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erlandse wandeldorpen met daarbij 
speciale wandeltips. 

Niet alleen de lange afstandroutes 
Rothaarsteig, Sauerland-Waldroute 
en Sauerland-Höhenflug, maar voo-
ral het uitgebreide net aan kwalita-
tief uitstekende wandelroutes maken 
de Sauerlandse wandeldorpen zo 

De Sauerlandse wandeldorpen 
staan helemaal in het teken van 
wandelen. Door de infrastuc-
tuur van de wandelwegen, het 
accomodatie aanbod  en de ser-
vice werden zij als eerste regio 
in Duitsland met het certificaat 
“Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland’’ bekroond.

In en om de plaatsjes Brilon, Die-
melsee, Lennestadt & Kirchhun-

dem, Medebach, Olsberg, Schmal-
lenberg & Eslohe, Willingen, 
Winterberg & Hallenberg vindt u 
belevenisrijke wandelroutes die voor 
verschillende doelgroepen geschi-
kt zijn – of het nu om de gepassio-
neerde sportwandelaar gaat of om 
genieters en gezinnen met kinderen. 
Op de volgende bladzijden vindt u 
uitgebreide informatie over de Sau-
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Mijn ontdekking van  de Sauerlandse wandeldorpen
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De Sauerlandse wandeldorpen heten u van harte welkom!

4

informatie-systeem uitstippelen.  
www.sauerland-wanderdoerfer.de

Ook de aanbieders van accomoda-
ties hebben zich in de Sauerlandse 
wandeldorpen specifiek op de wen-
sen van de wandelaars ingesteld. 
Wandeltochten onder leiding van 
een gids, verhuur van wandeluitrus-
ting, handige info-brochures, een 
uitgebreid wandelontbijt en lunch-
pakketten worden door hen aange-
boden. 

De competente medewerkers van de 
Tourist Info’s  van de Sauerlandse 
wandeldorpen staan u graag met 
raad en daad terzijde.  Voorzien van 
een overzichtelijke wandelkaart en 
dorstlessers in de rugzak is het alle-
en nog maar ontdekken, genieten en 
ontspannen van én in deze regio. n

Op naar de  
Sauerlandse wandeldorpen!

bijzonder. Tot de specifieke wandel-
belevenissen over grotendeels on-
verharde wegen met veel landschap-
pelijke en culturele bijzonderheden 
tellen de gecertificeerde meer-
daagse wandelroutes zoals Briloner 
Kammweg, Diemelsteig, Ehmsen-
weg, Hochsauerland Kammweg, 
Medebacher Bergweg, Olsberger 
Kneippweg, Uplandsteig, Veische-
der Sonnenpfad en Winterberger 
Hochtour. Eveneens heeft de Wan-
delorganisatie in deze ‘Qualitätsre-
gion’ geselecteerde en gedeeltelijk 
gecertificeerde dagrondwandeltoch-
ten uitgezocht. Maar u kunt natu-
urlijk ook  uw eigen persoonlijke 
routes met behulp van het wandel-
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	 n Voor verdere informatie:
 Sauerland-Tourismus e. V.  
 Johannes-Hummel-Weg 1, Bad Fredeburg 
 D-57392 Schmallenberg, Tel.0049(0)2974-202190 
info@sauerland.com, www.sauerland-wanderdoerfer.de



Brilon – de stad van het bos
ie door het oude stadsgedeelte van de historische hanzestad  

en voormalige hoofdstad van het hertogdom Westfalen  
wandelt, loopt door meerdere honderden jaren geschiedenis. Als de stille 

ooggetuigen konden praten, zouden ze bewogen romans kunnen schrij-
ven. De vele bezienswaardigheden in Brilon -zoals het raadhuis, één van 

de oudste van Duitsland, het marktplein of de Propstei-kerk-  moet u echt 
tijdens een rondgang door de oude gedeeltes van de stad gaan bekijken. 

Daarna is het heerlijk genieten in één van de vele cafés en restaurants, of 
door de gezellige winkels boemelen of één van de vele events  bezoeken, 

die bijvoorbeeld tijdens de Briloner Muziekzomer worden aangeboden. 

Bovendien is Brilon één van de wandelcentra in het Sauerland en  
tevens uitgangspunt van de Rothaarsteig. Op deze duitse top-wandelroute 

met een lengte van 154 km zijn juist tussen Brilon en Willingen talrijke 
landschappelijke highlights te zien. De 49 km lange Briloner Kammweg, ge-
certificeerd met het predicaat “Qualitätswanderweg Wanderbares Deutsch-

land” leidt van Brilon naar Willingen en weer terug naar de hanzestad. 
Op een hoogte van ongeveer 800 m 

verloopt deze route over geselecteerde  
natuurpaden en langs attractieve 

landschappen en indrukwekkende 
uitzichten en biedt puur natuurgenot – 

inclusief  1.600 hoogtemeters. n

n BWT Brilon Wirtschaft  
und Tourismus GmbH

Derkere Str. 10a, D-59929 Brilon  
Tel.0049(0)2961-96990, bwt@brilon.de 

www.brilon-tourismus.de

W

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 1:  Brilon-Walder Gipfeltour
loopt over deze bergen.  Eénmaal boven 
aangekomen is het puur genieten van het 
fantastische panorama: een 360 graden 
vergezicht over het landschap van het 
middelgebergte. Op de route gaat het 
langs de zogenoemde vuureik met haar 

bronzen vuurband, die de ontwik-
keling van de mens in samenspel 
met hout en vuur weergeeft. nPrachtige wandeltocht met vele 

vergezichten over één van de 
mooiste gedeeltes van de Rothaar-
steig en de Briloner Kammweg. Vanuit 
het Hoppecke dal lopen wandelaars eerst 
omhoog naar de Habberg en vervolgens 
tot aan de Ginsterkopf – dat zijn letter-
lijk de hoogtepunten van deze route. De 
waterscheiding van de Rijn-Weser ver-

Afstand: 6,1 km

Hoogte: 242 m

Categorie: natuur

Start/eindpunt: wandel- 
parkeerplaats Schützenhalle Brilon-Wald

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar,  
rondwandeling met mooie uitzichten

Duur: ca. 2 uur

OV: Station Brilon-Wald  
kerk, lijn 382

Route: wandelparkeerplaats Schützenhalle Brilon-Wald – Schustersknapp – Hab-
berg – Ginsterkopf – Feuereiche – wandelparkeerplaats Schützenhalle Brilon-Wald

Bezienswaardigheden: uitzichten Habberg en Ginsterkopf, vuureik
markering: 

Brilon
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Bijzonder contrastrijk en afwisselend is 
de route door het idyllische Mühlental 

– daar waar de kristalheldere Almebron-
nen ontspringen. De Quellenweg verloopt 
door het diepe dal en over de klippen: op 
deze route komen wandelaars langs alle 
104 wellen  van de Almebronnen - 
één van de grootste en schoonste 
bronnen van Duitsland. Natuurlief-

markering: 

Route 2:  Quellenweg Alme

hebbers ontdekken zo menige bo-
tanische rariteit. Daar waar de ijs-
vogel en waterspreeuw zich thuis 

voelen bloeien leverbloempjes, helmblo-
em, longkruid, daslook, blauwe monniks-
kap en verschilldende soorten varens en 
niet te vergeten het zeldzame Pyreneese 
lepelblad. n

Afstand: 5,2 km

Hoogte: 318 m

Start/eindpunt: Entenstall Alme 

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijke 
rondwandelweg

Duur: ca. 1,5 uur

OV: bushalte “Untere Bahnhofstraße” 
(lijnen 480 + 481)

Route: 
Almer Entenstall – Buttenberg – Mühlental – Almequellen – Almer Entenstall

Bezienswaardigheden:  Almer Entenstall, Mühlental, bronnen

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Brilon
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Het gebied van de Borberg ge-
tuigt van een 2000 jaar du-

rende nederzettingsgeschiedenis 
– een belangrijke historische plek. Aan 
de westkant van de berg ligt een voor-
middeleeuwse vesting. Binnenin ligt 
het Borbergskerkhof – door opgravin-
gen kwamen hier enkele restanten van 
fundamenten en muren van een voor-

Route 3:  rond om de Borberg
malige kloosterkerk tevoorschijn. Op 
het hoogste punt ligt de Borbergkapel 
uit het jaar 1925 en biedt een prachtig 
uitzicht. De Borberg is één van de ge-
schiedenisrijkste plekken in het gehele 
stadgebied van Brilon en ligt vlakbij de 

Hiebammen-hut aan de Rothaar-
steig. n

Afstand: 5,7 km

Hoogte: 166 m

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Start/eindpunt: wandelparkeerp. Hilbringse

Moeilijkheidsgraad: middelzware rond-
wandelroute over de historische Borberg
Duur: ca. 2 uur
OV: bushalte “Untere Bahnhofstraße” 
(lijnen 480 + 481)

Route: wandelparkeerplaats Hilbringse – Borbergs kerkhof – St. Antonius – wan-
delparkeerplaats Hilbringse  |  Bezienswaardigheden: Borberg met kapel en op-
gravingen, St. Antionius, Hiebammen hut

B1
markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Brilon
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Over een smal pad direct op de grens 
van Noordrijnwestfalen en Hessen 

wandelen grensgangers over een gedeelte 
van de Briloner Kammweg. De natuur laat 
zich van alle kanten zien: naaldboombos-
sen wisselen zich af met oude beukenbe-
standen met daartussen prachtige 
uitzichten over het landschap van 
Westfalen en Hessen. Oude grens-

Route 4:  Grensweg Bontkirchen

stenen herinneren aan vervlogen 
tijden. Door dit gebied verloopt 
ook de Briloner “Schnadezug”,  een 

bezichtiging waarbij de landsgrenzen 
worden gecontroleerd. Sinds 1388 vindt 
dit gebeuren om de twee jaar plaats en 
telt tegenwoordig tot de grootste en ori-
gineelste volksfeesten van Westfalen. n

Afstand: 11,2 km

Hoogte: 397 m

Categorie: natuur

Start/eindpunt: dorpskern Bontkirchen

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondwandelroute, verloopt gedeel-
telijk over een prachtig traject op de 
grens tussen NRW/Hessen
Duur: ca. 4 uur
OV: bushalte Bontkirchen

Route: dorpskern Bontkirchen – Hoppecker Berg – Hemberg – Hirschplätze – Ro-
thekopf – Butterdelle – Altar – Garküche – Marienkapelle – dorpskern Bontkirchen

Bezienswaardigheden:  prachtige uitzichten, oude grensstenen
markering: 

Bk3 Bk5

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Brilon
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Ontspannen en in de stilte 
van de natuur tot rust komen 

– dat lukt prima op de kleine 
rondwandelroute door de diepe bossen 
van het Natuurpark Diemelsee. Over 
smalle wandelpaden en langs bosran-
den kunnen wandelaars volop van de 
schoonheid van de natuur genieten. 
Ontdek steeds opnieuw fantastische 
panorama’s in het Natuurpark Diemel-

Route 5:  Örenstein-rondweg
see.  De Örenstein-rondweg ligt tussen 
de Briloner stadsdelen Hoppecke en 
Bontkirchen en is in één à twee uur te 
doen. Op de route ligt onder andere  
een kleine romantische kapel. En op de 
Huckeshol kunnen wandelaars genie-

ten van Alpakas – dit zuidame-
rikaanse kameelras wordt daar 
gefokt. n

Afstand: 6,2 km

Hoogte: 190 m

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Start/eindpunt: wandelparkeerp. Buttenberg

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondwandelroute tussen Hoppecke en 
Bontkirchen
Duur: ca. 2 uur
OV: bushalte Buttenberg (lijn 486)

Route: wandelparkeerplaats Buttenberg – Mariakapel – Hoppecke Berg – Huckes-
hohl – wandelparkeerplaats Buttenberg  |  Bezienswaardigheden: Mariakapel – al-
paka fokkerij – uitzichten in het Natuurpark Diemelsee

H1
markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Brilon
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Wandelregio rond om het meer
idden in Duitsland in het Natuurpark Diemelsee, omgeven  
door de bergen van het Sauerland en ver weg van de drukte  

van de grote steden, kunt u in de vakantieregio Diemelsee heerlijk van  
een welverdiende korte vakantie of uw zomervakantie genieten.

De rustige ligging, een mild ‘Reizklima’ en het landelijke karakter zijn ty-
perend voor alle plaatsen van de vakantieregio Diemelsee. Het middelpunt 
van dit recreatiegebied is echter de Diemelsee met haar enorme stuwdam.

De Diemelsee is een eldorado voor watersporters, natuur- en wandellief-
hebbers. Veel water, nog veel meer bossen, prachtige uitzichten, wilde 
weidevlaktes en dromerige plekjes komt u tegen op de uiteenlopende 

wandelroutes over verschillende afstanden en moeilijkheidsgraden.

De 63km lange en gecertificeerde Diemelsteig is geschikt voor  
langeafstandwandelaars. Gemoedelijk erop uit, hetzij met de  

boot of lopend, is mogelijk bij de Fährschiff-Wanderweg, iets ontdekken 
en kennis opdoen kan op het Vogellehrpfad en op de Panoramaweg kunt 

u bijvoorbeeld van prachtige vergezichten genieten. Het maakt niet uit of 
u met uw gezin, alleen, met z’n 

tweeën of met goede vrienden op 
pad gaat, aan de Diemelsee met 
haar prachtige en afwisselende 

omgeving valt veel te beleven. n

n Tourist-Information Diemelsee
Kirchstraße 6,  

D-34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel. 0049(0)5633-91133, Fax 91134  

info@diemelsee.de, www.diemelsee.de

M

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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kruis op de St. Muffert – panoramablik over de Diemelsee

Route 6:  Panoramaweg Diemelsee
de Diemelsee en de stuwmuur.  Wie een 
ommetje naar het kruis op de top van de 
St. Muffert maakt, kan daar genieten van 
één van de prachtigste panorama’s in het 
Natuurpark Diemelsee. Het landschap 
laat zich steeds weer van een andere 

kant zien: dan loopt de weg door 
het bos, dan weer over de bergen, 
door dalen en over weides. nDe naam zegt eigenlijk al alles 

over deze fantastische, afwis-
selende route: ten oosten van de 
Diemelsee wandelen natuurlief-
hebbers midden door de Sauerlandse 
bergwereld.  En bewonderen de sproo-
kjesachtige vergezichten over de omlig-
gende bergtoppen, de blauw  glinsteren-

Moeilijkheidsgraad:  
middelzwaar
Afstand: 9,4 km
Hoogte: 250 m
Categorie: natuur, gezinsvriendelijk
Start/eindpunt: wandelparkeer-
plaats Florenbicke, Seestraße 
in Diemelsee-Heringhausen

Duur: ca. 2 tot 2,5 uur

OV: buslijn 560 (29-03 tot 31-10) en buslijn 
506 van Willingen of Bad Arolsen tot aan de 
bushalte: Diemelsee-Heringhausen Mitte, 
buslijn 508 van Korbach tot bushalte: Diemel-
see-Heringhausen Mitte of Strandbad, 
buslijn 385: Bredelar station tot bushalte 
Diemelsee-Heringhausen Mitte of Strandbad

Route: wandelparkeerplaats Florenbicke – St. Muffert – Eisenberg – Klus – Koppen 
– Golfpark Diemelsee – wandelparkeerplaats Florenbicke  |  Bezienswaardigheden: 
vergezichten over de Diemelsee, stuwmuur en het upländische Sauerland

markering: 

PW

2120

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Diemelsee



Overal de natuur verkennen
elkom in Lennestadt – een juweel in het Sauerland - en Kirch- 
hundem – midden aan de Rothaarsteig. Hier in hartje Sauerland  

vindt u alles, wat nodig is voor een individuele en ontspannende wandelvakan-
tie. Of het nu geschikt moet zijn voor gezinnen of liever een niveauvolle route 
– een ieder komt bij ons aan zijn trekken. Geselecteerde dagtochten alsmede 
meerdaagse rondwandeltochten zorgen voor veel wandelplezier met cultuur-

historische bezienswaardigheden, gemoedelijke vakwerkdorpjes en attractieve 
uitstapjes ver weg van drukte en lawaai. Dankzij een prima routebewijzering 

kunt u tijdens het wandelen volop genieten van de sprookjesachtige panorama’s, 
de eindeloze horizon, beboste berg- en heuvelruggen, wilde rotsformaties, heide-

gebieden met jeneverstruiken en romantische beekdalen.

Er is veel te zien – niet alleen onze bijzondere wandel-highlights midden aan  
de Rothaarsteig (o.a. premiumroute Oberhundemer-Bergtour, Veischeder  

Sonnenpfad, LenneWeg en Hundem-Paad), maar ook de attractieparken Elspe 
Festival, Panorama-Park Sauerland Wildpark en het Galileo-Park alsmede  

romantische vakwerkplaatsjes met  
historische burchten en kastelen  

zorgen voor veel afwisseling.

Daarom: trek de wandelschoenen  
aan, rugzak over de schouders  
en dan erop uit... ga op pad –  

en kom naar de wandelregio  
Lennestadt & Kirchhundem. n

n Tourist-Information 
Lennestadt & Kirchhundem
Hundemstr. 18 (stationsgebouw),  

D-57368 Lennestadt-Altenhundem 
Tel. 0049(0)2723-608800, Fax 608801  

info@lennestadt-kirchhundem.de 
 www.lennestadt-kirchhundem.de

W

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 7: Rothaarsteig-route– Oberhundemer Bergtour
geworden vlaktes  bieden op de terug-
weg geweldige uitzichten. Door bos-
sen en weides verloopt de weg terug 
naar het romantische vakwerkdorpje 
Oberhundem.  Een bezoek waard is het 
borduurmuseum in de oude pastorie, 

waar borduurwerken uit de hele 
wereld te zien zijn. n

Over geheimzinnig kronkelen-
de paadjes, door golvende 

bossen en langs ruwe rotsen verloopt 
de Oberhundemer Bergtour. Geniet 
van prachtige doorkijkjes met fantasti-
sche panorama’s.  Tijdens de dagtocht 
is het onderweg gezellig binnenkomen 
bij het “Alpenhaus”.  Door storm vrij-

Afstand: 11,6 km
Hoogte: 446 m
Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars
Start/eindpunt: Kirchhundem-Oberhun-
dem Haus des Gastes (parkeerplaats)

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld tot zware 
rondwandelroute, prachtige panorama’s
Duur: ca. 4 uur
OV: Bus R 36 vanaf station Altenhun-
dem (wandelstation aan de Rothaar-
steig) tot Oberhundem

Route: Oberhundemer Klippen – Wieg – Wiggequelle – Brie – Alpenhaus – Heisterberg
Bezienswaardigheden:
Oberhundemer rotsen, borduurmuseum, vakwerkdorp Oberhundem

markering: 

2524

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 8: Veischeder Sonnenpfad – noordelijke route
en de uitzichttoren “Hohe Bracht”.  Deze 
afwisselende rondwandelroute heeft en-
kele tamelijk zware stijgingen en afda-
lingen. Zorg daarom op deze tocht voor 
goed schoeisel,  regenkleding, wandel-
stokken en een goed gevulde rugzak. 

Onderweg zijn er veel mogelijkhe-
den om te pauzeren. n

Op de noordelijke route van het 
Veischeder Sonnenpfad genie-

ten wandelaars van de geur van 
dichte bossen en overweldigende uit-
zichten op imponerende hoogtes temid-
den van het prachtige landschap van het 
Veischede-dal. Onderweg brengt u een 
bezoek aan de middeleeuwse burcht Bil-
stein, tegenwoordig een jeugdherberg, 

Afstand: 16 km

Hoogte: 674 m

Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars

Start/eindpunt:  
Amtshausplatz in Lennestadt-Bilstein

Moeilijkheidsgraad: moeilijk, zeer 
afwisselend, deels tamelijk steile 
stijgingen en afdalingen
Duur: ca. 5 uur
OV: Bus SB 3 vanaf station Altenhun-
dem (wandelstation aan de Rothaar-
steig) tot Bilstein

Route: Hohe Bracht – Hohe Schlade – Kreuzberg – Bonzel – Rosenberg – burcht Bilstein 
Bezienswaardigheden:  uitzichttoren Hohe Bracht, burcht Bilstein

markering: 

B

2726

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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M
De zonnige kant van het Sauerland

edebach met het Europese Vogelnatuur- 
reservaat Medebacher Bucht heeft een  

uniek natuurlandschap met bijzondere wandel- en natuurbelevenissen.

De historische hanzestad Medebach met haar negen dorpen is gelegen 
tussen groene weides en bossen en ligt aan de voet van het Rothaarge-
bergte. Niet alleen de geschiedenis en tradities maar ook  de prachtige 

ligging, het hoog aantal zonne-uren en de vele sport- en vrijetijdsmo-
gelijkheden bieden een zorgeloze, ontspannende en actieve vakantie te 

midden van een ongerepte natuur.

Voor wandelliefhebbers zijn er talrijke wandelwegen en langeafstand-
wandelroutes in en om Medebach. Thema rondwandelwegen bijvoorbeeld 
over geologie of water ronden het geheel af. Een korte gezinsvriendelijke 
route of moeilijke tochten voor geoefende wandelaars, in Medebach is er 
voor elke gast wel een passende wandelroute. Bij de Tourist-information 

kunt u uw individuele wandelroute 
laten plannen. Door het uitgebreide 

en goed gemarkeerde wandel-
wegennet is Medebach een echt 

wandelparadijs in het oostelijk deel 
van het Sauerland. n

n Tourist-Information Medebach
Marktplatz 1, D-59964 Medebach 

Tel. 0049(0)2982-9218610 
www.medebach-touristik.de 
info@medebach-touristik.de

openingstijden: ma tot vr 9-13 uur  
en 14-17 uur, za 9.30-12 uur

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 9:  Geologische rondweg Düdinghausen
de lijn verloopt waar twee verschillen-
de geologische tijdvakken bij elkaar 
komen? Als u dit allemaal leuk vindt, 
dan adviseren wij u een expeditie op 
de 6,2km lange geologische rondweg 
te ondernemen, die bijna helemaal 

over onverharde paden en we-
gen verloopt. n

Wilt u weten waarom ons 
dorp 320 miljoen jaar voor 

Christus een tropisch zwemparadijs 
aan de equator was? Interesseert het 
u, dat wij 150 miljoen jaar geleden 
nog van de vlakbij gelegen Waldecki-
sche vulkanen met lavagesteente wer-
den bekogeld? En – waar in het dorp 

Afstand: 6,2 km
Hoogte: 556 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
kerkplein Düdinghausen

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar, niet 
geschikt voor kinderwagens, prachtige 
uitzichten
Duur: ca. 2 à 2,5 uur
OV: Bus R 48 / 46 vanaf Medebach, Winter- 
berg en Willingen tot  halte kerk Düdinghsn.

Route: Düdinghausen – Kreuzberg – Borghagen – Osternberg – Düdinghausen

Bezienswaardigheden: dorpskern Düdinghausen, verschillende steengroeves met 
overzichtelijke infoborden, Kreuzbergkapel, Riepenschlucht

markering: 

3130

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Een leuke route vanaf Medebach en 
verder via de daartoe behorende 

plaatsjes Medelon, Berge en Dreislar 
met landschappelijke hoogtepunten en 
uitzichten over de Medebacher Bucht. 
Wandelaars verkennen het idyllische 
Orkedal, genieten van de sfeer 
van de gemengde bossen en 
bezoeken de schilderachtige 
dorpskernen van Berge en Dreis-
lar. Het Schwerspatmuseum in 

Route 10:  Medelon - Orketalrondweg

Dreislar geeft informatie over de 
geschiedenis van de mijnbouw en 
de wereld van kristallen. En het 
is prettig vertoeven op de well-
nessplek “Im Schwinkel”. Wan-

delaars kunnen hier heerlijk ontspannen 
op relaxbanken met blik op de boomkru-
inen, picknicken in oversized lepels en 
hun voeten volgens de Kneippmethode 
afkoelen in de waterstapplekken. n

Afstand: 15,9 km

Hoogte: 465 m

Categorie: natuur 

Start/eindpunt: wandelparkeerplaats 
Orkedal of dorpskern Medelon

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondweg

Duur: ca. 5 à 5,5 uur

OV: Bus 361 vanaf Medebach tot aan 
halte Medelon
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Route: Orketal – Medelon – Heideköppel – Berge – Lückenkopf –  
Dreislar – Rüdenscheid – Orketal  |  Bezienswaardigheden: Orketal, dorpskern 
Berge, Schwerspatmuseum Dreislar, Wellnessplek “Im Schwinkel”

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Olsberg – waar je de rivier de Roer kunt voelen

isschien was het wel de rivier de Roer, die  
destijds Dr. Grüne, een leerling van pastoor  

Kneipp inspireerde – hoe dan ook, Olsberg is in ieder geval  een  
kuurplaatsje,  waar de Roer en vele andere borrelende bronnen en beekjes  

nog steeds hun stempel op drukken. In de waterrijke streek met gezonde 
boslucht en indrukwekkende reliëfs staat ontspanning groot geschreven. 

Maar ook voor wat betreft geschiedenis en cultuur heeft Olsberg veel te 
bieden. Er zijn heel wat burchten die aan de keulse keurvorsten herinneren, 

die hier  honderden jaren geleden naar toe kwamen om op jacht te gaan. 
Ook toen al waren de verblijven comfortabel – en tegenwoordig wordt ach-
ter vele mooie fassades de typische sauerlandse gastvrijheid aangeboden. 

Wandelen, water, je op je gemak voelen zijn nog steeds begrippen, die elke 
toerist spontaan noemt. En zo zorgen niet alleen de imposante Bruchhau-

ser Steine, de Sauerlandtherme AquaOlsberg, het rozendorp Assinghausen 
of een moderne regenereer-therapie volgens Aslan voor een summum aan 

ontspanning. De gecertificeerde en in zijn vorm unieke Kneippwandelweg in 
Olsberg heeft zes natuurlijke ‘Tretstellen’ 
om te waterstappen en behoort eveneens 
tot de hoogtepunten van elke wandelaar. 

Tevens is het een uitdaging om de Lan-
genberg, met 843m de hoogste berg van 

Noordrijn-Westfalen, te beklimmen. n

n Touristik &  
Stadtmarketing Olsberg

Ruhrstraße 32, D-59939 Olsberg 
Tel. 0049(0)2962-97370 
info@olsberg-touristik.de  
www.olsberg-touristik.de

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Ooit waren veel mensen in de 
regio afhankelijk van de mijn-

bouw. Ruim honderd jaar geleden 
werd hier nog bij de Eisenberg door 
flink wat “koempels”  ijzererts uit de 
mijngangen Maxstollen, Philippstollen 
en de “Alter Stollen” gewonnen en via 
een platvorm op wagens geladen die 
door paarden werden getrokken. Desti-

Route 11:  Olsberger mijnbouwroute
jds waren de wegen dan ook tot in de 
stad steenrood. Tegenwoordig ontdek-
ken wandelaars op de inmiddels met 
beuken begroeide Eisenberg nog vele 
overblijfselen uit die tijd. Onderweg 
geven  infoborden spannende details 

over de geschiedenis van Olsberg 
prijs. Bovendien is de Philippstol-
len zelfs van mei tot oktober voor 
bezichtigingen geopend. n

Afstand: 7 km | Hoogte: 245 m
Categorie: cultuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
wandelparkeerplaats Langer Berg

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar, 
belevingsvolle rondweg met thema 
mijnbouw en mijneigenaars
Duur: ca. 2 uur
OV: S 30 - Brilon – Olsberg – Brilon

Route: wandelparkeerplaats Langer Berg – Kneippweg – Philippstollen – Maxstol-
len – Schäferkreuz – Pingenfelder – wandelparkeerplaats Langer Berg

Bezienswaardigheden: Pingenfeld, der „Alte Stollen“, Phillipstollen, Maxstollen, Schäferkreuz

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Vanaf het stadgebied gezien boezemt 
de Olsberg best wel ontzag in. Maar 

wie na 340m hoogtemeters boven is aan-
gekomen geniet van een adembenemend 
mooi uitzicht over het Roerdal tot aan Pa-
derborn. De route verloopt vanaf Olsberg-
Touristik langs de Roer tot aan het 
stuwmeer, door een eikenbos langs 
de oevers tot aan de Hasley-hut. 

Route 12:  Olsberger Gipfelkreuz 

Neem een verfrissend voetbad in 
de vrolijk borrelende Luisenbron. 
Over het klippenpad, tussen rot-

sen en wortels langs de helling, belanden 
wandelaars bij het bergkruis en kunnen 
hier op een hoogte van 703m lekker uit-
waaien. Via de andere kant van de berg 
gaat de route terug naar Olsberg. n

Afstand: 7,5 km
Hoogte: 362 m
Categorie: geoefende  
wandelaars, natuur
Start: Tourist-Information Olsberg 
Eindpunt: Kurpark Dr.Grüne

Moeilijkheidsgraad: moeilijke 
bergkruis-wandeling met prachtige 
uitzichten over het Roerdal
Duur: ca. 3 uur
OV: station Olsberg, station Bigge, S30 
buslijn Brilon-Olsberg

Route: Olsberg-Touristik – klippenpad – Luisenbron – bergkruis – bosaltaar – Kur-
park Dr.Grüne, Olsberg  |  Bezienswaardigheden: stuwmeer, Hasley-hut, klippen-
pad, Luisenbron, bergkruis, bosaltaar

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 13:  Quellentour op de Olsberger Kneippweg
gebied : wie goed oplet ontdekt sporen 
van de mijnwinning van destijds. Hoog 
boven Olsberg op de Langer Berg liggen 
6 bos-doe-stations over de inheemse na-
tuur. Daarna gaat het bergaf richting slot 
Schellenstein en bent u aan het eindpunt 

aangekomen. U kunt natuurlijk ook 
via de gerenaturaliseerde beem-
den van de Roer naar het centrum 
van Olsberg terugwandelen. n

De Quellentour is de eerste etap-
pe van de Olsberger Kneipp-

weg en  de beide natuurlijke wa-
terstapplekken vragen om meer. 
Wandelaars starten in het Olsberger Kur-
park, wandelen naar het kleine riviertje 
Gierskopp en gaan verder over de “rode 
brug” en volgen een mooi pad naar de 
bron Papendiek. Bij de Eisenberg ver-
loopt de route door een oud mijnbouw-

Duur: Ca. 6 uur
Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars
Afstand: 16,9 km,  HM: 536 m
Startpunt: uitgangspunt van de Olsber-
ger Kneippweg in het Kurpark Dr. Grüne
Eindpunt: slot Schellenstein in Bigge

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar tot 
moeilijk met 2 stijgingen, genietersroute 
met gezondheidsfactor.  |  OV: Sauerl.-
Express, traject (RE17 Hagen-Warburg/Kas-
sel) station Olsberg en (RE 57 Dortm.-Wint-
erb.) station Bigge. Bushalte: Ruhrstraße

Route: Kurpark Dr.Grüne – waterstapplek Gierskopp – waterstapplek Papendiek- mijn 
Maxstollen – Lange Berg – slot Schellenstein | Bezienswaardigheden: Kurpark Dr.Grüne, 
natuurlijke waterstapplekken, mijnen Maxstollen en Philippstollen, slot Schellenstein, 
gerenaturaliseerde beemden van de Roer markering: 

4140

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Een route door de natuur, vol met 
belevenissen en met af en toe een 

prachtig vakwerkdorpje, dat is de 
Schmalahtalrondweg. Het begin en 
einde is bij de kunstzinnig versierde 
vuureik. Voor een pauze zijn er meer-
dere mogelijkheden in Bruch-
hausen. Een ommetje naar de 
Bruchhauser Steine is echt fas-

markering:

Route 14:  Schmalahtalrondweg

cinerend: majestueus verrijzen 
de vier reusachtige rotsen uit het 
sprookjesachtige beukenbos. In 

het Infocentrum krijgen bezoekers veel 
informaties over de 400 miljoen jaar 
oude steenreuzen. Onderweg midden 
in het bos ligt de stille Silbersee als 
een juweel te glinsteren. n

Afstand: 8,5 km  
Hoogte: 272 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt: wandelinformatiebord 
bij de vuureik tussen Bruchhausen en 
Brilon-Wald

Moeilijkheidsgraad: middelzware infor-
matieve rondweg met veel uitzichten

Duur: ca. 2,5 uur

OV: R 31 busverbinding Olsberg-Bruch-
hausen of Elleringhausen

Route:  vuureik – Rothaarsteigtor – Infocentrum Bruchhauser Steine – kapel – Silbersee

Bezienswaardigheden: vuureik, Rothaarsteigtor-Bruchhauser Steine – Mariakapel 
– Silbersee

B1

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Wandelwegen met prachtige ver-
gezichten, vier reusachtige rot-

sen en de hoogste berg van NRW: de 
Langenbergrondweg is ideaal voor iedereen 
die hoger op wil. De afwisselende route 
begint in het bekroonde Europagolddorf 
Bruchhausen, verloopt langs de rodelbaan 
bij Sternrodt en voorbij aan het wandel-
knooppunt “Ochsenkreuz” en leidt omhoog 
naar het bergkruis op de Langenberg.  Hier 

Route 15:  Langenbergrondweg
is een hangmat voor “wellness” op luchtige 
hoogte. Terug gaat het via de Rothaarsteig 
onder langs de Hömberg en Istenberg. De 
blik op de Bruchhauser Steine is een echt 
hoogtepunt van de Langenbergrondweg. 
Even pauzeren kan bij het Ochsenkreuz en 

voor een hapje en een drankje ga je 
naar het Rosencafé bij het Info-center 
aan het slotpark in Bruchhausen. n

Hoogte: 462 m

Categorie: geoefende  
wandelaars, natuur

Start/Ziel: Wandertafel Ortsmitte Bruchhs.

Moeilijkheidsgraad: middelzwaar
Duur: ca. 8 uur
OV: R 31 Brilon – Olsberg-Bruchhs.
Afstand: 15 km

Route: Bruchhausen – over de „Heu“ – Ochsenkreuz – Unterer Burbecker Platz – 
Oberer Burbecker Platz – Langenberg –Richtplatz – Bruchhausen
Bezienswaardigheden: Europagolddorf Bruchhausen, Sternrodt Allwetterrodelbaan, 
bergkruis, rustplek aan de Langenberg, Bruchhauser Steine, slot Bruchhausen, rozentuin

B3
markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Het tegenovergestelde van het alledaagse leven

en beetje ‘Bullerbü’, een snufje Rosamunde Pilcher – wie voor  
het eerst naar het Schmallenberger Sauerland komt, belandt in  

een heel andere wereld, ver weg van het alledaagse leven en is onder de indruk van  
het weidse landschap, van de rust en de 108 kraakheldere vakwerkdorpjes en ge- 
huchten.Tradities en het moderne gaan hier probleemloos samen. Echte ‘Heimatlie-
be’ - dankzij de enorme inzet van de gemeenschap. Twaalf van deze architectonische 
juweeltjes behoren tot de mooiste plekjes van Duitsland. Vele andere plaatsjes wer-
den bekroond met een zilveren of bronzen medaille tijdens de nationale competitie  
“Unser Dorf soll schöner werden”. Voor wandelliefhebbers is deze regio de bakermat 
en het ‘neusje van de zalm’ van de Rothaarsteig. Er zijn grote wellness-hotels met 4 of 
5 sterren, net als kleine Landgasthöfe of gemoedelijke pensions en vakantiewoningen.

Naast de Rothaarsteig zijn er in deze regio nog vele andere attractieve  
wandelroutes. In de afgelopen jaren werden  met innovatieve ideeën, passie en 

engagement unieke thema-routes samengesteld, zoals bijvoorbeeld de 23 km  
lange WaldSkulpturenWeg, waar elf controversieel besproken sculpturen van  

internationale kunstenaars zijn geplaatst. Nog een tip: de nieuwe Gouddorpen-
route’s! U komt langs schilderachtige  

vakwerkhuizen temidden van prachtige 
tuinen, brandschone straten en wegen 

en daarbij zijn tradities en het moderne 
harmonieus met elkaar in een fantas- 

tisch landschap vereend. n

n Gästeinformation 
Schmallenberger Sauerland
Poststr. 7, D-57392 Schmallenberg 

Tel. 0049(0)2972-97400, Fax 974026  
info@schmallenberger-sauerland.de  
www.schmallenberger-sauerland.de

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 16:  Rothaarsteig-route Kahler Asten-Steig
Schwarzen Siepen omhoog naar de Kahler  
Asten, de “vader van de Sauerlandse ber-
gen”. Vervolgens langs de plek waar de 
Lenne ontspringt en al wandelend gaat 
het weer naar beneden richting het Len-
nedal. Dan omhoog naar de Hoher Kno-

chen waar het echt genieten is van 
het onbeschrijflijk mooie uitzicht 
over het gebied van de Rothaar-
steig. De terugweg verloopt via de 
Hömberg weer naar Westfeld. n

Fantastische vergezichten tot aan 
de Feldberg en Brocken. Veel we-

tenswaardigheden over flora en fau-
na. Uitgestrekte beukenbossen met 
doe-stations voor kinderen, waar-
door zij de natuur beter kunnen begrijpen. 
Dit alles biedt de Kahler Asten-Steig.  Va-
naf de Rothaar-Arena in Westfeld, een cen-
trum voor nordic sports waar gedurende 
het gehele jaar activiteiten plaatsvinden, 
verloopt de route door het natuurgebied  

Afstand: 16 km | Hoogte: 616 m

Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars

Start/eindpunt: wandelinformatiebord 
in het dorppark Westfeld

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondweg met mooie vergezichten en 
panorama’s

Duur: ca. 5 uur

OV: Buslinie S 40, halte Westfeld sportveld

Route: Westfeld – Grillhut– Schwarzer Siepen – jachthutten – Kahler Asten –natu-
urgebied Oberes Lennetal – jachthutten – Hoher Knochen – Westfeld

Bezienswaardigheden: fitness parcours Westfeld, uitzichttoren Kahler Asten, Lennequelle
markering: 

4948

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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De koning van de bossen is terug in Sie-
gen-Wittgenstein! In een voor Westeu-

ropa éénmalig natuurbeschermingspro-
ject is het gelukt de wisent weer aan de 
Rothaarsteig te herintroduceren. Een deel 
van de kudde leeft in het omheinde ge-
bied tussen Bad Berleburg-Wingeshausen 
en Schmallenberg-Jagdhaus. Bezich-
tiging is mogelijk en hier is tevens 
een belevenisroute. De rest van de 
kudde loopt vrij door de bossen van 

Route 17:  Rothaarsteig-route Wisentenpad

de vorstenfamilie zu Sayn-Wittgen-
stein-Berleburg. Met een beetje ge-
luk krijgen wandelaars de schuwe 
kolossen op het wisentenpad te zien. 

Vanaf Jagdhaus verloopt de rondweg over 
de Rothaarkam langs de wisentenwildernis 
en door het Rohrbachdal naar Wingeshau-
sen. Over paadjes in het Bockeshorndal en 
door het schilderachtige dal van de Ihrige 
arriveren wandelaars weer in Jagdhaus. n

Afstand: 13 km (evt. + 3km wisentenwildernis)

Hoogte: 439 m  |  Categorie:  
natuur, gezinsvriendelijk
Start/Ziel: wandelinformatie- 
bord bij het sportveld Jagdhaus

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondwandeling  |  Duur: ca. 4 uur (evt. 
plus 1,5 uur door de wisentenwildernis)
OV: buslijn 466 (let op: schoolbus!, 
rijdt onregelmatig, alleen tijdens 
schooltijden)

Route: Jagdhaus – wisentenwildernis – Rohrbachdal – Wingeshausen – forellenk-
wekerij – Ihrigedal – Jagdhaus 
Bezienswaardigheden:  Hubertus-kapel Jagdhaus- wisentenwildernis aan de Rothaarsteig

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Kleine en grote wandelaars zo-
eken op het Hollenpad bij Bö-

defeld naar een oude sage. Ooit 
namelijk zouden midden in een enorm 
rotsmassief dat  Hollenhaus werd geno-
emd , de Hollen hebben geleefd. Goed-
moedige kleine fabelwezentjes met een 
hele grote schat aan edelstenen. Dit 
verhaal maakt deze route voor kinderen 
juist heel leuk. En bovendien zijn er nog 

Route 18:  Bödefelder Hollenpfad 
meer bijzondere belevenissen – zoals het 
blotevoeten- en junglepad, een wildblo-
emenweide en het wildpark, waar rood-
wild zich thuis voelt. In totaal zijn er 16 
doe- en 3 uitzichtstations voor de wan-
delaars.  Het Erlebnismuseum van het 

Biologische Station Bödefeld biedt 
bovendien een spannende tijdreis 
door 20.000 jaar geschiedenis. n

Afstand: 9,8 km | Hoogte: 443 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/Ziel: wandelinformatie- 
bord bij de kerk in Bödefeld

Moeilijkheidsgraad: middelzware, 
maar zeer aantrekkelijke en afwisse-
lende rondweg  |  Duur: ca. 2,5 uur
OV: buslijn S 90,  
uitstappen bij halte Bödefeld kerk

B5
markering: 

Route: Bödefeld-kerk – Palmedal – Nonnenstein – Kehlenberg – Nonnenberg – Bö-
defeld-kerk | Bezienswaardigheden: Erlebnismuseum Bödefeld, de zwarte hand van 
Bödefeld, kruisweg Bödefeld (pelgrimspad), Nasse Wiese „Hochmoor“, Silberstollen

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Over de rondweg door het romantische 
Sorpedal en over de Hunau is het wan-

delen door de bossen van morgen. Vanaf 
de wandelparkeerplaats “Großes Bildchen” 
verloopt de route door weides en bossen, 
langs kleine riviertjes en door idyllische 
plaatsjes. Midden in het bos ligt 
het Alte Forsthaus Rehsiepen, een 
prachtig bouwmonument. Bij de Sat-

Route 19:  Höhenflug-rondweg door het Sorpedal

telbogen loopt de route samen met 
de Sauerland-Höhenflug en leidt om-
hoog naar de Hunaurücken met de 

enorme zendmast van Bödefeld. Vanaf hier 
en eveneens vanaf de skilift in Bödefeld 
kunnen wandelaars zich vergapen aan het 
prachtige uitzicht. Fascinerend zijn de uit-
gestrekte beukenbossen en geheimzinnige 
venen in het natuurgebied van de Hunau. n

Hoogte: 508 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt: wandel- 
parkeerplaats “Großes Bildchen”

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondweg met weides, bossen, kleine 
riviertjes en prachtige vergezichten

Duur: ca. 5 uur  |  OV: –
Afstand: 17,4 km
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Route: Großes Bildchen–Altes Forsthaus – Mittelsorpe – Sattelbogen – Hunauhut – Hu-
nautoren – Irreplatz – hondenkerkhof – stookplaats – Negerquelle – Großes Bildchen

Bezienswaardigheden:  Altes Forsthaus Rehsiepen, Hunautoren, natuurgebied Hunau, hondenkerkhof
markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Echt „Rothaarsteig-feeling“ 
krijgen wandelaars tijdens 

de bosrijke rondweg die in het 
Bundesgold-dorp Latrop begint. Dag-
jesmensen wandelen door de Lüttme-
ckesiepen richting Jagdhaus omhoog 
naar de kam van het Rothaargebergte. 
Onderweg staat de met sagen omwoven 
“Millionenbank”: of het hierbij om een 
oud smokkelpad gaat of om waardevolle 

Route 20:  Latroper rondweg Rothaarsteig
juwelen die hier verborgen werden, dat 
kan niemand meer precies zeggen. Over 
de kam verloopt de route verder tot de 
splitsing “Zinseseck” en weer naar be-
neden naar Latrop – één van de mooiste 
dorpjes van het Sauerland. Hier is in het 

bosbouwmuseum Alte Mühle een 
hele verzameling van oude werk-
tuigen en dokumenten te zien. n

Afstand: 11,1 km | Hoogte: 394 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt: wandel- 
informatiebord in de dorpstuin in Latrop

Moeilijkheidsgraad: middelzware, 
afwisselende en gezinsvriendelijke 
rondweg
Duur: ca. 3 uur
OV: buslijn 466 (rijdt niet in het weekend)

markering: 

Route: Latrop orpstuin, Rothaarsteig – Lüttmeckesiepen – Millionenbank – Dürres 
Hölzchen – grensweg – Zinseseck – X23 – Böckenfördeplatz – Latrop
Bezienswaardigheden:  bosbouwmuseum Latrop, bosarbeiders- en boswachters-
pad Latrop, belevenispunt “Der Wald und seine Eigentümer”,  miljoenenbank
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Verzorgde vakwerkhuizen zijn kenmer-
kend voor het Bundesgold-dorp West-

feld in het Lennedal.  De belevenisvolle 
Westfelder rondweg begint bij het wandel-
informatiebord en maakt een grote slinger 
en komt na ca. 2,5 km langs een kolen-
brandershut. Daarna gaat het in oostelijke 
richting verder naar het natuurge-
bied Rehhecke met jeneverbesstrui-

Route 21:  Westfelder rondweg

ken, oude rode beuken, dwergheide 
en zeldzame planten- en diersoorten. 
Hierna verder tot de Hubertusstein. 

Gezellig pauzeren is mogelijk bij de Bau-
ernschänke in Ohlenbach of wandel met 
een kleine omweg naar Gasthof Braun. Via 
de zogenoemde Teppichweg met prachtige 
uitzichten gaat het in zuidelijke richting 
bergaf  terug naar het uitgangspunt. n

Hoogte: 326 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord Westfeld

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondweg, belevenisrijk met prachtige 
vergezichten

Duur: ca. 2,5 uur  |  OV: buslijn S 40
Afstand: 8,7 km

Route:  Westfeld – kolenbrandershut-natuurgebied Rehhecke –  
Hubertusstein – X27 – Ohlenbach – Teppichweg – Westfeld

Bezienswaardigheden:  fitnessparcours Westfeld, natuurgebied Rehhecke

markering: 

W1 27
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Sprookjesachtige vergezichten en 
charmante vakwerkdorpjes komen 

wandelaars op de gouddorp-route Holthau-
sen tegen. Aan het begin verloopt de route 
door het schilderachtige Bad Fredeburg 
met haar speelse architectuur.  De weg vo-
ert langs de groeve Magog,  de laatste nog 
in gebruikzijnde leisteengroeve van Noor-
drijnwestfalen. Tegenwoordig werken hier 

Route 22:  Gouddorpen-route Holthausen
nog veertig koempels. Bezienswaardig is 
ook het dorpje Huxel met haar St.-Elisabeth-
kapel. Daarna gaat het zuidwaarts richting 
Niedersorpe en langs de 27 holes golfbaan 
van de Golfclub Schmallenberg.  Van daaruit 
leidt de weg terug naar Holthausen waar het 

Westfaalse Leisteen- en streekmuse-
um beslist een bezoekje waard is. n

Hoogte: 436 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord Holthausen

Moeilijkheidsgraad: middelzware en 
afwisselende rondweg met veel mooie 
uitzichten  |  Duur: ca. 3,5 uur
OV: buslijn 466 (rijdt niet in het weekend)
Afstand: 13,7 km

Route:  Holthausen – Bad Fredeburg – leisteengroeve Magog – Huxel – golfbaan 
Winkhausen – Holthausen  |  Bezienswaardigheden: leisteen- en streekmuseum 
Holthausen, leisteengroeve Magog, golfbaan Winkhausen

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Op de gouddorp-route Niedersorpe  
wandelen vakantiegangers door één 

van de mooiste beekdalen van het Hoog-
sauerland. Vanaf het wandelinforma-
tiebord aan het dorpsbegin verloopt de 
route een stukje zuidwestwaards langs 
het riviertje de Sorpe en omhoog 
naar de Waldewei. Breng een bezo-
ek aan de kunstsmederij Klute en 

Route 23:  Gouddorpen-route Niedersorpe

geniet van de bijzondere tuin met 
sculpturen.  Daarna volgen wan-
delaars de weg in richting Burberg, 

steken het riviertje de Lüttmecke over en 
wandelen met een grote slinger door het 
Sorpedal terug naar Niedersorpe. Bij de 
renovering van de bezienswaardige ka-
pel uit 1739 werden in 2005 restanten 
van een nog oudere kapel en stukken ke-
ramiek uit de 13e-14e eeuw gevonden. n

Afstand: 9,5 km | Hoogte: 324 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt: wandelinformatiebord 
Niedersorpe

Moeilijkheidsgraad: middelzware en 
prachtige rondweg
Duur: ca. 2,5 uur
OV: buslijn S 40, vervolgens lijn 462 
(rijdt niet in het weekend)

Route:  Niedersorpe – Waldemei – Burgberg – Lüttmecke  - richting Winkhausen 
– het witte kruis – Niedersorpe

Bezienswaardigheden:  kunstsmederij Waldemei, kapel Niedersorpe

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Deze gemoedelijke rondweg 
loopt van Niedersorpe tot aan 

Waldemei en toont de schoon-
heid van het idyllische Sorpedal. Om-
hoog tot aan de heuvel van de Stüppel 
en langs een kleine veldschuur ver-
loopt de route over een bijna niet meer 
gebruikte weg. De wandelaars zijn nu 
aangekomen bij de kunstsmederij Klu-
te in Waldemei – de grote buitenexpo-

Route 24:  Rondweg Niedersorpe
sitie is indrukwekkend. Via de andere 
kant van het dal gaat het terug naar 
Niedersorpe en verder langs de Sorpe-
beek tot aan Winkhausen. Van hieruit 
wandelt u vervolgens naar het golfcafé, 
waar het heerlijk pauzeren is met een 

geweldige blik over de 27 holes 
golfbaan. Daarna leidt de weg u 
terug naar Niedersorpe. n

Afstand: 13,2 km | Hoogte: 391 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord Niedersorpe

markering: Moeilijkheidsgraad: gemoedelijke en 
gezinsvriendelijke rondweg
Duur: ca. 3,5 uur
OV: buslijn S 40, vervolgens lijn 462 
(rijdt niet in het weekend)

Route:  Niedersorpe – Stüppel – Waldemei – Rellmecke – kunstsmederij Klute – 
Niedersorpe – Winkhausen – golfbaan – Niedersorpe

Bezienswaardigheden:  kunstsmederij Klute, kerk Niedersorpe, golfbaan Winkhausen

A1
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Onderweg genieten van fantastische 
vergezichten en veel bezienswaardig-

heden, dat kan op deze gouddorpen-route 
die aan de vredeseik in het Bundesgold-
dorp Oberhenneborn begint. Op de weg pa-
rallel aan de route van de Ruttenberg moe-
ten wandelaars het riviertje de Sachmecke 
oversteken en bereiken weldra een 
rots – de “Henneborner Loreley”. De  
route gaat tussen twee reusachtige 

Route 25:  gouddorpen-route Oberhenneborn

sparren door en verder naar de lager 
gelegen SGV-hut Oberhenneborn – 
en dan steil omhoog. Elke stap is 

de moeite waard want boven aangekomen 
is het genieten van een grandioos uitzicht 
over het Hennedal! Al lopend langs een hei-
ligenhuisje en dan om de Heyer Knochen tot 
aan de kruiskapel bereiken wandelaars via 
het bijen-leerpad weer Oberhenneborn. n

Afstand: 10,3 km | Hoogte: 348 m
Categorie: natuur,  
gezinsvriendelijk
Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord Oberhenneborn

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
rondweg met deels fantastische 
uitzichten
Duur: ca. 3 uur
OV: buslijn 465 (rijdt niet in het weekend)

Route: Oberhenneborn – Henneborner Loreley – Welbkewiese –  
SGV-hut Oberhenneborn – Heyer Knochen – bijen-leerpad – Oberhenneborn

Bezienswaardigheden: oud bakhuis Oberhenneborn, Henneborner Loreley, bijen-leerpad

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Deze weg verloopt gedeeltijk ook 
over de Leo-Bittner-weg en is 

prima geschikt voor een ontspannen 
wandeling, want er komen helemaal geen 
stijgingen in voor.  De route is opgedragen 
aan de graficus en tekenaar Leo Bittner 
(1913-1994). Hij emigreerde van het Su-
detenland naar Schmallenberg, waar hij 
vele jaren de leiding van de VVV had en 

Route 26:  Rondweg door het Latropdal
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt en 
met het Bundesverdienstkruis werd onder-
scheiden. De wandelweg loopt langs het 
gezellige beekje Latrop door het idyllische 
dal naar de Kaiser-Quelle en weer terug 
naar het bekroonde vakantieplaatsje, het 

Bundesgolddorf en Europa-Silber-
dorf Latrop. Hier zijn meerdere mo-
gelijkheden om te pauzeren. n

Hoogte: 379 m
Categorie: natuur,  
vrijetijds wandelaars
Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord dorpstuin Latrop

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijke en 
gezinsvriendelijke wandeling zonder 
stijgingen  |  Duur: ca. 3 uur
OV: buslijn 466 (rijdt niet in het weekend)
Afstand: 11,7 km

Route:  Latrop – L5 – L3 – Waidmannsruh – A2 SGV-brug – A1 – Leo-Bittner-weg 
– Kaiser Quelle – L4 – L5 – Latrop  |  Bezienswaardigheden:  bosbouwmuseum 
Latrop, bosarbeiders- en boswachterspad Latrop, Kaiser Quelle

L3 L4 L5

A1 A2markering:

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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In het Sauerland zijn venen echt 
zeldzaam – op de tot 818 meter 

hohe bergrug van de Hunau zijn ech-
ter zelfs twee van deze ecosystemen. 
Wandelen naar de  “Nasse Wiese” en 
de “Rauhe Bruch” is beslist de moeite 
waard  - daarbij door grote loofbossen 
struinen en  helemaal opgaan in 
de natuur. Om naar het natuur-

Route 27: Rondweg natuurschatten in het Sauerland “natuurgebied Nasse Wiese”

gebied “Nasse Wiese” te komen 
moeten wandelaars de 8,1km 

lange rondweg B4 volgen. Wie ook nog 
het andere veen wil zien volgt dan de 
weg X25 tot aan de “Rauhen Bruch”. 
Over dezelfde route gaat het ook weer 
terug. n

Afstand: 8,1 km
Hoogte: 308 m
Categorie: natuur 
Start/eindpunt: wandelparkeerplaats 
“Unterm Nonnenstein”

Moeilijkheidsgraad:  
middelzware rondweg

Duur: ca. 2,5 uur

OV: buslijn S 90

Route:  Bödefeld/parkeerplaats Nonnenstein – Kietelsiepen – natuurgebied Nasse 
Wiese – stookplaats – hondengraf – natuurgebied Hunau – Irreplatz – skilift – 
Bödefeld   |   Bezienswaardigheden:  zeldzame venen, hondengraf

markering: 

B4

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Sprookjesachtige natuur en veelzijdige mogelijkheden
en heerlijk middelgebergte landschap, een gezond  
klimaat, comfortabele hotels, pensions en vakantie- 

woningen, een veelzijdige gastronomie, talrijke vrijetijds- en  
sportmogelijkheden en bezienswaardige uitstapjes: de regio  

Willingen heeft alles, wat een “wandelhart” begeert. 

Het landschap is nergens zo afwisselend als rondom Willingen met haar  
dorpjes. Hier komen zelfs drie van de mooiste wandelgebieden samen:  
het Hoogsauerland, het natuurpark Diemelsee en het Waldecker Land.  

Onbeschrijfelijke geluksmomenten komen op bij de adembenemend mooie  
vergezichten over de gecertificeerde kwaliteitswegen Uplandsteig  

en Rothaarsteig. Met één van de modernste gondelliften van Europa  
gaat het omhoog naar de Ettelsberg. Geniet van de Hochheideturm  

(875 m boven NAP), de gezellige Ettelsberghut en de indrukwekkende  
hoogheidevlaktes met zeldzame alpine planten en struikheide. 

Voor gezinnen is Willingen één grote avonturenspeelplaats. Met beekjes, 
ontdekkingstochten met de boswachter, het Kyrillpad, en nog veel meer. In 

de winter kunt u al lopend 
genieten van een sprook- 

jesachtige witte wereld of 
maak een wandeling op 

sneeuwschoenen. n

n Tourist-Information Willingen
Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland)  

Tel.0049(0)5632-9694353, willingen@willingen.de  
www.wanderwelt-willingen.de, www.willingen.de,  

Openingstijden: ma-vr 9-18, za 9-14, zo 9-12 uur

E
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Route 28:  Dalen-tocht
de Rothaarsteig en Uplandsteig. Van 
hieraf kunnen wandelaars kilometers 
ver kijken en genieten van het weidse 
landschap van de Willinger hoogheide. 
De weg terug naar het dal leidt door het 
bronnengebied van de Hoppecke. n

Op deze route komen wandelaars door 
twee prachtige dalen en kunnen 

daarbij van grandioze uitzichten genie-
ten. De tocht begint in het Hoppecke-dal 
in Willingen en verloopt door de zoge-
noemende “kelder” snel omhoog naar 

Afstand: 11,5 km

Hoogte: 307 m

Start/eindpunt:  
wandelparkeerplaats Hoppeckedal

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk tot 
middelzware rondweg

Duur: ca. 3 uur

OV: AST-halte: “Hoppecketalstraße” 
(bellen voor verzameltaxi)

Route: Hoppeckedal (parkeerplaats Wamecke) – Keller – hoogheide –  
Am Streit – Ruthenaardal – Hoppeckedal

Bezienswaardigheden: uitzicht Clemensberg, hoogheidehut

markering: 

16W4

7574

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Willingen



1000

0 2

800

4 6

600

8 10

400

Le
ng

te
 in

 m
et

er
s

Weglengte in kilometers

Vanaf het bezoekerscentrum lopen 
wandelaars door het romantische 

Stryckdal – en langs de grootste groot-
schans van de wereld. Wat een indruk-
wekkende blik op de beroemde Willin-
ger Mühlenkopfschans: elk jaar vindt 
hier het WK skispringen plaats 
en is voor heel veel mensen door 

markering: 

Route 29:  paradijs en wereldcupschans

televisie bekend. Vervolgens 
verloopt de weg door dennen-

bossen en gemengde bossen naar het 
romantische “paradijs”.  Tijdens deze 
tocht genieten wandelaars van een 
sprookjesachtig landschap, natuurlijke 
beekjes en weldadige rust. n

Afstand: 10,5 km

Hoogte: 285 m

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Start/eindpunt: bezoekerscentrum Willingen

Moeilijkheidsgraad: middelzware, 
informatieve en uitzichtrijke rondweg

Duur: ca. 3 uur

OV: AST-halte:”Haus des Gastes/bezoe-
kerscentrum” (bellen voor verzameltaxi)

Route: bezoekerscentrum – Stryckdal – Mühlenkopfschans (onderaan) – paradijs – 
Mühlenkopfschans (bovenop) – bosleerpad – bezoekerscentrum  |  Bezienswaardighe-
den: grootste grootschans van de wereld – wildpark Willingen – Kneippgebied Stryck

W1
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Deze schitterende Rothaarsteig-
route begint boven de Diemel-

quelle bij Usseln – direct bij de pas 
geopende Graaf-Stolberg-hut. Natuurlief-
hebbers wandelen over de Uplandsteig 
tot aan het bergkruis en het uitzichtpunt 
Kalied. Geniet van een prachtig verge-
zicht over de Medebacher Bucht tot aan 
de Kahler Asten en de Eisenberg. De twee 

Route 30:  Rothaarsteig-route Blickinsland Kahle Pön
grote panoramaborden van de Sauerland-
Höhenflug geven duidelijke informatie 
over de bergen en oriënteringspunten 
van het Sauerland. Tenslotte terug naar 
het uitgangspunt –  heerlijk pauzeren op 
het terras van de hut en genieten van het 
uitzicht. Wie zin heeft kan de route ver-

binden met een kleine wandeling 
over het Düdinghausener dorpspad 
- een geologische rondweg.n

Afstand: 6,7 km
Hoogte: 195 m
Start/eindpunt: Graaf Stolberg  
hut/parkeerplaats “Knoll”
Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Moeilijkheidsgraad: middelzware rondweg

Duur: ca. 2,5 uur  |  OV: AST-halte: 
“Sportstraße/Viadukt” (bellen voor 
verzameltaxi), ca. 1,5km tot aan het 
startpunt parkeerplaats “Knoll”

Route: parkeerplaats “Knoll” – Graaf Stolberg hut – Uplandsteig – bergkruis – 
Kalied – Graaf Stolberg hut – parkeerplaats “Knoll”  |  Bezienswaardigheden: 
Graaf Stolberg hut (gezellige wandelhut), Diemelquelle, fantastische panorama’s

markering: 

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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De rondwandelweg in het natuurpark 
Diemelsee begint in het plaatsje Wel-

leringhausen – één van de kleinste dor-
pjes in het district Waldeck-Frankenberg. 
Het natuurpark ligt aan de voet van de 
allang uitgewerkte vulkaan Grotenberg  
en onderweg ontdekken wandelaars  
steeds weer sporen van de aard- 
en grensgeschiedenis. De meest 

markering: 

Route 31:  vulkaanpad

uiteenlopende plantensoorten ko-
men hier tot bloei. Typerend zijn 
de steenanjer, grote tijm en muur-

peper. Wie op pad gaat met de bekwame 
geopark-gids ervaart veel spannends 
over de flora van het natuurpark en over 
de geologische gebeurtenissen. n
Geopark-gids: Renate Hill, tel. 0049(0)5632-1757

Afstand: 6,5 km

Hoogte: 168 m

Start/eindpunt:  
wandelinformatiebord Welleringhausen 

Categorie: natuur, gezinsvriendelijk

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijke, afwis-
selende en gezinsvriendelijke rondweg

Duur: ca. 2,5 uur

OV: AST-halte: “Gasthof Ohlenbeck” 
(bellen voor verzameltaxi)

Route:  Welleringhausen – Kuthenberg – Im Ohl – Sonnenberg –  
Grotenberg – Welleringhausen

Bezienswaardigheden:  wandeltocht onder leiding van de geopark-gids

W1
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Wandelen in zuivere berglucht
neindige bossen, zonnige dalen en 14 gemoedelijke dorpjes maken  
Winterberg tot één van de aantrekkelijkste vakantiebestemmingen  

voor wandelliefhebbers. Schitterende uitzichten, glasheldere riviertjes,  
zeldzame vogels en planten in natuurreservaten en hoogheidegebieden,   

alsmede een uitstekend wandelwegennet liggen op u te wachten.  
Tussen 420 en 841 m hoogte gaat het op en af over berg- en dal routes. 

Want...waar je lopend niet bent geweest, dat heb je ook nooit gezien!

Uw blik dwaalt naar de horizon, over het eindeloze groen van bergkammen 
en dalen. Weet u nog hoe het is, als het helemaal stil is? Uw zintuigen worden 

temidden van deze ‘heile Welt’ weer geprikkeld. De natuur heeft ook een 
naam: Ferienwelt Winterberg. Langer, beter en gezonder leven? Daarvoor 

is beweging in zuivere lucht de beste remedie! Het actieve bewegen in het 
natuurlijke Heilklima van de Ferienwelt Winterberg is een heel goed middel 

om lichamelijke en emotionele stress af te bouwen. 

De Winterberger Hochtour is een hele belevenisrijke wandelroute. Deze be- 
gint en eindigt bij de Kahler Asten en verbindt de Winterberger plaatsjes met  

elkaar. De 82 km lange tocht loopt over  
de hoogste bergen van het Westfaalse 

gedeelte van het Hoogsauerland en door-
kruist daarbij acht dalen en heeft heel  

wat bezienswaardigheden te bieden, zowel  
in de natuur als op cultureel gebied. n

n Tourist-Information 
 Winterberg

Am Kurpark 4, D-59955 Winterberg 
Tel.0049(0)2981-92500, Fax 8007878  

info@winterberg.de  
www.winterberg.de

O

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Route 32: Hoger kan niet – grensregio tussen Westfalen en Waldeck

springen en het natuurgebied Neuer Ha-
gen verkennen. Tijdens de heidebloei ver-
kleurt  het  grootste hoogheidegebied van 
Duitsland  in een vlammend paars tapijt, 
een bezienswaardig natuurspektakel. Va-
naf het witte bergkruis op de Clemensberg 
hebben wandelaars een weids uitzicht in 

alle windstreken en kijken op de 
Hildfelder steengroeve. In de hoog-
heidehut is het goed pauzeren. nEen wandeltocht over cultureel in-

teressant gebied: bij Niedersfeld 
komen de deelstaats- , dialect- en 
geloofsgrenzen van Westfalen en Hessen 
bij elkaar. De route verloopt omhoog naar 
de hoogste berg van Westfalen, de Lan-
genberg met zijn betoverend landschap 
en gaat van daaruit weer terug. Onderweg 
over het glasheldere beekje de Kellerbach 

Afstand: 13,7 km | Hoogte: 507 m
Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars
Start/eindpunt: wandelinformatiebord 
bij de Schützenhalle Niedersfeld

Moeilijkheidsgraad: moeilijke tot mid-
delzware rondweg over bospaden
Duur: ca. 4 uur
OV: vanaf Winterberg met buslijn S30

Route: wandelinformatiebord Niedersfeld – Langenberg – hoogheidegebied Neuer 
Hagen – Clemensberg – hoogheidehut – RAG-Heim – Hillebachsee – wandelinfor-
matiebord Niedersfeld  |  Bezienswaardigheden:  Langenberg, hoogheidegebied 
Neuer Hagen, Hillebachsee

markering: 
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Een fascinerende tocht door hoge bossen 
en over heide steeds langs de oostelijke 

rand van de Winterberger Hochmulde.  De 
weg loopt vanaf het Landesgold-dorp Hild-
feld over de hoogtes, die de waterscheiding 
vormen van de Rijn en Weser en komt langs 
historische grensstenen. Boven aangeko-
men bevinden zich de wandelaars 
op één van de oudste grenzen van 
Westfalen. Aan de kant van Hessen 

markering: 

Route 33:  Extratour Hildfeld

is de achtstralige Waldecker ster te 
zien en aan westfaalse kant het keur-
keulse kruis als teken van de aarts-

bisschop van Keulen. Nog een hoogtepunt 
is het natuurgebied “Neuer Hagen” met 
haar fantastische hoogheide. De Clemens-
berg biedt vergezichten op Winterberg in 
het westen, Hildfeld en Grönebach alsmede 
de Langenberg in het oosten. n

Afstand: 9 km
Hoogte: 318 m
Categorie: natuur,  
geoefende wandelaars
Start/eindpunt: dorpsbron in Hildfeld

Moeilijkheidsgraad: middelzware rond-
weg door hoge bossen en over heide 
met veel uitzichten
Duur: ca. 3 uur
OV: vanaf Winterberg met buslijn S30/S40

Route: dorpsbron – Diabas-steengroeve – hoogheidehut – Clemensberg – Hoppecke-
quelle – deelstaatsgrens Hessen – Schweimecke- dorpsbron  |  Bezienswaardigheden:  
Clemensberg, hoogheidehut, natuurgebied ‘Neuer Hagen’, Hoppeckequelle

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Het Grönebacher dorpspad om-
rondt het schilderachtig gele-

gen vakantieplaatsje.  De route leidt 
naar het vrijetijdspark “Schlade”, waar vroe-
ger de oude Koningsstraat langs liep. Wan-
delaars vervolgen de weg tot aan een bank 
met een prachtig uitzicht in het dal van Wes-
ternau. Daarna verloopt de route door het 
schilderachtige Hachmeckedal en steeds 

Route 34:  Grönebacher dorpspad
verder langs de beek tot in het Hilledal. On-
derweg kom je langs de oude spoordijk van 
de Kleinbahn Steinhelle-Medebach en de Hil-
lebrug met haar verspringende rondbogen. 
Vervolgens over het oude “Iäselspoad” – het 
ezelweggetje- tot aan de Grönebacher Stein-
acker. Na bezichtiging van de Antoniussteen 

met de daarbij behorende schutkapel 
gaat het naar het uitzichtpunt Egge en 
verder terug naar Grönebach. n

Afstand: 11 km
Hoogte: 300 m
Start/eindpunt: wandel- 
informatiebord aan de Lambertusplatz
Categorie: cultuur, panorama

Moeilijkheidsgraad: middelzware weg 
rondom het schilderachtige dorpje 
Grönebach

Duur: ca. 3 uur  |  OV: buslijn S30, 
halte Grönebach brandweerkazerne

markering: 

Route: wandelinformatiebord – vrijetijdspark “Schlade” – Hachmickedal – Hil-
lebrug – Antioniussteen – Eggekruis – Entenwiese – wandelinformatiebord
Bezienswaardigheden:  Eggekruis, Antoniussteen, Hillebrug

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Deze uitzichtrijke en landschappeli-
jk aantrekkelijke route belooft  “he-

melse” panorama’s! Na een gedeelte 
van de Winterberger Hochtour gewan-
deld te hebben gaat het omhoog tot 
aan de top van de Alte Grimme en naar 
de “Schöne Aussicht” –  en ge-
niet van een imposante blik over 
het Rothaargebergte. De weg 

Route 35:  Gecombineerde route Elkeringhausen

verloopt vervolgens langs de 
niet meer in gebruik zijnde mijn 
Elend en dan bergaf in het Orke-

dal tot aan de ruine van de Wernsdor-
fer kerk. Deze kerk is één van de belan-
grijkste archeologische monumenten 
van het stadgebied van Winterberg. Bij 
de Ehrenscheider molen verlaten wan-
delaars de Winterberger Hochtour en 
lopen terug naar Elkeringhausen. n

Afstand: 9,1 km
Hoogte: 323 m
Start/eindpunt:  
Haus des Gastes Elkeringhausen 

Moeilijkheidsgraad: middelzware 
tot zware rondweg, gedeeltelijk met 
alpine karakter
Duur: ca. 3,5 uur
OV: buslijn R 48 of 452

A2

Route:  Haus des Gastes (VVV) – Alte Grimme – Schöne Aussicht – mijn Elend – 
Wernsdorfer kerk – Ehrenscheider molen – Haus des Gastes   |  Bezienswaardigheden: 
Elkeringhausen, mijn Elend, Ehrenscheider molen, Alte Grimme, Wernsdorfer kerk

markering: 

Categorie: cultuur, panorama, geoefende wandelaars
www.sauerland-wanderdoerfer.de
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De route verloopt hoog over de 
kam van het Rothaargeberg-

te met indrukwekkende vergezichten en 
door dichte bossen. Bijna de hele weg 
leidt door natuurgebieden. Wandelaars 
komen langs de Ziegenhelleplatz in het 
skigebied Snow World Züschen en wan-
delen van daaruit in richting “Hohes 
Loch” en verder over Herrengrund tot 

Route 36:  Gecombineerde route Züschen
aan het natuurgebied Ahretal en tens-
lotte weer terug naar Züschen. In het 
prachtige met Bundesgold bekroonde 
vakwerk- en leisteendorp is een bezo-
ek aan  Borgs Scheune beslist de moeite 
waard. Geologische en archeologische 

vondsten zijn hier te bezichtigen 
alsmede de laatste arreslee. n

Start/eindpunt:  
wandelinformatie- 
bord Züschen

Categorie: panorama, natuur,  
geoefende wandelaars

Moeilijkheidsgraad:  
middelzware rondweg
Duur: ca. 4,5 uur
OV: buslijn S50, halte Züschen-Oberdorf
Afstand: 14,3 km  |  Hoogte: 483 m

markering: 

Route:  wandelinformatiebord Züschen – Borgs Scheune – Ziegenhelleplatz – Zie-
genhelltoren – Ahretal – Bullenwiese -wandelinformatiebord Züschen
Bezienswaardigheden:  Ziegenhelletoren Züschen, Borgs Scheune, natuurgebied Ahretal

www.sauerland-wanderdoerfer.de

9392

Winterberg



9594

Franciscusweg (8 km)
Naar het voorbeeld van het Zonnelied van de 
heilige Franciscus van Assisi prijst het Fran-
ciscuspad de schoonheid van de schepping. 
Vanaf de dorpskern in Eslohe-Kückelheim leidt 
de route door het idyllische Marpedal. Na een 
informatiepunt volgen onderweg acht verdere 
punten, die telkens een strofe uit het zonnelied 
uitbeelden en een eerbetoon aan de schepping 
weergeven in termen van broeder maan, zuster 
zon en haar broers en zusters. Meditatie in de 
natuur – deze weg, gewijd aan de bescherm-
heilige van de dieren, is voor wandelaars een 
uitgesproken inspirerende belevenis.
Start/eindpunt: dorpskern Eslohe-Kückelheim

Blindenweg (1 en 4 km)
Luisteren naar de geluiden van de natuur 
en de geuren inademen, de zon op je huid 
voelen –  wandelaars nemen de omgeving 
zo met alle zintuigen waar. Op het Briloner 
blindenwandelpad aan de Hängeberg be-

bezoek aan de Schwalefelder Pelgrimskerk: 
bezoekers komen in de kerkzaal langs twaalf 
meditatiepunten – een hele persoonlijke 
kerkdienst. Bezienswaardig is tevens de wa-
terval in de foyer van de kerk.

Start/eindpunt: Bezoekerscentrum Willingen

Gewerkenweg (11 km)
Sporen van een lange mijnbouwgeschiedenis 
in de regio ontdekken wandelaars op de Ger-
kenweg van Brilon naar Olsberg. Deze route is 
een ontdekkingsreis door de eeuwen heen en 
leidt over oude verkeersroutes en onderweg 
krijgen wandelaars bij 21 geostations informa-
tie over de mijnbouw. De zware arbeid van de 
“koempels”, het moeizame vervoer van wagen-
ladingen over de enge en holle wegen en de uit-
puttende en eenzame arbeid van de kolenbran-
ders zie je als het ware aan je voorbij gaan. 
Deze beelden worden afgerond met een bezoek 
aan het museum Haus Hövener in Brilon en aan 
het eind van de route met een bezichtiging van 
de mijn Philippstollen bij Olsberg.

Start/eindpunt: museum Haus Hövener, Bri-
lon en Haus Bathen, Olsberg of omgekeerd

WaldSkulpturenWeg (23 km)
Wandelen en kunstgenot verenen zich harmo-
nieus op de WaldSkulpturenWeg. Tussen Bad 
Berleburg in het district Siegen-Wittgenstein 
en Schmallenberg in het Hoogsauerland staan 
langs de route indrukwekkende kunstwerken 
van internationale kunstenaars. Tot nu toe zijn 
elf objecten klaar en vormen samen een tot 
dusver in heel Duitsland eenmalige kunstwan-
delroute. Wandelaars volgen in één van de bei-
de plaatsen de route die leidt naar de Rothaar-
steig en komen zo op de WaldSkulturenWeg. 
Op deze wandelweg is het niet alleen genieten 
van kunst op ongewone plekken maar tevens 
van geweldige uitzichten vanaf de Rothaarkam.
Start/eindpunt: Schmallenberg –  
Bad Berleburg of omgekeerd

Upländer Pelgrimsweg (17 km)
Het hoeft niet altijd persé de Jakobsweg te 
zijn om over je eigen leven te reflecteren. De 
Upländer “bezinningsweg”  is een gemar-
keerde pelgrimsroute en leidt vanaf Willin-
gen door het mooie Waldecker Upland. On-
derweg animeren 46 overdenkingspunten 
tot meditatieve bezinning. Hoogtepunt is het 

Mythen en Sagenweg (26 km)
Echt kippevel krijgen wandelaars tijdens de 
mythen- en sagenweg. Deze rondweg voert 
ver in de tijd terug naar het tijdperk van de 
vroege kolonisten tot in de donkere Mid-
deleeuwen. In Winterberg-Züschen begint 
de route bij de markering van een oudger-
maanse rune. Ontdek in het stille bos een 
oude Schnadesteen en wandel verder door 
het Nuhnedal en over de Nuhnesteig weer 
terug naar Züschen. Wie de grote rondweg 
kiest wandelt over de Kruisweg tot aan de 
Hackelbergkapel met haar prachtig uitzicht 
en komt later langs offerstenen en een oud 
veemgericht. Hier werd vroeger zo menig 
streng oordeel geveld.
Start/eindpunt: Tourist Information in  
de dorpskern van Winterberg-Züschen

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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Kenmerkend voor de 
Sauerlandse wandel-

dorpen zijn de veelzijde 
wandelmogeli jkheden. 
Ook wandelaars met spe-
cifieke interesses vinden 
hier een passende wan-

delroute. De nauwkeurige routebe-
schrijvingen met kaarten vindt u onder  
www.sauerland-wanderdoerfer.de.
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tige landschap van het natuurgebied Diemel-
see – een fantastisch gebied voor uitgebreide 
wandelingen. Wie van de Diemelsee wil ge-
nieten maar niet de hele route wil wandelen, 
kan zijn verkenningstocht verbinden met een 
boottocht op de MS Muffert. De aanlegsteiger 
is te bereiken via de gezinsvriendelijke Fähr-
schiff-Wanderweg of over de Höhenwander-
weg en ligt direct tegenover de’ingangsdeur’ 
van de Sauerland-Waldroute.
Start/eindpunt: grote parkeerplaats Die-
meltalsperre in Marsberg-Heiminghausen 
en aanlegsteiger van de MS Muffert aan het 
badstrand in Diemelsee-Heringhausen.

Naturweg Nuhnewiesen (3 km)
Welkom in de ‘woonkamer’ van het Braunkehl-
chen (paapje): de inmiddels zeldzame zingvo-
gel broedt in de Nuhnewiesen, het grootste 
samenhangende maaiveldengebied van Noor-
drijnwestfalen. Een gemakkelijk begaanbare 
weg leidt naar de bezienswaardige plekjes in 
de buurt van Hallenberg en onderweg zijn er 
verschillende belevenisstations. Vanuit een 
enorm grote boomhut kunnen wandelaars de 
vogels observeren zonder ze daarbij te storen.
Start/eindpunt: parkeerplaats “Am Fried-
hof”,  aan het einde van de bebouwde kom 
van Hallenberg, richting Bromskirchen

Bosarbeiders- & boswachterspad (4,5 km)
Op deze spannende route ontdekken wan-
delaars de geheimen van het bos: het 
belevenisrijke pad toont de werkwijze, 
grondgebruik en cultuurtechnieken van de 
bosbouw in de loop der tijden. Kleine en 
grote wandelaars ervaren wetenswaardig-
heden over het ecosysteem van het bos, het 
gebruik van hout, de kolenbranderij en nog 
veel meer. Start is in het voormalig bosar-
beiders- en kolenbrandersdorp Latrop in 
het Schmallenberger Sauerland.

Start/eindpunt: Schmallenberg-Latrop

Grensverhalen van nabij  (7,9,10km)
Met MP3-speler of smartphone op pad ge-
nieten wandelaars van een buitengewone 
wandelbelevenis in Lennestadt-Kirchhun-
dem. Al luisterend naar verhalen en anek-
dotes over historische en sagenomwoven 
plekken zie je midden in de natuur de beel-
den zo voor je. Via drie verschillende routes 
gaat het bijvoorbeeld naar de Heinsberger 
heide, de Dreiherrnstein, Hufeisenstein of 
de Rijn-Weser-toren en je luistert naar de 
daarbij behorende audioverhalen.
Routes en podcasts: www.sauerland- 
wanderdoerfer.de/Wandertipps2/Themenwege

leef je de schoonheid van de natuur op een 
bijzondere manier. Over twee rondwegen 
met verschillende afstanden wandelen blin-
den en zienden gelijk op: blinde mensen 
kunnen zich aan de hand van blindentekens 
en routegeleiding oriënteren. 
Start/eindpunt: Kursanatorium  
Haus der Kriegsblinden

Große Freiheit Siebenstern (2 km)
De naam „Große Freiheit“ (grote vrijheid) zegt 
al genoeg: deze wandelroute bij Olsberg is haast 
voor echt iedereen geschikt! De bijna barrière-
vrije rondweg biedt natuurbelevenissen voor 
alle bezoekers, zij het met rolstoel, kinderwa-
gen, fiets of gewoon lopend. Vanaf de wandel-
parkeerplaats Langer Berg verloopt de weg over 
de Waldroute met haar geweldige panorama’s 
– en heeft voor ontdekkers vele verrassingen in 
petto. Of het om een boomtelefoon, xylofoon of 
begaanbare wildkansel gaat , zowel groot als 
klein doen bij vijf belevenis-doestations span-
nende informatie over de natuur op. 
Start/eindpunt: wandelparkeerplaats  
aan de Langer Berg in Olsberg

Veerboot-wandelen aan de Diemelsee (7 km)
De Diemelsee is het kleinste van de vijf Sau-
erlandse meren en ligt midden in het prach-

Kyrill-pad (1 km)
Met een ongelooflijk verwoestende kracht gaf 
de orkaan Kyrill begin 2007 de regio een totaal 
nieuw gezicht. Om de gevolgen voor de wan-
delaars duidelijk te maken, hebben de rangers 
van het Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
aan de Rothaarsteig eigenhandig het Kyrillpad 
gecreëerd. Op een bewust niet geruimde op-
pervlakte met omgewaaide bomen bij Schmal-
lenberg-Schanze is de stormschade  zichtbaar 
gebleven. Houten bruggetjes en steile trappen 
leiden langs imposante boomwortels naar de 
uitkijkplatvormen midden in het centrum van de 
stormschade. Het symbool van dit ook voor kin-
deren bijzonder interessante pad is de ‘scheeps-
boeg’ aangelegd op een verbrijzelde boom.

Start/eindpunt: ranger-station  
in Schmallenberg-Schanze

Gelängebachtalweg (11,2 km)
Fascinerende natuurimpressies beleven wan-
delaars ten westen van Medebach. De wande-
ling gaat naar één van de grootste vogelnatu-
urreservaten van NRW – naar het dal van de 
Gelängebach.

Start/eindpunt: een schitterende rond-
weg door de natuur die in het centrum 
van Medebach direct bij de katholieke 
parochiekerk St. Peter en Paul begint.

www.sauerland-wanderdoerfer.de
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SEITE 99:  FREI 
zu Verklebung der Faltkarte

Informatiemateriaal en contactpersonen:

Een hele regio wacht op 
ontdekkers, genieters en 
rustzoekenden! 
Neem contact met ons op, de Sauer-
landse wandeldorpen plannen uw in-
dividuele wandeltochten. n

n Sauerland-Wanderdörfer: 
c/o Sauerland-Tourismus e. V.

Johannes-Hummel-Weg 1, 57392 Schmallenberg 
Tel. 0 29 74-20 21 90, info@sauerland.com 

www.sauerland-wanderdoerfer.de

Bent u op zoek naar dat éne 
bijzondere en indrukwekkende 
bosavontuur?
Ga dan op pad met onze rangers van het 
Landesbetriebs Wald und Holz NRW of 
met de landschaps- en geoparkgidsen en 
ontdek de geheimen van bos en natuur. n

Partners van de Sauerlandse wandeldorpen: 
Sauerländischer Gebirgsverein,  
der Hessisch-Waldeckische Gebirgs- u. Heimatverein en 
de rangers van het Landesbetriebs Wald und Holz NRW

n  Voor alle contactpersonen zie:
www.sauerland-wanderdoerfer.de
Met een ranger op pad –  
neem dan contact op met:
Ranger Südwestfalen Tel. 02972-970255 
ranger-suedwestfalen@wald-und-holz.nrw.de 
www.wald-und-holz.nrw.de
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