VOORUITBLIK CLUBREIS KORNILIMUNSTER – MONSCHAU - 10 september

Deze zaterdag gaat de clubreis van Kornilimunster naar Monschau over de het lange afstandspad de
Eifelsteig. We volgen daarbij de eerste 2 etappes. Je kunt deze dag het hele traject wandelen van 31
km, maar er is ook keuze uit kortere afstanden van circa 25 en 17 km. Op ongeveer 5 km voor het
einde richt OLAT een wagenrust in, ook hier kan altijd worden gestopt. Hieronder de officiële
informatie over de 2 etappes.
Etappe 1: Kornelimünster – Roetgen 14 km
Vandaag sta je aan het begin van de eerste Eifelsteig-etappe! Je laat de romantische sfeer van
de historische Korneliusmarkt in Kornelimünster op je inwerken: Het marktplein met zijn huizen
lijkt iets uit een andere tijd, alles gaat hier wat langzamer en geeft een gevoel van veiligheid.
Helemaal aan het begin passeer je het Itertal-viaduct, vroeger een spoorbrug, nu loopt het
Vennbahn-fietspad er overheen. Al snel adem je frisse boslucht in en volg je het pad iets
omhoog naar de open plek. Voor je ligt het mystiek-idyllische hoogveen Struffelt Heide. Smalle
houten loopbruggen wijzen je de veilige weg door het natuurgebied, wat vooral uit moeras
bestaat. Je blik dwaalt over het rustgevende landschap met grassen, berken en heidevelden en je komt langzaam
in je eigen ritme op het smalle wandelpad.
Je blik dwaalt over het rustgevende landschap met berken en heidevelden en je laat je gedachten de vrije loop.
Het glinsteren van het gladde wateroppervlak van de Dreilägerbachtalsperre toont je het volgende deel van de
Eifelsteig-route. Op het uitkijkplatform kun je even uitrusten boven het meer. Een steile weg brengt je naar
beneden in het dal, en je kunt weer gestaag omhooglopen. Maar de beklimming is de moeite waard: het uitzicht in
de verte toont je je bestemming: Roetgen!
Etappe 2: Roetgen – Monschau 17 km
Direct aan het begin van deze etappe kom je in een boeiend
grensgebied: je begint je wandeling en steekt het traject van de oude
Vennbahn, die bij België hoort, over in Roetgen. Daarachter ben je
terug in Duitsland. Preciezer gezegd, je bent in een Duitse exclave,
omdat België dit deel van Roetgen volledig omringt. De wisseling
tussen Duitsland en België vergezelt je tijdens deze etappe. Maar de
landsgrens is niet meer te zien, alleen de veranderende Eifelsteigmarkeringen maken hem zichtbaar. In Duitsland wijst het Eifelsteiglogo je de weg, in België is het een geelgroene balk. Voor de mensen
hier is het constante heen en weer gaan tussen de landen heel
normaal, misschien zijn ze daarom wel bijzonder open en evenwichtig. Je komt langs de overblijfselen van de
Reinartzhofboerderijen, waarover je onderweg veel zult leren. Daarna voert de wandeling over een lang, recht pad
door de mystieke Hoge Venen, een groot waterreservoir is dit hoogveen. Het ruige en ongerepte landschap
spreekt tot de verbeelding, wat is hier al in de heide gezonken? En hoe zit het met de kruizen die op sommige
plaatsen in de Venen staan? In feite herinneren de meeste van hen je aan noodlottige gebeurtenissen.
Vakwerkhuizen heten je welkom in de historische oude stad Monschau. Je laat je meeslepen en bezwijkt voor de
geneugten in de kleine cafés en restaurants. Een specialiteit is de ‘Monschauer Dütchen’, zeker iets voor
liefhebbers van zoetigheden. Er is zelfs een mosterdmolen (met een mosterdrestaurant) en een koffiebranderij. Na
een korte tijd zal de magie van Monschau je vastgrijpen en zul je gelukkig terugdenken aan je wandeling. Zeker
na het nuttigen van een welverdiend Duits biertje.

