Welkom in Eitorf
Bezienswaardigheden
Activiteiten
Evenementen

Geniet van Eitorf!

Bijenleerpad

Slotpark

Fietspad Sieg

Eitorf, dat zich in de buurt van Keulen, de wereldstad
aan de Rijn en de federale stad Bonn bevindt, ligt centraal in de Sieg-regio, een streek vol natuurlijke schoonheid. Het gezonde klimaat, het afwisselende heuvellandschap met uitgestrekte bossen, schilderachtige
valleien, beboste bergruggen, schitterende uitzichten
en het ongerepte rivierlandschap van de rivier de Sieg
bieden enorm veel mogelijkheden voor recreatie en
ontspanning. Op het natuurpad Natursteig Sieg en de

Beeldentuin Vetere

Kanoën op de Sieg

Café

Sieg-ontdekkingspaden kunt u genieten van puur wandelplezier in een rijk en gevarieerd cultuurlandschap.
Talrijke sportieve activiteiten zoals golfen, boottochtjes
op de rivier de Sieg, fietsen en mountainbiken, en nog
veel meer worden allemaal omlijst door een levendige,
culturele omgeving. Door dit brede scala aan activiteiten is Eitorf de ideale vakantiebestemming. Laat u inspireren en ontvlucht de drukte van alledag. We kijken uit
naar uw bezoek!
Overigens: u reist op comfortabele wijze naar Eitorf via de treinverbinding
Keulen-Siegen. (RE 9, S 12 en S 19).
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BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kerk St. Agnes
Onderdeel van het historische landgoed
van slot Merten is de voormalige kloosterkerk van St. Agnes, een drieschepige
romaanse basiliek uit de tweede helft van
de 12e eeuw, die al van ver te zien is,
uittorend boven het Sieg-dal.
Het gehele klooster en delen van de kerk
werden in 1699 door brand verwoest. De
wederopbouw nam honderd jaar in beslag.
Na de secularisatie van het klooster in 1803
werd de kerk de parochiekerk van Merten
en omgeving. Wanneer de kerk niet in gebruik is voor diensten, is de kerk toegankelijk via de binnenplaats van slot Merten.
Kirchweg, Eitorf-Merten

Slot Merten
Het klooster dat vermoedelijk gesticht werd
door gravin Mathilde von Sayn werd in 1217
voor het eerst genoemd in een document
van Otto von Kappenstein. Hoewel Merten
geen rijk klooster was, genoot het grote
faam dankzij een relikwie van de heilige
Agnes en vele andere beroemde heiligen.
Het klooster werd uiteindelijk in 1803
geseculariseerd. In 1909 verwierf de aristocratische familie Droste zu Vischering von
Nesselrode-Reichenstein de kloosterge
bouwen. Zij lieten de locatie verbouwen tot
een slot en breidden het landgoed uit tot
een neobarok park naar het model van de
Franse landschapsarchitectuur. In deze
periode werd er een neobarok bijgebouw
aan toegevoegd, de zogeheten orangerie,
waar nu een klein café-restaurant is gevestigd. Op het gehele landgoed is tegenwoordig een woon- en verzorgingshuis voor ouderen gehuisvest. Het landgoed inclusief
het park en de orangerie zijn opengesteld
voor het publiek.
Schloßstraße 14, Eitorf-Merten,
Sneltramstation: 500 m
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Stadtrundgang Eitorf
De stad vertelt verhalen
De stadsrondleiding door Eitorf biedt een
introductie tot de belangrijke geschiedenis
van de gemeente Eitorf. Eitorf was al sinds
Beeldentuin Vetere
de Middeleeuwen een marktcentrum en na
In het centrum van Eitorf ligt de 11.000 m2 de komst van de spoorwegverbinding
grote beeldentuin met exposities van het
Keulen-Siegen werd het al snel een belangwerk van de Italiaanse schilder en beeld
rijk industrieel centrum. De 5,6 km lange
houwer Giovanni Vetere en diverse andere
historische rondleiding laat een duidelijk
kunstenaars.
beeld zien van de economische opkomst
De tuin kan worden bezocht op afspraak. van Eitorf - bijvoorbeeld door de grote inHet Atelier Giovanni Vetere en de Galerie
dustriële villa’s en aantrekkelijke middenIncontro zijn gevestigd in de naastgelegen
standswoningen langs de route. Vandaag
‘Zigarrenfabrik’ (sigarenfabriek).
de dag is ontspanning, net als in het verleSchümmerichstr. 1, Tel. +49 2243 840086 den, een zeer gewaardeerde traditie in
www.giovanni-vetere.de
Eitorf.
Start/finish: Voorplein van het
treinstation Eitorf, Bahnhofstraße

Het fantoom
Toen het kasteelterrein opnieuw werd ingericht, bouwde de toenmalige kasteelheer,
Felix graaf Nesselrode, een tempelpoort op
de tegenoverliggende oever van de rivier de
Sieg, door zijn familie schertsend het
‘Fantoom’ genoemd.
Het trompe l’oeil-gebouw bekend als de
‘Gloriette’ resulteerde in de creatie van een
uitkijkpunt van de stijl die de Franse landschapsarchitectuur beroemd maakte, een
zogenaamde ‘point de vue’.

Meer informatie is te vinden op de markeringspalen langs de route en in de brochure
‘Stadtrundgang Eitorf’, verkrijgbaar bij de
plaatselijke VVV.
www.eitorf-erleben.de

Hangbrug
In 1946, kort na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, bouwden de buurtbewoners
in het kader van een gemeenschapsproject
de hangbrug over de Sieg met alle beschikbare materialen. De kabels zijn bijvoorbeeld
uit een voormalige kabelbaan geborgen.
Deze brug is gelegen aan de provinciale
weg L 333 tussen het stadscentrum en
Eitorf-Alzenbach.
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ACTIVITEITEN

Fietsverhuur
Zweirad Viehof, Siegstraße 75,
Tel. +49 2243 2638
Hotel Schützenhof, Windecker Straße 2,
Tel. +49 2243 8870

Fietsreparaties
Lukas Fahrräder, Hardtstraße 1,
Tel. +49 2243 3694
www.lukas-fahrraeder.de
Zweirad Viehof, Siegstraße 75,
Tel. +49 2243 2638
www.zweirad-viehof.de

Ontdek het Sieg-dal op de fiets!
Of het nu gaat om het fraaie fietspad
Radweg Sieg door het schilderachtige rivierdal of een sportievere uitdaging met de
mountainbike langs het gebergte en steile
hellingen, het landschap biedt de ideale
achtergrond voor elke leeftijd en elk
fitnessniveau.

Hermann-Weber-Bad
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Kanoën
Een kanotocht op de rivier de Sieg, die tussen ongerepte weiden en prachtige weidelandschappen stroomt, is een onvergetelijke
ervaring. Voor het deel tussen WindeckOppersau en de monding naar de Rijn gelden speciale regels, omdat dit gebied een
beschermd natuurgebied is.
Informatie: www.eitorf-erleben.de

Fietsen

Fietspad Sieg
De Sieg is een 146 km lange rivier vanuit
het gebergte met een loop die zijn natuurlijke staat heeft behouden. De rivier ontspringt in het Rothaargebergte en mondt bij
Niederkassel uit in de Rijn. Het fietspad is
aangelegd langs de loop van de rivier. Over
een afstand van 60 km tussen Windeck en
de riviermonding is het fietspad praktisch
vlak en verkeersvrij, waardoor het ideaal is
voor fietstochten met het gezin.
TIP: Siegtal pur - autovrij Sieg-dal Op de eerste zondag van juli fietst u van
Siegburg naar de bron van de Sieg in
Netphen.

Dagkaarten zijn te koop op de
volgende locaties:
Campingplatz Happach
Hennefer Straße 8, Tel. +49 2243 3533
Raiffeisenwarengenossenschaft
Uferstraße 6, Tel. +49 2243 927920

Am Eichelkamp 14, Tel. +49 2243 923050
www.eitorf.de

Vissen
Vissen op de rivier de Sieg als u een geldige
vergunning en dagkaart hebt. Voor het
vangstvolume en de visperiode gelden
bijzondere regels.

Kanoverhuur:
Aktive Elemente
Tel. +49 2207 8475070 of
+49 172 2479418,
www.aktive-elemente.de
Aktivevents Kanustation Eitorf
Am Eichelkamp, Tel. +49 228 9084973,
www.aktiv-eventsbredthauer.de

Golfen
De golfbaan ligt dicht bij het centrum van
de stad, in een idyllisch heuvelachtig gebied.
• kampioenschapsbaan met 27 holes
• korte openbare baan met 6 holes
• Stay & Play voor iedereen
• driving range met overdekte afslagplaats
• golfacademie
• hotel en restaurant en bistro
Gut Heckenhof Hotel & Golfresort
an der Sieg GmbH & Co. KG,
Heckerhof 5, Tel. +49 2243 923232,
www.gut-heckenhof.de

Paardrijden
Reitsporthalle & Reitschule
Heidehof Eitorf-Lindscheid, Kalkstraße 60,
Tel. +49 2243 8345,
www.heidehof-eitorf.de
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WANDELEN

Wandelen op de
Erlebniswege Sieg
Adembenemende panorama‘s, onverge
telijke uitzichten en het imposante, steeds
veranderende samenspel van de Sieg, beekjes, weilanden, bossen en graslanden, bergen en dalen, de veranderende kleuren van
de seizoenen, geasfalteerde wegen of onverharde wandelpaden... Eitorf en het
Naturregion Sieg vormen de ideale achtergrond voor wandelingen en trektochten
langs routes die u geheel naar eigen inzicht
kunt maken. Er is voor elk wat wils, jong en
oud, van uitdagend tot recreatief.

Het wandelaanbod varieert van 5 vooraf
bepaalde gesloten routes, 20 spannende
avonturenroutes, veeleisende trektochten
langs het natuurpad Natursteig Sieg tot
zelfs een historische wandeling door de
stad Eitorf. Voor bijtanken en verfrissingen
zijn er talrijke rustplekken langs de wandelpaden in Eitorf en de omgeving.
Hebben we uw wandelgenen geprikkeld?
Dan hoeft u alleen nog maar uw wandelschoenen aan te trekken en u kunt op pad.
Geniet van de prachtige natuurlandschappen van het Sieg-dal. Ons betrouwbare
begeleidingssysteem met duidelijke bewegwijzering leidt u naar uw geplande
bestemming.
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Wandelen op de
Natursteig Sieg
De wandelpad Natursteig Sieg biedt tussen
Siegburg en Mudersbach bijna 200 km puur
genieten voor wandelaars. De route voert
door de eenzame natuurlandschappen van
het Sieg-dal, langs talrijke plaatsen van cultureel belang en laat de bezoekers verbazen
met zijn indrukwekkende rivierlandschappenen prachtige uitzichten. Smalle paden
in plaats van breed aangelegde wandelpaden en een aantrekkelijke route kenmerken
dit opmerkelijke wandelparadijs. De gehele
route kan comfortabel te voet worden afgelegd in 14 etappes van een dag. Talrijke
treinstations volgen de route langs het
Sieg-dal en zorgen via het openbaar vervoer voor een gemakkelijke toegang tot de
verschillende etappepunten.
Drie etappes van het wandelpad Natursteig
Sieg voeren geheel of gedeeltelijk over het
grondgebied van de gemeente Eitorf.
Etappe 3 van Blankenberg naar Merten
Afstand: 12,6 km, Wandeltijd: 4 uur
Etappe 4 van Blankenberg naar Eitorf
Afstand: 13,9 km, Wandeltijd: 4,5 uur
Etappe 5 van Blankenberg naar Herchen
Afstand: 20,7 km, Wandeltijd: 7 uur
Alle informatie over de natuur en de
avonturenroutes vindt u op
www.naturregion-sieg.de
en in de toeristische informatiecentra
van de Naturregion Sieg.

Stap vanuit de ongerepte natuur in de
bewoonde boerderijlandschappen. De belevingspaden Sieg die in verbinding staan 
met de wandelpad Natursteig Sieg overbruggen afstanden van 6 tot 23 kilometer
en bieden interessante inkijkjes in het leven
van de lokale bevolking en de geschiedenis
van de regio. Vier belevingspaden voeren
geheel of gedeeltelijk over het grondgebied
van de gemeente Eitorf:
Dreitälerweg
De driedalenpad loopt van de hoogten van
de stad Blankenberg in het Ahrenbachtal en
het natuurbeschermingsgebied Krabachtal,
tot aan slot Merten, met zijn neobarokke
slotpark en orangerie.
Start: parkeerplaats voor wandelaars
Hennef-Stein, alternatief sneltramstation
Eitorf-Merten
Afstand: 16,7 km, Wandeltijd: 4-5 uur

Wildwiesenweg
Op de wilde weidegrondpad ligt de nadruk
op het ontdekken van het lokale landschap.
Naast wilde weiden, akkerland en weideboomgaarden, contrasteert deze route ook
met de intensieve landbouw en de veelzijdig
gebruikte rijke weidegronden. De verscheidenheid aan landschappen biedt een unieke

ecologische kans voor zeldzame plantenen diersoorten en vormt voor wandelaars
een unieke natuurervaring.
Start: parkeerplaats voor wandelaars
Eitorf-Bourauel
Afstand: 5,6 km,
Wandeltijd: 2-2,5 uur

Dörferweg
Ga terug in de geschiedenis: schapenweiden,
historische bossen en weidepaden met eenzame kruisen langs de weg, dorpen met
hun vakwerkhuizen en weideboomgaarden.
De idyllische dorpenpad neemt u mee over
de glooiende heuvels van de Leuscheid en
biedt een fantastisch panoramisch uitzicht.
Bij uw terugkeer naar Eitorf kunt u gebruikmaken van de vele rust- en ontspanningspunten.
Start: Treinstation Eitorf
Afstand: 13,1 km,
Wandeltijd: 4 uur
Försterweg
Deze boswachterspad loopt door het
beschermde natuurgebied van Leuscheid,
het grootste ononderbroken bosgebied
van de regio. Er zijn ook twee educatieve
natuurpaden gebaseerd op het thema bos
en bosdieren.
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VOOR KINDEREN

Melli´s

Bienenlehrpfad

Wie het leven van de honingbij wil ervaren
en begrijpen, of wil weten hoe bijen samen
leven met andere boswezens; wie wil
weten waarom honingbijen een bedreigde
diersoort zijn en wat we kunnen doen om
hun verlies te voorkomen, moet een bezoek
brengen aan de educatieve bijenpad in
Hüppelröttchen.

11 informatiepanelen bevatten spannende
feiten en verrassende details voor kinderen
en volwassenen. Interactieve elementen 
en belevingsstations bieden de perfecte
gelegenheid om meer te weten te komen
over bijen en andere bosdieren.
De nieuwe vrienden van de bijen kunnen
laten zien wat ze hebben geleerd door aan
het einde van de route de puzzel op te
lossen. Met een beetje geluk winnen ze
een aantrekkelijke beloning. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de toeristische
informatiecentra van Natursteig Sieg.
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Fotosafari op de
Wildwiesenweg

Kiki
Kinder-Erlebnis-Lehrpfad

Waldlehrpfad
Voor de meeste mensen zien alle bomen er
hetzelfde uit. Bezoekers van de educatieve
bomenroute zullen het snel beter weten. De
bomenpad is onderdeel van de educatieve
bospad en biedt op 23 informatiepanelen
interessante verhalen en feiten over eiken,
beuken en dennen. De informatiepanelen
bevatten ook interactieve puzzelvragen
waarmee de jonge boomexperts hun nieuwe
kennis op een speelse manier kunnen testen.Naast deze informatiepanelen tonen
diverse andere informatiepunten feiten over
bosdieren, waaronder vleermuizen, spinnen
en vogels en bosnatuur.

De 5,6 km lange wilde weidegrondpad 
leidt door een beschermd natuurgebied,
waar veel, soms zeldzame dieren leven.
Omdat sommige van deze dieren echter
bijzonder schuw zijn, bieden de opzichters
van deze ‘safari’ een beetje de helpende
hand: aan de rand van het pad zijn een
aantal niet geheel realistische dieren verborgen. Iedereen die deze dieren ontdekt
en fotografeert, kan deelnemen aan de
jaarlijkse prijstrekking.
Route-instructies:
www.naturregion-sieg.de

Belevingsspeelplaats
Am Eichelkamp, gelegen tussen het
Siegtal-Gymnasium en de sportschool.

Route-instructies:
Ga naar Eitorf-Käsberg. Rij door het dorp en
bij het verlaten volgt u de weg ‘Zum Hohen
Schaden’ tot aan de wegwijzer ‘Wander
gebiet Hüppelröttchen’.
Na ca. 1 km, wanneer u het parkeerterrein
voor wandelaars aan de Melchiorweg hebt
bereikt, hebt u het begin van ‘Melli’s
Bienenlehrpfad’ gevonden.
Het ‘Waldlehrpfad’ begint bij het eerste informatiepunt op ‘Melli’s Bienenlehrpfad’ en
is in beide richtingen te volgen.

Skatebowl
Siegauenplatz, ten noorden van het
treinstation. Naast de skatebowl ligt een
basketbalveld.

Een 2 km lange kinderbelevings-leerpad
met ‘Kiki Eichhorn’ de eekhoorn, over de
hoogten van de Keltersberg, met een reeks
interactieve stopplaatsen, waaronder verspringen met dieren, het blotevoetenpad
en nog veel meer.
Keltersberg toegang via de
Kelterser Straße.

Speeltuinen
speeltuin voor alle leeftijden met
• speelplek voor peuters
• picknickplaatsen
• kabelbaan
• klimpiramide
• mini-voetbalveld
• openluchtfitnessparcours
• jeu de boule-kampioenschapsbanen alle
in het Siegpark, gelegen bij het scholen
complex tussen de Brückenstraße en de
Siegstraße
Andere speeltuinen: Buchenweg,
Ginsterweg, Parkstraße, Schmidtgasse
Alzenbach: Canisiusstraße
Halft: Feldergasse
Harmonie: St.Martinsweg
Irlenborn: Dorfstraße en Waldweg
Mühleip: Linkenbacher Straße
11

EVENEMENTEN

Culturele evenementen

JUNI
Sprookjesfeest
Familiemiddag gebaseerd op het thema van
Het hele jaar door wordt een steeds
sprookjes, met poppenspelers, sprookjeswisselend cultureel programma aangebovertellers, handwerk en ervarings- en
den: in het Theater am Park en op andere
leerspelletjes.
historische locaties, in kerken en galeries.
Van muziek en cabaret tot kindertheater: op Park van slot Merten
de zesmaandelijkse culturele kalender vindt Eitorf-Merten, Schloßstraße 14
Van 14.30 tot 18.00 uur
u alle relevante details en voor het laatste
nieuws gaat u naar www.eitorf.de.
Eitorfer KneipenNacht
‘Spätschicht-live’
Kaarten voor culturele evenementen zijn
Live muziek op verschillende locaties in het
verkrijgbaar bij het stadhuis in Eitorf,
Markt 1 en Copy-Shop, Asbacher Straße 11 centrum van de stad.
en Glashaus, Kirchstraße 6.

Terugkerende evenementen
APRIL
Ambachtsbeurs Eitorfer Frühling
Tentoonstelling van ambachten, handwerk
en lokale handel, met autoshow.
Marktplein en omliggende straten
Zaterdag en zondag van 10.00 tot
18.00 uur
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1 E Z O N DAG I N J U L I
Siegtal pur - autovrij Sieg-dal
www.naturregion-sieg.de
De provinciale weg L 333 door het Sieg-dal
is over een afstand van 120 km van
Siegburg naar Netphen afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.
Langs de hele route worden muzikale
evenementen en straatfeesten
georganiseerd.
Sluiting: 9.00 tot 18.00 uur
L A AT S T E Z O N DAG I N J U L I
Eitorfer rommelmarkt
Rommel, antiek, brocante en huishoudelijke
artikelen en een grote kindervlooienmarkt.
Marktplein en omliggende straten
8.00 tot 18.00 uur

JULI / AUGUSTUS
Siegtal Festival Sommer
Reeks culturele evenementen georganiseerd door Siegburg en Hennef en de
gemeenten Eitorf en Windeck.
AUGUSTUS
Kunst in de parkeergarage
Kunsttentoonstelling van regionale
kunstenaars in de kunstvormen fotografie,
schilderkunst en beeldhouwkunst.
Parkeergarage Schmidtgasse, achter het
raadhuis van Eitorf
Zaterdag en zondag, 11.00 tot 18.00 uur

4E WEEKEND IN SEPTEMBER
Eitorfer kermis
De traditionele Eitorfer Kirmes is de
grootste kermis in het district Rhein-Sieg
met talrijke attracties, displays en een grote
markt die wordt afgesloten met vuurwerk.
Stadscentrum, Zaterdag tot dinsdag

1E A DV E N T S W E E K E N D
Eitorfer kerstmarkt
Marktplein, vrijdag tot zondag
11.00 tot 20.00 uur

AUGUSTUS, ELKE 2 JA AR
Feest van de internationale ontmoeting
met muziek, dans en culinaire markt.
Marktplein, Zaterdag, 16.00 tot 23.00 uur
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Touristik-Service Eitorf e.V.
Rathaus, Markt 1
53783 Eitorf
Telefoon +49 2243 19433
Telefax +49 2243 89179
touristinfo@eitorf.de
www.eitorf-erleben.de

Naturregion
Sieg

