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Groepsreis: 4 dagen wandelvakantie natuurgebieden Rijn 
 
Met deze groepsreis verken je drie 
natuurgebieden aan de Rijn waarvan twee 
die totaal onbekend zijn bij ons: Wahner 
Heide en Königsforst. Ze zijn beiden gelegen 
tussen Bonn en Köln. We wandelen door 
bossen, open vlakten en heidegebied. De 
Wahner Heide heeft zelfs een Belgische 
connectie. Op dag 3 trekken we het 
Siebengebirge in. Een ritje met de 
Drachenfels en een bezoek aan Drachenburg 
en/of Nibelungenhalle behoren tot de 
mogelijkheden. Deze groepsreis is met eigen 
vervoer, ter plaatse zijn de verplaatsingen 
beperkt. 
 
Onze wandeltochten lopen over vrij goed begaanbare paden. Wandelingen met weinig grote 
hellingen (behalve één in Siebengebirge), geen wandelervaring vereist. De eerste dag op de middag 
start onze eerste wandeltocht (ca. 2u30) op een half uurtje rijden van het hotel. Op dag 2 en 3 voorzien 
we 5 à 6 uur wandelen, in 2 etappes, zodat wie het moeilijk heeft kan afhaken en kiezen voor het 
alternatief in de namiddag (bezoek Königswinter). Op dag 4 maken we in de voormiddag nog een 
afsluitende wandeltocht. Wie wil kan zijn verblijf verlengen. 
 

Prijs per persoon: 245 euro (half pension) 
Geen toeslag single. 
Vertrekdata: 5 juni, 28 augustus en 30 oktober 2022 
 
Deze wandelvakantie reserveren. 
 
Inbegrepen 

• 3 nachten in Hotel Clostermanns Hof **** in Niederkassel 
• 3x ontbijtbuffet 
• 3x 3-gangendiner 
• wandeltochten met Geert vanaf dag 1 (13u00) tot dag 4 (12u00) 
• digitale reisgids van de Rijn 

 
Geldigheid 
Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer comfort 
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 16 personen. Op = op! 
Optie: je kan je verblijf verlengen in dit hotel, meer info op het reservatieformulier. 
 
Indien de afreis niet kan doorgaan ingevolge overmacht, omwille van redenen van 
volksgezondheid, of omwille van de (al dan niet vrijwillige) sluiting van het het hotel, 
aanvaardt de reiziger een waardebon voor de waarde van de reservering. 
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Niet inbegrepen 
Heen- en terugreis en lokale verplaatsingen 
Eventuele inkomgelden (o.a. Drachenfels) 
Middagmalen en dranken 
 
Ons hotel: Clostermanns Hof **** in 
Niederkassel 
Je verblijft in een klein dorpje, Niederkassel, 
bij een golfterrein. Het hotel is zeer rustig 
gelegen en heeft ruime kamers (gratis WiFi). 
Gratis parkeren bij het hotel. De kamers zijn 
stijlvol ingericht met een moderne badkamer. 
Restaurant met bar op de binnenplaats. Meer info over dit hotel. 
 
Praktische tips voor de wandeltochten 
Neem water mee van thuis voor tijdens de wandeltochten 
Wandelschoenen type A zijn voldoende 
Wandelstokken zijn nuttig maar niet noodzakelijk 
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Voorstel programma 
Je bent vrij om het programma te volgen, in zijn 
geheel of slechts stukken eruit. Je hoeft dat niet op 
dag 1 te beslissen, dat kan op het moment zelf. 
Onderstaand programma kan mogelijks gewijzigd 
worden door weersomstandigheden of andere 
oorzaken. 
 
Dag 1: ik heb voor de eerste dag een rustige 
wandeling voorzien, glooiend landschap en iets meer 
dan 8 km. Afspraak om 13u00 op de parking van het 
Portal Turmhof, dit is een van de vier 
toegangspoorten tot de natuurgebieden Wahner 
Heide en Königsforst. Meteen kom je te weten dat de 
Wahner Heide een belangrijke link heeft met België. 
 
Dag 2: om 9 uur vertrekken we naar de Wahner Heide op zo’n 15 minuten rijden van het hotel. Het 
is een wandeling van 10 km (ca. 3u30) met soms korte hellingen in een glooiend landschap. Het is 
een prachtige route, zeer gevarieerd met als hoogtepunt de heide die in elk seizoen wel zijn charme 
heeft.  
Rond 13 uur zijn we terug aan het Portal Burg Wissem waar je de keuze hebt tussen een Italiaans 
restaurant of een café waar je ook gebak kan krijgen. Wie de wandeling van de namiddag niet 
meedoet kan ook in het centrum van Troisdorf een hapje eten en shoppen. 
 
In de namiddag maken we een boswandeling in de Königsforst. De afstand bedraagt 8,5 km (ca. 
2u00) in een glooiend landschap. Het is een zeer schaduwrijke wandeling op bospaden, soms krijg je 
als ondergrond grind. Terug in het hotel rond 17u30. 
 
Dag 3: om 9 uur vertrekken we naar Königswinter, slechts 25 minuten rijden vanaf het hotel. We 
maken eerst een natuurwandeling van 8 km (ca. 3u00) met vertrek aan het Kloster Heisterbach. Het 
is een gevarieerde wandeling waarbij we bij het eerste derde toch wel wat klimmen (ca. 170 
hoogtemeters). Lunchen kunnen we in de Klosterstube.  
 
In de namiddag heb je de keuze: vrij zijn in Königswinter of je gaat mee met mij tot boven op de 
Drachenfels. Met het historisch treintje tot boven. Afdalen doen we te voet (2,3 km). Boven breng ik 
je naar een paar mooie uitzichtpunten. Tijdens de afdaling komen we langs het kasteel Drachenburg 
met gelegenheid om het te bezoeken. Wat lager ligt de bijzondere Nibelungenhalle die ook kan 
bezocht worden. Rond 17u30 terug in het hotel. 

Dag 4: om 9u30 vertrekken we naar Lohmar (Siegburg) voor een mooie gevarieerde wandeling in de 
Lohmarer Teiche. Dit wandelgebied ligt op 25 minuten rijden van het hotel (19 km). De wandeling 
bedraagt 6,6 km (ca. 1u30) het is een vlak wandelparcours in de bossen langs eeuwenoude vijvers 
met een wisselend landschap. Heel mooie wandelpaden, slechts een enkele keer over boomwortels. 
Dus gewone wandelschoenen zijn voldoende. 

Tegen de middag eindigt ons programma, voor wie dat wenst in het centrum van Siegburg (3 km van 
het wandelparcours). 
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Dag 1 namiddag: Wahner Heide (Turmhof) 
 

 
 

Afstand 8,1 km - 2u30 
 

Bezienswaardigheden: begraafplaats, Offenland (heide), Hudewald (eiken), Geisterbusch en het 
voormalige oefenterrein van het Belgisch leger. 
 
Afstand naar het hotel: 25 km - ca. 25 min. rijtijd. 
 

Een ideale wandeling om mee te starten. Het ligt dichtbij de snelweg maar dat lawaai ebt al weg na 
500 meter wandelen. De Belgische link met dit gebied start bij het bord ‘levensgevaar’. Ik wil jullie 
even geruststellen dat het niet gaat om de wandelpaden. We stappen even uit het bos om door 
heidegebied te wandelen.  
 
We gaan zelfs een top van een heuvel ‘beklimmen’ voor een vergezicht vanwaar je de torens van 
Keulen ziet liggen. Veel klimmen hoeft echt niet tijdens deze wandeling, het is plat tot lichtglooiend. 
Op het einde is er een lichte helling. We wandelen voortdurend op brede paden, gewone lage 
wandelschoenen zijn zeker voldoende.  
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Dag 2 voormiddag: Wahner Heide (Burg Wissem) 
 

 
 

Afstand 10 km - 3u30 
 

Bezienswaardigheden: Eremitage, Telegraphenberg, bodemdoorsnede, Fliegenbergheide, 
bosbegraafplaats en het hertenpark.  
 
Het is een wandeling met soms korte hellingen in een glooiend landschap. Schrikken die vele ‘bergen’ 
je af bij de bezienswaardigheden? Geen nood, die bergen zijn hooguit wat lage hellingen, ze 
bezorgen je wel een mooi panorama. Het is een prachtige route, zeer gevarieerd met als hoogtepunt 
de heide die in elk seizoen wel zijn charme heeft. De omgeving van de Fliegenberg draagt de naam 
‘het rode meer’ omwille van zijn heidelandschap.  
 

Het zit ook vol verrassingen zoals de Eremitage en de uniek mooie bosbegraafplaats. 
Soms wandelen we door mul zand, op kiezel of zeer oneffen paden, dus goede hoge wandelschoenen 
zijn aanbevolen. Wie gewoon is om te wandelen met wandelstokken zal ze op sommige plaatsen 
graag gebruiken.  
 

Rond 13 uur zijn we terug aan het Portal Burg Wissem waar je de keuze hebt tussen een Italiaans 
restaurant (Quattro Passi) of een café (Caffé dell’Arte) waar je ook gebak kan krijgen. Meer info over 
de mogelijkheden op www.zur-burg-wissem.de.  
Je kan ook lunchen in de winkelstraat in Troisdorf, op zo’n 500 meter van de parking. 
 
Wie de wandeling van de namiddag niet meedoet kan ook in het centrum van Troisdorf een hapje 
eten en shoppen. 
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Dag 2 namiddag: Königsforst (Rabenbruch) 
 

 
 

Afstand 8,5 km - 2u30 
 

Afstand naar het hotel: 18 km - ca. 20 min. rijtijd. 
 

Dit is een échte boswandeling met een gevarieerd aanbod aan wandelpaden. Je wandelt in een 
glooiend landschap dat de naam ‘Koningswoud’ draagt maar eigenlijk veel meer is. Het behoort tot 
een van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa. Men laat hier het woud ook écht ‘woud’ 
zijn. Niet alles is netjes opgeruimd naast de wandelpaden. De natuur mag hier zijn eigen gangetje 
gaan.  
 

Het is een zeer schaduwrijke wandeling op bospaden, soms krijg je als ondergrond grind. 
Wandelschoenen van het lage type zijn uitstekend geschikt als ze een stevige zool hebben. 
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Dag 3 voormiddag: Sibengebirge (Kloster Heisterbach) 
 

 
 

Afstand 7,8 km - 3u00 
 

Bezienswaardigheden: Kloster Heisterbach, kruisweg (wandelpad Beethoven), Petersberg en 
steengroeven op de Stenzelberg 
 
Het is een gevarieerde natuurwandeling waarbij we bij het eerste derde toch wel wat klimmen (ca. 
170 hoogtemeters). Via de kruisweg waar ooit Beethoven meermaals zou langs gewandeld hebben 
klim je tot op de Petersberg. Daarna dalen we rustig af, toch zijn goede wandelschoenen vereist, 
soms is het pad zeer oneffen. Wandelstokken kunnen vooral op deze wandeling hun nut bewijzen. 
Vooral rond de Stenzelberg ligt het oneffen, je krijgt er wel een mooi landschap van rotsmassa’s 
tussen de bossen. Na de wandeling leid ik jullie even rond op het domein van het klooster. 
 

Lunchen kunnen we in de Klosterstube: www.klosterstube-heisterbach.de  
Daarna rijden we naar het centrum van Königswinter (7 km of 15 min. rijtijd). 
Je kan daar ook lunchen en ervoor kiezen om vrij te zijn in het centrum. Ofwel neem je deel aan de 
namiddagwandeling en -bezoeken. 
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Dag 3 namiddag: Drachenfels (Königswinter) 
 

 
 

Afstand 2,3 km - 2u30 (inclusief bezoeken) 
 

Bezienswaardigheden: Drachenfelsbahn (treintje), panoramaplatform Drachenfels, Schloss 
Drachenburg (kasteelinterieur en museum), Nibelungenhalle, Reptielenzoo en de Drakengrot 
 
Afstand naar het hotel: 24 km - ca. 25 min. rijtijd. 
 

In de namiddag heb je de keuze: vrij zijn in Königswinter (wandelroute met informatie zit in je 
infopakket) of je gaat mee met mij tot boven op de Drachenfels. Omdat we al wat hoogtemeters 
onder de voeten hebben vandaag kan je het historisch treintje tot boven nemen. Wie nog wat wil 
klimmen gaat met mij mee te voet naar boven.  
 
Afdalen doen we te voet (2,3 km). Boven breng ik je naar een paar mooie uitzichtpunten. Tijdens de 
afdaling komen we langs het kasteel Drachenburg met gelegenheid om het te bezoeken. Wat lager 
ligt de bijzondere Nibelungenhalle die ook kan bezocht worden. We voorzien hiervoor de nodige tijd. 
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Dag 4 voormiddag: Lohmarer Teiche (Siegburg) 
 

 
 

Afstand 6,6 km - 1u30 
 

Dit wandelgebied ligt op 25 minuten rijden van het hotel (19 km). De wandeling is vlak en loopt door 
bossen en langs eeuwenoude vijvers met een wisselend landschap. Heel mooie wandelpaden, slechts 
een enkele keer over boomwortels. Dus gewone wandelschoenen zijn voldoende. 
 
Tegen de middag eindigt ons programma, voor wie dat wenst in het centrum van Siegburg (3 km van 
het wandelparcours). 
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