het Westerwald 
heel nieuwe mogelijkheden.

De afwisselende topografie biedt 
volop fietsplezier op korte en lange 
routes, met kortere en langere hellin-
gen en wekt het enthousiasme van 
toer- en sportfietsers. Aantrekkelijke 
dagtochten, of uitdagende meer-
daagse tochten zijn hier zonder meer 
mogelijk. De goed bewegwijzerde en 
aanbevolen routes staan er garant 
voor dat fietsers zich goed kunnen 
oriënteren en op hun bestemming 
aankomen. Voor iedereen die het 
tot nu toe nog niet aangedurfd 
heeft het Westerwald per fiets te 
ontdekken, bieden e-bikes nieuwe 
mogelijkheden. Onderweg zijn er 
talrijke oplaadpunten te vinden. Diep 
ademhalen, opladen, verder fietsen! 
Voor wie op zoek is naar een simpele 
planning, kan niet alleen zijn heel 
persoonlijke fietsbelevenis in het 
Westerwald samenstellen met het 
verkrijgbare kaartmateriaal, maar 

ook via het online routeportaal met 
meer dan 50 tochten in de regio.

MOUNTAINBIKE – DWARS OVER 
HET TERREIN
Vooral in het Noorden van het Wes-
terwald vind je interessante routes 
waar mountainbikers helemaal aan 
hun trekken komen. Met vloeiend 
verlopende trails, moeilijkere stukken 
of gemoedelijke rondtochten. Het 
Westerwald biedt mountainbikers 
volop avontuur. 

RACEFIETS – OVER BERGEN EN 
DOOR DALEN
In het Westerwald hebben wielren-
ners een ruime keuze aan tochten, 
van een ontspannen rondje na een 
dag werken tot de absolute uitda-
ging over een afstand van 150 kilo-
meter! Goede vooruitzichten voor 
racers en sportieve fietsers.

Alle informatie over fietsroutes vindt 
u op: www.westerwald.info/nl/
fietsen/fietsen-in-het-westerwald

Op de fiets de streek ontdekken

Naast de Wäller Touren biedt de 
regio tussen Rijn, Lahn, Dill en Sieg 
nog meer wandeltoppers!

Als ik weer een meerdaagse wan-
deltocht wil maken, wacht de 
WesterwaldSteig met zijn 16 afwis-
selende etappes waarop heel wat te 
beleven valt. Volop Westerwald en 
235 km wandelplezier 
tussen Herborn in het 
Hessische deel van 
het Westerwald en 
Bad Hönningen aan 
de Rijn. En dat op een van de Top 
Trails of Germany! 

Voor de mensen die het graag rus-
tig aan doen en geen lange tochten 
willen maken, biedt het Westerwald 
ook barrièrearme wandelpaden en 
wandelroutes. De ‘Kleinen Wäller’ 
zijn geschikt voor mensen die ont-
spannen willen wandelen zonder 
zich speciaal te moeten voorberei-
den, maar ook voor mensen die af 
en toe wandelen of kortere tochten 
willen maken. Sinds juni 2020 zijn 

er 13 nieuwe tochten, 
‘Spazierwege’, korte 
wandelingen, voor 
iedereen. Ze voeren 
vaak door gezellige 
plaatsen en prachtige natuur en 
nodigen uit tot genieten en ont-
spannen. 

De ‘Spazierwanderwege’ zijn wat 
langer. Ze bieden de wandelaar meer 
beweging op wandelingen van één 
tot drie uur.  In ieder geval is er voor 
mij wel iets te vinden. 

Alle bijzonderheden over routes, 
kaarten en GPS-tracks als download 
kan ik in de tochtenplanner vinden 
op www.westerwald.info/nl.

Of ik bestel gewoon de gratis bro-
chures over de ‘WesterwaldSteig’ 
en de ‘Kleinen Wällern’ op: 
+49 2602-30010; 
mail@westerwald.info.

Nog meer wandelplezier in het Westerwald
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JETZT
BESTELLEN!

WWW.WESTERWALD-SHOP.INFO

Rheinland-Pfalz 
erleben App

Roßbacher Häubchen, 
Westerwald

Exakte Tourenbeschreibungen

Detaillierte topografi sche 
Karten

Optimale Orientierung, auch 
o�  ine

Planung eigener Touren und 
Punkte setzen

Tracking der Touren unterwegs

Sprachnavigation der 
Routenführung

GPS-Ortungsdienst, 
Wetterinformationen

Infos zur Barrierefreiheit

Übernachtungs- und 
Einkehrmöglichkeiten

Sehenswürdigkeiten und 
Veranstaltungen

www.rlp-tourismus.de/app
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