
 

De rondwandeling om de Hennesee is niet moeilijk, hoewel aan het begin een 

kleine klim van 120 meter hoogteverschil op de route ligt. Het laatste deel van 
de tocht (over de oostelijke oever van het stuwmeer) is vrijwel helemaal vlak. 
 

De route is geheel gemarkeerd met witte letters op een zwarte achtergrond (met 
de aanduiding A8 ‘Rundgang Hennesee’). 

 
Vanaf de parkeerplaats loop je naar beneden naar de aanlegsteiger van de 
rondvaartboot. Daar volg je het pad naar rechts, zodat je tegen de wijzers van 

de klok om het stuwmeer heen gaat lopen. Het geasfalteerde pad loopt 
onderlangs het meer. 

 
Eerst passeer je een roeiclub, even verder kom je bij een ligweide. Hier maakt 
het pad een bocht naar links; 150 meter verder kom je op een kruising van 

paden. Je slaat hier rechtsaf en loopt omhoog in de richting van de verkeersweg. 
Op het eind buigt het pad naar links af. 

 
Eenmaal op de verkeersweg aangekomen, volg je het voetgangers-/fietspad. Na 
150 meter kies je het karrespoor dat aan de overkant van de weg rechts omhoog 

het bos inloopt. Dit pad blijf je over een afstand van 2,7 kilometer volgen. Zo nu 
en dan wordt de richting bevestigd door een routeaanwijzing. 

 
In de brochures over het Sauerland wordt steevast gesproken over de ongerepte 
natuur van deze streek. Het is echter een feit dat een groot deel van de bossen 

in het Sauerland bestemd is voor de productie van hout. Vroeger waren dat 
vooral  naaldbomen, maar nu is er ook ruimte voor beuken en ander loofhout. 

Veel van de kerstbomen in Nederland hebben letterlijk hun wortels in het 
Sauerland gehad.  Tijdens de wandeling ontkom je niet aan de stapels pas 
gekapte boomstammen en hele percelen die nog kaal zijn. Gelukkig wordt er wel 

meteen gezorgd voor nieuwe aanplant. 
De informatie op wandelkaarten komt door de houtkap niet altijd overeen met de 

werkelijkheid: waar een bosperceel staat ingetekend kun je een kale vlakte 
tegenkomen. 
 

Aan het einde van het pad, als je uitzicht hebt op het vliegveld Meschede-
Schüren, kom je bij een verkeersweg uit. Je slaat hier links af en loopt via een 

aantal bochten in de weg naar beneden. 



 

Bij het bord, dat de bebouwde kom van het dorpje Enkhausen aangeeft, sla je 
rechts af en begin je aan een kort klimmetje. Op de Y-splitsing hou je links aan, 

waarna je vanzelf bij de zuidelijke dam in de Hennesee uitkomt. Je loopt over 
deze dam naar de overkant in de richting van het vakantiepark. 
 

Aan de overkant neem je het geasfalteerd pad dat langs het stuwmeer in 
noordelijke richting loopt. Vanaf dit punt kun je het grootste deel van de rest van 

de wandeling (de eerstkomende 7,5 kilometer) niet meer verkeerd lopen, zolang 
je het pad blijft volgen. Wel aardig is, dat de witte hectometerpaaltjes laten zien 
hoever je nog moet lopen tot je bij de grote dam in Meschede bent. 

 
De zuidelijke punt van de korte, rechterarm van de Hennesee heeft nog een 

verrassing in petto. Hier stroomt het riviertje Horbach in het meer. Om de 
forellen in hun natuurlijke gedrag te ondersteuinen is hier onlangs een vistrap 
aangelegd. 

 
Eenmaal aangekomen bij de grote dam aan de noordkant van de Hennesee heb 

je een prachtig uitzicht op de stad Meschede. 
 

Het stuwmeer heeft een oppervlakte van 85 ha. De dam is 38 meter hoog en aan 
de basis  28 meter breed. De lengte van de dam bedraagt 370 meter. 
De oorspronkelijke dam in de Hennesee dateerde uit de periode 1901-1905, 

maar door het hoge koolzuurgehalte van het water, was de ondergrond te poreus 
en te onstabiel geworden. Er lekte op een gegeven moment meer water uit het 

stuwmeer, dan er in stroomde. De oorspronkelijke dam moest dan ook worden 
afgebroken. In 1949 werd de nieuwe, huidige dam gebouwd, 200 meter verder 
stroomopwaarts. 

In periodes van grote droogte kan het water in het stuwmeer zover dalen, dat de 
restanten van de voormalige dorpjes boven water komen. 

 
Als je de dam bent over gelopen ligt aan de rechterkant een zogenaamd 
‘Ringkolbenventil’. 

 
In de dam liggen drukleidingen met een doorsnee van 1,5 meter en een lengte 

van ongeveer 280 meter. Deze leidingen zorgen ervoor dat het water vanuit het 
stuwmeer in de rivier de Henne kan wegstromen. Ook worden ze gebruikt voor 
de energie-opwekking en als overloop bij hoogwater. 

In elke leiding zijn twee van deze ventielen ingebouwd, waarmee  de hoeveelheid 
water die doorstroomt, wordt gereguleerd. Ze dienen ook als veiligheidsklep 

ingeval de leiding scheurt. 
 
Je blijft het pad volgen, langs de tennisbanen van het sporthotel, en komt dan 

vanzelf bij de parkeerplaats uit waar je de wandeling bent begonnen. 
 





 


