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Bel ons als je er niet uit komt! 
 

 

Met de auto vanuit Utrecht/Amsterdam: 
 

 Neem de E-35/A-12 naar Arnhem 

 Deze gaat door als E-25 /3 richting Oberhausen 

 Vervolg de 3/E-35 naar Keulen 

 Neem afslag A4 /E-40 richting Olpe (Kreutz Köln Ost) 

 Rij de A 4 tot aan afslag 26 (Bergneustadt/Reichshof) 

 Volg aan de afslag richting Morsbach / Waldbröl 

 Blijf consequent Morsbach volgen 

 Sla aan het einde van de provinciale weg naar rechts richting Waldbrö l / Bonn 

(N.B: er is een eerdere afslag Waldbröl aan de provinciale weg. Die negeren). 

 Pik daar de borden Morsbach weer op. 

 Rij Morsbach in en volg de hoofdweg. Deze komt uit op een rotonde. Sla daar linksaf 

 Meteen daarna zie je een benzinestation. Ga na dit benzinestation rechtsaf, de berg 

op 

 Meteen bovenaan de berg is een verborgen afslag naar rechts (net na een groot wit 

huis, maar dat is ’s zomers ook deels verborgen). Er staat een bordje Aussichtsturm. 

Sla daar rechtsaf. Let op: steil stukje. 

 (Als je weer daalt, heb je de afslag gemist. Neem dan de volgende die ook 

Aussichtsturm aangeeft. Ga vervolgens bij de kruising links Alzen in en vervolg de 

route en ga onderaan de weg (T-splitsing) weer de berg op (Siegenbergerstrasse). 

Verder als hieronder aangegeven vanaf de T-splitsing). 

 Sla meteen daarna linksaf 

 Je rijdt nu op een slecht geasfalteerde weg door de velden heen. Mooi uitzicht. Rij deze 

weg helemaal uit tot je in het dorpje Alzen komt 

 Ga daar onderaan de weg (T-splitsing) naar rechts, weer verder de berg op 

(Siegenbergerstrasse) 

 Volg de weg tot vlak voor het volgende dorp (groen bordje: Strick). Ga voor het bord 

linksaf. Je kunt het bord ‘verboden toegang’ negeren. 

 Als je dat niet wilt doen, rij dan Strick in en sla voor het gele bord ‘Strick’ linksaf. 

Heuvel op en bij kruispunt rechtsaf. Je bent dan op dezelfde weg als boven. 

 Je bent nu al op de goede weg, die nog even door het bos gaat. 

 Eenmaal het bos uit zie je het dak van ons huis al. 

 We wonen net om de bocht in het huis met het kenmerkende voorportaal  

http://www.peaceinmotion.eu/
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Vanuit Zuiden: 

 Rij richting Keulen 

 Volg de rondweg tot Kreuz Köln Ost 

 Neem afslag A4 /E-40 richting Olpe 

 Volg daar consequent de route Olpe  

 Rij de A 4 tot aan afslag 26 (Bergneustadt/Reichshof) 

 Volg richting Waldbröl/Morsbach. 

 Verder als boven 

 

Openbaar vervoer & eventuele liftcentrale 

Het dichtstbijzijnde station is Wissen/Sieg.  

Neem daar een taxi naar ons. In het station is een infobalie die je verder kan helpen, al zijn 

ze niet altijd open.  

De bus gaat enkel op spitsuren (’s ochtends vroeg en ’s avonds na werktijd). Je kunt ook 

bellen met: 

 Katja’s Mietwagen 02742 – 966322 of 0160 8058358 (komt vaker bij ons en kent de 

weg) 

 Taxi Gossmann 02294 561 

 

Let op dat de taxi je niet naar Birken-Honigsessen brengt, maar naar Unterbirkholz, een 

zgn. Ortsteil van Birken-Honigsessen.  

 

Je kunt een trein regelen via de Duitse spoorwegen. Zij bieden reizen vanuit het buitenland 

naar Duitsland aan met grote korting. Als je tijdig boekt reis je tot Keulen voor € 29,= . 

Tientje erbij en je bent in Wissen/Sieg: http://www.bahn.de/i/view/NLD/nl/index.shtml  

Een andere, even goedkope optie met een eenvoudiger Internetprogramma is https://www.b-

europe.com/Reizen/Kopen/Treintickets . 

 

Je kunt een liftcentrale proberen tot Keulen en vandaar per trein. Bijvoorbeeld 

www.hitchhikers.org of www.liftcentrale.tripod.com. Die werken ook internationaal.  

In Duitsland te vinden onder www.mitfahrgelegenheit.de  

 

Succes & tot in Khankah Samark! 

 

Ariënne en Wim 
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