Wat is er te doen in de omgeving van …?

Schleiden / Gemünd
Schleiden is een gemeente in het noordelijke deel van de Eifel. De
gemeente heeft bijna 13.000 inwoners verdeeld over achttien
woonkernen, merendeels gehuchten en dorpen. Drie kernen zijn
groter, de grootste is Gemünd, dan Schleiden zelf en Olef, die is
genoemd naar de rivier die de gemeente doorstroomt.

(ook) leuk
voor kids!

Nationaal Park Eifel
Bos, water en wildernis. Het grote Nationaal Park Eifel,
opgericht in 2004, wordt nog steeds beschouwd als
een “nationaal ontwikkelingspark”: Beschermde
gebieden in deze categorie hebben 30 jaar de tijd om
ten minste driekwart van het gebied zonder bemoeienis
van de mens te laten groeien. Bekijk wilde dieren, dwaal
door natuurlijke beukenbossen en geniet van fascinerende panoramische
uitzichten over het indrukwekkende meerlandschap of over de open graslanden
van het Dreiborn-plateau!
Wildernis Trail: een wandeling in het teken van de wilde kat
Tijdens vier dagelijkse etappes van 18 tot 25 km (totaal 85 km) loopt de
wildernis-trail door de wilde schoonheid van het Nationaal Park Eifel. Van
Monschau-Höfen in het Zuiden tot en met de meest noordelijke punt bij
Hürtgenwald-Zerkall laat de trail je de landschappelijke diversiteit van het ongeveer
11.000 hectare grote Nationaal Park zien. Een wilde kat lijkt erg op een huiskat, neem
alvast een kijkje.

Wandelen in de Eifel
Er zijn veel wandelmogelijkheden in de Eifel.
De beroemdste wandelweg in de Eifel is de Eifelsteig. Deze is opgebouwd
uit diverse etappes. Etappe 5 begint in Gemünd.
Rondwandelingen zijn er aansluitend aan, maar ook los van de Eifelsteig
te bewandelen. Vraag naar wandelmogelijkheden bij de plaatselijke VVV.

Oleftalbahn
De Oleftalbahn is een oud spoorwegtraject dat loopt van Kall naar Hellentahl.
De lengte van de spoorbaan is 17,8 kilometer en voert door de mooie natuur
van de Eifel. De trein gaat door de Gemünder tunnel (130 m) en middenin het
dorp Olef kruist de Oleftalbahn een gewone spoorlijn. Uniek in Duitsland! Bij
het Schleidener Bahnhof werd vroeger materiaal aangevoerd voor Ordensburg
Vogelsang. Een opleidingskamp van de duitse SS voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook zijn er fiets- en wandelroutes vanaf/naar de diverse
stations. Meer info hier.

NS-Ordensburg Vogelsang
Vogelsang 70, D-53937 Schleiden

NS-Ordensburg Vogelsang is een voormalig opleidingskamp van
de Nazi’s, dat later door de Bundeswehr en ook het
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Nederlandse leger is gebruikt. Naast rondleidingen op het domein “op eigen houtje”, zijn er dagelijks
ook rondleidingen

met gids mogelijk. Er is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de NS-Ordensburg.
De belevingstentoonstelling “Wildenis(t)räume” (wildernisdromen) in het Nationaalpark-centrum
Eifel geeft informatie over de natuurlijke diversiteit ter plekke en wereldwijd.
(ook) leuk Beleef na 172 treden een prachtig panorama op de Urftsee, de bossen van het Nationaalpark Eifel en
voor kids! het domein van Vogelsang IP.

Kinderen & Eifel
Wanneer je naar de Eifel gaat met kinderen kun
je natuurlijk bijvoorbeeld prachtige wandelingen
of fietstochten maken. Er zijn zelfs fietsroutes
speciaal geschikt voor gezinnen met kinderen. Er
zullen mensen zijn die juist met hun kinderen de
natuur intrekken en de rust opzoeken, maar ook
voor degenen die ander vermaak willen op vakantie heeft de Eifel Bijvoorbeeld: Wildtpark Schmidt
en Roofvogelstation en Wildpark Hellenthal. Arboretum natuurparcours en klimbos.

Rursee
Rursee-Touristik GmbH, Seeufer 3, 52152 Simmerath-Rurberg, info@rursee.de
Rursee-Touristik GmbH, Franz-Becker-Strasse 2, 52152 Simmerath-Einruhr, counter.einruhr@rursee.de

De Rursee is in het begin van de 20e eeuw ontstaan. Vroeger waren op
deze plek, in het Rurtal, bossen, weilanden en landbouwgrond maar ook
dorpjes. Doordat er vaak overstromingen optraden is er begin 1900
besloten een stuwmeer aan te leggen om deze overstromingen tegen te
gaan. Hier is de Rursee, de Rurstausee, ontstaan.
In de loop der tijd ontstonden zo de Rurtalsperre en de verderop gelegen
Urfttalsperre, in de aansluitende Urftsee. Hier stroomt de rivier de Urft
uit richting Gemünd. Het aanleggen van de stuwmeren had niet alleen als doel om overstromingen in
het gebied tegen te gaan maar zorgde ook voor de drinkwatervoorziening en elektriciteit in de Eifel.
Zo is de Rursee één van de grootste stuwmeren van Duitsland geworden. Enkele cijfers: Lengte 10,6
kilometer en opslag Stausee circa 202,6 miljoen m3 water.
(ook) leuk
voor kids!

Watersport, rondvaart, zwemmen, stuwdammen bekijken, wandelen, Nordic walking, fietsen en
ballonvaren. In de winter: arresleeën.

Hohe Acht
De Hohe Acht is bijna 750 meter hoog: de hoogste berg van de Eifel. Deze
plek is erg geliefd onder de vele wandellaars en wintersporters. Hohe Acht
ligt in de Vulkaan Eifel en is daarbij ook een oude vulkaan uit de Tertiair
tijdsperk. Op de top staat de Kaiser Wilhelmtoren van 16,3 m hoog. Een
prachtig uitzicht!

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
Monschau

Ideeën
Geopark Vulkaaneifel
Dierentuinen, pretparken,
speeltuinen, etc.

Sportief
Zwemmen in meren en maaren
Kurpark Gemünd
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Kneip kuuroord Gemünd
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