Heimbach – Heimbach (180 KM).
BESCHRIJVING
Onderaan bij de burcht slaat u naar rechts en komt in het kleine Hergarten en Bleibuir waar u de K27 neemt. Nu kunt u
ruim 15 kilometer rustig ontspannen toeren voordat u in Engelgau komt en de Roderatherstrasse indraait. De wegen
worden weer smaller en u gaat over een kam naar Roderath waar de erg smalle Münstertalstrasse genomen wordt. Het
uitzicht wordt nog mooier en een erg steile afdaling brengt u in Holzmülheim. Hier draait u het dal in, komt in Schönau en
klimt vervolgen naar het hoogliggende Mahlberg.
U toert nu door de Münstereifel en gaat over de 600 meter hoge Michelsberg. Mooie vergezichten
waartussen stille dorpen zoals Reckerscheid, Soller, Hummerzheim en Berresheim in de diepte
liggen. U volgt de slingerende smalle bovenweg over de bergkam om vervolgens weer op de L151 uit te
komen.
Het ene dal volg het andere op, allemaal waarschuwen ze voor te veel overmoed. Hier stroomt de Ahr
door de dalen. Bij Antweiler verlaat u de rivier, kunt nog even deelnemen aan het Germanenfeest en
gaat weer klimmen en dalen. Door dichte bebossingen wordt de weg bochtiger, krijgt stijgingen van 12%
en versmalt. Op enkele open stukken heeft u een schitterend weids uitzicht.
Hoog in de bossen ligt het gehucht Rodder verscholen. Iets verder gaat de smalle weg over op de L10,
welke u via Honerath en enkele afdalingen op de Grüne Strasse bij Adenau brengt.
Op de B257, slaat u rechtsaf richting Nürburgring en neemt de afslag naar Wimbach.
De weg wordt steeds smaller en klimt fel tot in Wimbach.
Mooie vergezichten en een fijne afdaling door bossen brengt u tot in Barweiler, waar u op de B258
aankomt. U volgt deze enkele kilometers en neemt de afslag naar Nürburg. Links en rechts liggen de
grote parkeerterreinen van de bekende ring en het dorpje Nürburg verschijnt op de borden. Het plaatsje
ligt binnen de Nürburgring en is het begin- en eindpunt van het circuit. U vindt er het Rensportmuseum,
de garages, de werkplaatsen en de tribunes.
De Nürburgring is 27 kilometer lang, 8 meter breed en heeft stijgingen van 17 tot 27%. De afdalingen zijn
gemiddeld 11% en voor tegenliggers hoeft u (normaal gesproken) niet bang te zijn.
Maar Nürburg heeft nog meer, want het is omdat het tot de hoogst gelegen dorpen van de Eifel behoort,
namelijk ook een wintersportcentrum. Bovendien heeft het een eigen ruïne die op een basaltkegel van 687
meter hoogte ligt. De trap van de donjon kunt u beklimmen en u krijgt bovenaan een schitterend uitzicht
over een groot gebied dat zich uitstrekt tot aan het Taunusgebergte, de Hunsrück en het Zevengebergte.
Uw tocht komt na het scheurwerk bij de Hohe Acht. Via deze beboste berg gaat u acht kilometer afdalen,
slingeren en haarspeldbochten nemen waarna u voor de 2x keer in Adenau komt. De Hohe Acht is met
747 meter de hoogste berg van de Vulkaneifel.
Even op de voorrangsweg naar links om te tanken en voor een hapje aan de Nürburgring.
Naast de ring staat de Imbiss van Hannes, waar het krioelt van de motorrijders. Na een praatje en een
hapje kunt u ook daar tegen betaling, de mooiste racebaan van Europa opgaan.
U gaat deze keer het centrum van Adenau met vakwerkhuizen aan de Markt en de Pfaffkirche bekijken.
De vlotte B257 brengt u via Leimbach en Niederadenau in Dümpelfeld, waar de Adenauer in de Ahr
uitmondt
U volgt de loop van de Ahr tot Schuld. U komt nu op de scheurwegen van de Duitse motorrijders, de weg
van Schuld naar Bad Münstereifel is getooid met waarschuwingsborden en menige waaghals heeft er zijn
Waterloo gevonden.

Twintig kilometer verder verlaat u in Echerscheid het Ahrdal en gaat u het landelijke weer opzoeken op
weg naar de Himberg.
De smalle slingerende door kleine gehuchtjes draaiende wegen nopen u om goed op te letten, wat met de
zowel links als rechts gelegen prachtige vergezichten geen bezwaar is.
In Roderath passeert u een forse kapel uit 1846 met er achter een klein oud kerkhofje, waarna het links
en rechts hangen is naar de L477.
Het mooie Matertal, de Le Westerberg en het Herbachtal maken onderdeel uit van het natuurgebied
Zingsheimerwald en brengt u richting Nettersheim.
Het laatste stuk naar Nettersheim is een lange dalende doorloper met enkele statige huizen, die u toegang
verschaft tot het centrum.
Het stadje ligt in het Urfterdal en wordt doorsneden door de rivier de Urft. Het bezit mooie oude gebouwen, enkele goede hotels, een eigen station en een gezellig centrum.
Nettersheim en het iets verder gelegen Urft zijn, mede door de mooie natuur, aardige plaatsjes voor een
kort verblijf in de zomer.
In Urft is dan een bezoek aan klooster Steinfeld aan te bevelen. Dit klooster uit 1100, behoort tot de best
bewaarde middeleeuwse kloostercomplexen van Duitsland.
De indrukwekkende kloosterkerk met zijn hoge zware muren en ronde torens bevat barokke
beeldengroepen en versieringen en ook een uniek altaar met grafmonument van de zalingverklaarde
premonstratenzer monnik Hermann Joseph.
Een brede lekkere toerweg brengt u in een van de mooiste gebieden van de Eifel, het Kermeter Hochwald.
In Gemünd rechtsaf de weg naar Heimbach en via scherp stijgende bochten heeft u even later een mooi
uitzicht over de samenvloeiende riviertjes Urft en Olef, twee spitse kerktorens en een vloed van oranje
daken die Gemünd rijk is. Langzaam ziet u dit schoons in de diepte verdwijnen en als de top in zicht komt,
is er ook weer een bos.
Het is voor de motorrijder een paradijs als hij vanaf hier de afdaling met schitterende vergezichten en
scherpe bochten naar Heimbach neemt. Halfweg ligt het klooster Mariawald, dat bewoond wordt door
zwijgende monniken. Ze bezitten wel een café en maken een likeurtje dat tot in de verre omtrek bekend
is, dus misschien klinkt er toch af en toe wel eens een hikje.
Het staat ook goed aangeschreven bij de wandelaars, die kunnen vanaf hier verschillende tripjes maken
o.a. de Wildpfadtocht en langs het Waldlehrpfad.
Ook vertrekt hier een wandeling die langs vele kapelletjes met forse afdalingen tot in het in de diepte
liggende Heimbach voert.
Vlak voor Heimbach kunt u in een bocht genieten van het mooiste uitzicht van de omgeving, met zicht op
de Rur, de Heimbacher Stausee en Heimbach.
Als u Heimbach binnenrijdt, is het er gezellig druk, de terrasjes zitten vol en moet u gebruik maken van
een speciaal parkeerterrein.
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