
 

Onze woonplaats (Bonsbeuern) is in sommige navigatiesystemen niet goed gespeld. Daardoor worden 
gasten soms letterlijk het bos in gestuurd. Dat is simpel te voorkomen. Het beste kun je navigeren op 
'Bad Bertrich' (postcode: 56864) en vanuit daar de borden 'Bonsbeuern' volgen. 
 
 
Rij je liever zonder navigatie, dan volgt hier een beknopte route-beschrijving. 
 
Vanaf Venlo: 

1. Neem de A73 van Nijmegen naar Venlo. Die gaat bij Venlo (de grens) over op de 61, dat is 
richting Koblenz. 
tip: 'Bed Burgerland' is een fijne plek voor een tussenstop. Ligt ongeveer halverwege de route. 
Aan de 61 ongeveer 30min nadat je de grens over kwam. 

2. Blijf de 61 volgen richting Koblenz. 
3. Neem afslag 34 (Mendig / Mayern). 
4. Ga bij de stoplichten links de 262 op richting Mayern. 
5. Volg vanaf hier de borden 48 richting Trier (dus niet meer richting Koblenz) 
6. Draai de 48 op richting Trier. 
7. Rij de 48 helemaal uit tot je op de 1 uitkomt. 
8. Neem gelijk de eerste afslag bij het opdraaien van de 1. Dat is afslag 121 Zell/Mosel / Mehren. 
9. Aan het einde van de afslag rechts de 421 op, richting Hontheim. 
10. Vervolg ongv 15 min de 421, tot je in Hontheim komt. 
11. In Hontheim links naar beneden, richting Bad Bertrich. 
12. Helemaal beneden op de T-splitsing rechts richting Bad Bertrich. 
13. Na het tankstation gelijk links Bad Bertrich in. 
14. Rechtdoor over de rotonde. 
15. Volg daar het bord 'Bonsbeuern 3 km', dat is rechts omhoog. 
16. Rij de weg uit tot helemaal boven in het dorp Bonsbeuern. Pas op voor de scherpe steile 

haarspeldbochten en tegenliggend verkeer.  
17. Bovenaan ben je welkom aan de Dorfstrasse 3. 



 

Van Maastricht of Antwerpen via Luik en Verviers: 
 

1. Vanaf Luik rij je de E42 richting Aken en Verviers. 
2. Blijf op de E42 richting Verviers. 
3. Blijf op de E42 tot de grens met Duitsland. Daar stopt de snelweg en gaat over in een 

Bundesstraβe 
4. Steeds rechtdoor op deze Bundesstraβe, die gaat vanzelf weer over in een snelweg, de A60. 
5. Deze A60 richting Trier en Wittlich blijven volgen 
6. Neem afslag 10, Wittlich West 
7. Linksaf de B49 volgen langs Wittlich richting Cochem. 
8. Steeds richting Cochem aanhouden.  

Diverse kleine dorpjes door, o.a. Bausendorf, Kinderbeuern en Bengel.  
9. Na Bengel en Springiersbach is het linksaf omhoog naar Bonsbeuern (zo staat het op het bord) 

de K35. 
10. Dan nog ca. 6,5 km naar de Wielerherberg Eifel-All-Inn. Pas op voor de scherpe steile 

haarspeldbochten en tegenliggend verkeer. Het weggetje is behoorlijk smal. 
11. Ongeveer 1 km na de top ben je welkom aan de Dorfstrasse 3. 

 

  

 


