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In één 
oogopslag Op weg naar de 

tweedehandse wildernis
Nationale parken beschermen de natuur - zo-
als het van nature zou zijn en zoals het zich 
ontwikkelt zonder mensen. Het motto van het 
nationale park „Natuur natuur zijn laten“ vat dit 
principe samen. De focus ligt op de grootscha-
lige bescherming van natuurlijk voorkomende 
processen.

In de eerste 30 jaar - dus tot 2034 - wordt het 
Nationaal Park Eifel beschouwd als een natio-
naalpark in ontwikkeling. Zolang mag de natuur 
nog ondersteund worden in haar ontwikkeling 
naar haar natuurlijkebalans. Denk hierbij aan 
de renaturatie van beken, het verwijderen van 
uitheemse boomsoorten en het aanplanten van 
beuken.

Over grote gebieden in het Nationaal Park Eifel 
kan de natuur zich al vrij ontvouwen. Vroeger 
door de mens gemaakte landschappen veran-
deren geleidelijk in tweedehands wildernis. Op 
meer dan de helft van het gebied ontwikkelt de 
natuur zich nu al in haar natuurlijke dynamiek. 
Aan de internationale criteria van een nationaal-
park wordt voldaan als dit voor meer dan 75 
procent van het gebied geldt.

Op eigen houtje
Te voet, op het zadel van een fi ets of te paard 
- ontdek op eigen houtje de afwisselende 
landschappen van het Nationaal Park Eifel! Er 
is in totaal 240 kilometer aan routes, waarvan 
104 kilometer als fi etspad en 65 kilometer als 
ruiterpad.

Op onze Outdooractive- en Komoot-pagina‘s 
vindt u de meest populaire tochten in het Na-
tionaal Park Eifel, perfect voor u voorbereid en 
voorzien van nuttige informatie - dus u heeft 
keuze te over of u voor de „Wadenbbeißer“, de 
„Ruhe-Tankstelle“,  het „Schöpfungspfad“ of een 
van de meer dan 60 andere tours kiest.

Hoogtepunten om zelf te ontdekken:
- Internationale Plaats Vogelsang
- Schöpfungspfad bij Simmerath-Hirschrott
- 24 thema-rondleidingen, waarvan 5 compleet 

bewegwijzerd (zie plattegrond)
- Mariawald-klooster

“Wildernis is dromen in plaats 
van opruimen. Wildernis is 
praten met de natuur in 

plaats van over de natuur. 
Wildernis is overal waar we 

het laten.” 
(Hubert Weinzierl)

Beleef de natuur 
zonder obstakels
Toegankelijkheid is in het Nationaal Park Eifel 
erg belangrijk! Beleef de natuur onafhankelijk 
van de meest uiteenlopende beperkingen.
Binnen of buiten, mobiliteit of zintuiglijke be-
perkingen: in de grote avonturententoonstelling 
„Wildnis(t)räume“, in de barrièrevrije natuurbe-
levenisruimte „Wilder Kermeter“ met het natu-
urverkenningspad „Der Wilde Weg“ en op vele 
andere plaatsen kan iedereen de opkomende 
wildernis in het Nationaalpark met verschillende 
zintuigen verkennen.  

Bovendien bieden speciale rondleidingen en 
dierenobservatiestations onbelemmerde infor-
matie over de ontwikkeling van het Nationaal 
Park Eifel en zijn fl ora en fauna.

Info: Veel aanbiedingen in het Nationaal Park Eifel zijn ge-
certifi ceerd door „Reisen für Alle“. Het landelijke kwaliteits-
keurmerk belooft de gasten betrouwbare informatie over 
de geteste toegankelijkheid.

Reik één keer 
naar de sterren
Wanneer heeft u de Melkweg voor het laatst 
met het blote oog gezien? Wat op veel plaat-
sen nauwelijks mogelijk is, belooft het Inter-
nationale Sterrenpark Nationalpark Eifel. Sinds 
2014 heeft hij een bijzonder nachtlandschap 
onder bescherming geplaatst: natuur, biodiver-
siteit, klimaat en menselijke gezondheid profi te-
ren van minder lichtvervuiling.

Iedereen die verre sterrenstelsels of de ringen 
van Saturnus door een grote telescoop wil zien 
en spannende dingen over de sterrenhemel wil 
leren, komt aan zijn trekken met de aanbiedin-
gen van de astronomie-workshop „Sterne ohne 
Grenzen“.

Voor individuele tochten in het Eifel Sterren-
landschap kunnen speciaal opgeleide en gecer-
tifi ceerde Sterrengidsen door het Natuurpark 
Noord-Eifel worden geboekt.
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Klik hier voor de 
digitale evenemen-
tenkalender van het 
Nationaal Park Eifel

Als u liever op eigen houtje reist, vindt u in ons 
digitale reisportaal een groot aantal voorberei-
de wandelsuggesties.

EEN BIJZONDER NATU-
URBESCHERMINGSGE-
BIED BEZOEKEN
Zoals in alle nationale parken wereld-
wijd geldt ook in het Nationaal Park Eifel 
het motto „Natuur natuur zijn laten“. 
Dit betekent dat natuurlijke processen 
grotendeels onbeïnvloed door de mens 
plaatsvinden. Onze missie is om een 
leefbaar „paradijs“ voor dieren en plan-
ten mogelijk te maken.

Een verblijf in het Nationaal Park Eifel 
biedt u verrassende en esthetische 
inzichten. Beleef de opkomst van de 
wildernis in het nog  jonge nationale 
park in ontwikkeling, in de avonturen-
tentoonstelling „Wildnis(t)räume“ in het 
Nationaalpark-Centrum Eifel, met onze 
specialisten of alleen.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen.

Scan de QR-codes op de volgende pa-
gina‘s en krijg meer informatie.

E-Mail info@nationalpark-eifel.de 
Telefoon +49 (0)2444 9510-0 
www.nationalpark-eifel.de

Hoe voelt een bever?
Iedereen die de zintuigen van libellen, uilen 
en dergelijke wil ervaren of de zachte vacht 
van bevers en herten wil voelen, komt aan 
zijn trekken in de grote Nationaalpark-ten-
toonstelling „Wildnis(t)räume“. De exposities 
variëren van kleine insecten tot prachtige 
zoogdieren. Moderne installaties leiden de 
gasten naar een wereld vol verrassende ont-
dekkingen.

De barrièrevrije tentoonstelling kan alleen of 
tijdens een rondleiding met een Nationaal-
park-Ranger worden ervaren. Individuele 
rondleidingen voor groepen maken het aan-
bod compleet.

Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur (kers-
tavond en oudejaarsavond tot 14.00 uur)

Entree: 8 euro (met korting  4 euro) | Gezinskaart 18 
euro | gratis toegang voor kinderen onder de 7 jaar en 
jarige kinderen van alle leeftijden

Met respect naar
 het Nationaalpark
We behouden de wilde natuur, die leefgebied 
biedt voor dieren en planten, mensen fasci-
neert en de natuurlijke diversiteit van onze aar-
de vrijwaart. Om ervoor te zorgen dat natuur-
behoud en natuurbeleving elkaar niet uitsluiten, 
gelden er in het Nationaalpark specialeregels.

Wandelpad vereiste: Blijf op de gemarkeerde paden

Aanlijnvereiste: houd uw hond aangelijnd

Verzamelverbod: neem alleen impressies en observaties mee

Rook niet en maak geen vuur

Vermijd lawaai

Neem afval mee. Afval hoort niet in de natuur

Fietsen alleen op aangewezen paden

Laat geen drones of andere vliegende objecten vliegen

Kamperen en eventuele overnachtingen – ook in Campers – zijn 
verboden. Gebruik aangewezen plaatsen in de omgeving van 
het Nationaalpark

Door het toenemende aandeel oudebomen in het Nationaal-
park kunnen hier vaker takken en bomen op het pad vallen dan 
in andere bossen. Voor uw eigen veiligheid dient u het bos niet 
in of zo snel mogelijk te verlaten als het stormt, sneeuwt en 
onweert.

Overtredingen kunnen worden bestraft met boetes.

„Er zijn dingen in het 
bos waar je jaren in het mos
 liggend over zou kunnen

 nadenken.“ 
(Franz Kafka)



Mobiliteit in de regio

Met de Gästecard reist u klimaatvriendelijk, duurzaam en gratis in de avonturenregio Na-
tionaalpark Eifel. Het geldt voor bussen en treinen in het gehele gebied van de VRS en de 
AVV - het toepassingsgebied strekt zich uit over grote delen van het zuidwesten van Noor-
drijn-Westfalen vanaf de grens met Nederland bij Aken tot de grootstedelijke gebieden van 
Keulen, Bonn, Leverkusen en de Rhein-Sieg-Cirkel. 

U ontvangt de GästeCARD als overnachtingsgast in deelnemende etablissementen - indien 
u dat wenst, vóór uw verblijf, zodat u kunt profi teren van het moment dat u aankomt. 

In het „hart van het Nationaal Park“ reist u milieuvriendelijk met de Kermeter-shuttle (lijn 
814), de Kermeter-lijn (231), de „Mäxchen“ en de Nationalpark-shuttle (SB 82). Met de Gäs-
teCard kunt u ook gratis gebruik maken van deze verbindingen.

Tip: Ieder voorjaar verschijnt de gratis brochure „Natur erfahren“. Het biedt een overzicht van 
bus- en treinverbindingen, maar ook aantrekkelijke reistips. 

Waar kan ik ter plaatse 
informatie krijgen?
Op de website van het Nationaal Park vindt u een antwoord op bijna alle vragen die te 
maken hebben met uw verblijf in het Nationaal Park Eifel. Voor persoonlijk advies raden 
wij een bezoek aan de Nationaal Park Poorten aan: deze informatiecentra bevinden zich in 
Simmerath-Rurberg, Monschau-Höfen, Heimbach en Nideggen. Ze omvatten een toeris-
tisch servicegebied en kleine tentoonstellingen over thema‘s van het Nationaal Park. 

De Nationaal Park-Poorten en het Nationaal Park-Infopunt in Schleiden-Gemünd liggen 
allemaal aan de rand van het grote natuurgebied. Ze zijn traploos te bereiken en de meeste 
hebben barrièrevrije sanitaire voorzieningen. Het bezoek is gratis. 

Openingstijden:  
01 april t/m 31 oktober: 09:00 - 13:00 uur & 13:30 - 17:00 uur
01 november t/m 31 maart: 10:00 – 13:00 uur & 13:30 – 16:00 uur
Kerstavond & Oudejaarsavond open van 10.00 – 13.00 uur

Op pad met Rangers
Samen met een Ranger de opkomende wil-
dernis in het Nationaal Park Eifel ontdekken is 
een bijzondere ervaring. Ranger-tochten vin-
den bijna elke dag van de week plaats, gratis 
en zonder aanmelden.

De aangeboden routes zijn net zo divers als 
het landschap van het Nationaalpark: het 
aanbod varieert van sportieve en veeleisen-
de wandelingen tot korte wandelingen met 
barrièrevrije routes die zijn ontworpen voor 
deelnemers met beperkte mobiliteit.

Tip: tijdens de zomermaanden zijn er barrièrevrije Ranger-
boottochten: Rangers geven aan boord van de Rursee-
schifffahrt informatie over het Nationaalpark  van Noor-
drijn-Westfalen.

Wildernis Trail: 
een wandeling 
gewijd aan de wilde kat
De Wildernis Trail is een wandelroute die het 
Nationaal Park Eifel over een lengte van 85 kilo-
meter doorkruist van de zuidpunt bij Monschau-
Höfen tot Hürtgenwald-Zerkall in het noorden 
van het natuurbeschermingsgebied.  Een pic-
togram van de wilde kat wijst wandelaars de 
weg.

Ervaar de volledige diversiteit van het jonge zich 
ontwikkelende Nationaalpark in vier dagelijkse 
etappes: weiden met een narcissen en wilde 
bloemensoorten, het weidse open landschap 
van de Dreiborn-hoogvlakte, kleine lbergs-
troompjes, indrukwekkende beukenbossen in 
de Kermeter en knoestige eiken in de Hetzinger-
Woud. Boek de Trail als arrangement - bijvoor-
beeld inclusief bagagevervoer en transfer naar 
het startpunt - en kijk uit naar een veelbewogen 
en avontuurlijke vakantie!

Boek het arrangement bij Monschauer Land 
Tourismus e.V.

Info: De Wildernis Trail is ook beschikbaar als erkend 
educatiefverlof. Informatie over algemene voorwaarden en 
inhoud kan worden verkregen bij Rureifel Tourismus e.V. 
via info@rureifel-tourismus.de

Individueel 
te boeken tours
Of het nu gaat om een vriendengroep, een 
club, een bedrijf, een groep kinderen of senio-
ren: bosgidsen bieden rondleidingen op maat 
voor alle groepen. Ook bij het plannen van 
uw excursie helpen de vrijwilligersspecialisten 
u graag met woord en daad. Opleiding tot 
„gecertifi ceerde natuur- en landschapsgids“ en 
regelmatige bijscholing zorgen voor de hoge 
kwaliteit van de tochten.

Info: De onkostenvergoeding voor een rondleiding van 
maximaal drie uur is een vast tarief van 55 euro per groep 
(elk extra uur 15 euro). Maximaal 25 personen per groep. 
De boeking wordt gedaan via de administratie van het 
Nationaalpark.

Wie bezit  de moed 
tot wildernis?
Het natuurbelevingsaanbod voor kinderen, jon-
geren en gezinnen is divers:

Familiedagen: gratis wandelingen van drie uur die zijn ont-
worpen om aan de behoeften van kinderen te voldoen. Elke 
eerste zondag van de maand, ook op dinsdag en donderdag 
tijdens de NRW-schoolvakanties.

Individuele familierondleidingen: Gediplomeerde en peda-
gogisch geschoolde bosgidsen ontdekken samen met u en 
uw gezin de boswildernis - bijvoorbeeld ter gelegenheid van 
een verjaardagsfeestje. Ontmoetingspunt, duur en lengte van 
de tour kunnen individueel worden gecoördineerd.

Junior Ranger-tochten voor gezinnen: Tijdens de school-
vakanties of bij evenementen in de regio bieden junior-ran-
gersrondleidingen door het Nationaalpark - op kinderniveau, 
spannend en creatief. 

Aanbiedingen voor scholieren en crèches: Groepen kunnen 
het Nationaalpark en de ontluikende wildernis ontdekken 
tijdens een urenlange avontuurlijke wandeling of een dag-
programma in de wildernisworkshop in Düttling. Wekelijkse 
programma‘s voor schoolklassen zijn te vinden in het Natur-
erlbenistreff  in het Jugendwaldheim in Urft. Kinderen uit de 
regio kunnen worden opgeleid tot juniorrangers en in hun 
beschermde gebied in actie komen.

NLP-gastheren

Voor uw fysieke welzijn en uw overnachting in 
de regio raden wij onze gecertifi ceerde Natio-
naalpark-gastheren aan. Hotels, restaurants, 
pensions, jeugdherbergen, vakantieapparte-
menten en campings zetten zich in voor de fi -
losofi e en doelstellingen van het Nationaal Park 
en willen het unieke karakter ervan tastbaar 
maken voor de gasten - zij zijn ambassadeurs 
van dit grote natuurbeschermingsgebied. 

Gastheren in het Nationaal Park voldoen aan 
gespecifi ceerde kwaliteits- en milieucriteria 
voor ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid. Ze staan voor een milieuvrien-
delijk verblijf. 

Het goed opgeleide personeel informeert u 
graag over de vele mogelijkheden om de na-
tuur te beleven en over het idee, de doelen en 
de eisen van het beschermde gebied! 

„De grootste evenementen - 
dit zijn niet onze luidste, 
maar onze stilste uren.“ 

(Friedrich Nietzsche)


