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0.0      4.0 Vanaf camping terug naar de dam 

4.0      4.3 2 dammen oversteken  

  → aanhouden ri Gemünd 

8.3   9.7 Urfttalsperre (Koffietentje) 

  
18.0    1.4 Bij aankomst in Gemünd de 

  (Urftseestraße) volgen 

19.4   0.1 Rotonde ½ (Marienstraße) 

19.5   4.3 ew ← (Aachnerstraße) (druk 

verkeer wordt) (Kölner Straße) ri Kall (L204) 

23.8   0.1 → over spoor (Mühlenweg) 

23.9   1.9 ← ri Kall  

25.8   1.4 In Kall ← → naar station/bahnhof 

 ri Nettersheim (Bahnhofstraße) 

 

vanaf hier deze aanduiding 

volgen ri Gemünd (Urft wordt 

niet altijd vermeld) 
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Hier (Kall) kunt u de trein nemen tot 

Dahlem (Eifel) ± 28 km. 

LET OP: lastig te zien! Je passeert het station aan 

je linkerhand. Vervolgens zie je de REWE recht 

voor je. Ga linksaf de parkeerplaats van de REWE 

op, en aan het eind rechts, tussen het spoor en de 

REWE door. Volg de parkeerplaats achter de REWE 

langs, blijf langs het spoor rijden (linkerhand). 

Helemaal achteraan is een heel klein voetpad, 

parallel aan het spoor. Mogelijk met een 

‘verbodsbord’ ga daar in. Het pad is echt smal en 

lijkt dood te lopen op een veld. Dat is niet zo, het 

blijft fietsbaar. 

27.2   0.7 → water over en direct ← 

27.9    2.7 In Sötenich ew → (Rinner Straße)  

volgen tot Urft 

30.6   0.2 ew ← over spoor en water 
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30.6   0.2 ew ← over spoor en water 

30.8   4.3 krp → volg het dal (Königsberger 

Benden) en blijf het spoor volgen. 

35.1   1.3 krp ← en ew → (Rosenthalerstr.) 

36.4   2.4 ew ← (Klosterstraße)  dan → 

  (Bahnhostraße)  

36.8   6.2 op T-splitsing ← (Urftstraße) 

Weg langs het spoor blijven 

volgen tot Blankenheim Wald 

43.0   0.4 ew ← (B258) 

43.4   0.2 → (Altenburgerstraße) Deze we 

blijven volgen tot aan de (B51) Niet B51 op !! 

45.8   0.9 → paralelweg langs (B51) 

46.9   2.4 → en na 300m ← Weg blijven 

volgen (Haus in der Aachen) wordt (Neustr.) 
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49.3   0.6 ← (Haupstraße)  

49.9   0.9 → fp (Blankenheimerstraße) 

50.8   2.0 Over spoor ← en na 200m weer ← 

  (Höhenbergerweg)  

 (Schmidtheimerstraße) 

52.8   0.0 ← na 200m WL. 

53.0  WL - P SM li van de weg 

53.0   0.2 ← (Schmidtheimer Straße) onder 

 viaduct door naar beneden 

53.2   0.8 ← aanhouden (Kölner Straße) 

54.0   0.2 Bij kerk → (Trierer Straße) 

Voor de treinreizigers: Spoor oversteken en 

(Bahnhofstraße) blijven volgen tot kerk. 

Hier ← (Trierer Straße) en u zit weer op de 

route. 
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54.2   0.7 ← (Mühlenstraße)  

54.9   1.5 ← over spoor ri Luttersbach, langs 

het spoor blijven, wordt gravel, spoor aan de 

rechter kant. Voor ’t eerst bordje KYLLTAL !! 

 
56.4   2.1 → onder spoor ri Glaadt (Eifel) 

58.5   4.5 ew → (Glaadter Straße) 

59.7    5.0 Junkerath, → door het dorp, over 

de Kyll ← aanhouden. Langs Edeka en Lidl. 

Daarna ← ri Gerolstein. Omleiding ivm brug, 

Omleiding brengt je terug op de route. Je 

komt langs het Eisen Museum, steek de 

verkeersweg over in de Gönnerdorfer Straße. 

 

 
 
 

 
 
 

 Vanaf hier volgen we de Kylltal 

route. Belangrijk is vermelding 

Kylltal, want embleem wordt voor 

meerder routes gebruikt !! 
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64.7   7.3 Lissendorf, ← over het spoor en 

volg in Birgel het fp, even langs de B281, → 

weer fp langs B-weg. 

72.0   1.6 Bolsdorf 

73.6   1.8 Dohm   

75.4    3.4  Bewingen, bij kerkje ←, wegwijzer 

staat verstopt. 

78.8   2.3 Pelm 

81.1  SM niet de spoorbrug over maar 

600m recht door Lidl & Edeka. 

81.1   2.2 Gerolstein, In G ga je de spoorbrug 
← over en komt bij een plein. Let op: → naar 
de Kyll-route. Die route volg je door een 
‘park’ langs de rivier en een ‘buitenwijk’. Je 
komt bij een T-splitsing waar je ← moet. 
Spoor over naar Lissingen. 
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 (Op dit punt kom je morgenochtend weer 

terug op 3,8 km.) 

Je gaat weer de rivier over, en dan een lange 

linker bocht naar beneden naar de B410 

83.3   1.3 Ew → Hinterhausen (B410) steil  

omhoog 

84.6   2.5 3-sprong ← (K31) ri Hinterhausen 
86.1   0.5 3-sprong → (Hillenseifen) 
86.6  Camping Waldferienpark Gerolstein 
 

[A] Hillenseifen 200, 54568 Gerolstein-Hinterhausen 

[T] +49 65 91 678 (Nederlands gesproken) 
[W] www.http://www.parkgerolstein.com/nl/ 
 

http://www.parkgerolstein.com/nl/

