
 

Een wandeling naar het noordelijkste deel van het eiland Rügen. 

 
Putgarten is een autovrij dorp, tenminste voorzover het bezoekers betreft. Bij 

aankomst kun je de auto dan ook alleen maar kwijt op de grote parkeerplaats 
aan de Dorfstrasse. Parkeren kost € 4,00 per dag.  
 

Vanaf de parkeerplaats loop je het plaatsje in. Je passeert de Rügenhof (rechts 
van de weg), met winkeltjes en oude ambachten. De meeste mensen blijven de 

weg volgen in de richting van Kap Arkona, maar wij slaan rechtsaf de Vitter Weg 
in die ons naar Vitt brengt. Onderweg kijk je uit over de akkers en loop je langs 

de Sanddorn-struiken, die in het najaar oranje bessen dragen. 
 
Vitt is een klein, authentiek vissersdorpje, dat beschermd in een baai ligt. De 

huizen zijn met rieten daken bedekt. 
 

Vanuit Vitt kun je over het kiezel- en zandstrand in noordelijke richting naar Kap 
Arkona lopen. Vóórdat je bij deze kaap aankomt (na ongeveer een kilometer) 
kun je via trappen naar boven lopen en de weg naar Kap Arkona over het 

wandelpad vervolgen. 
 

Als alternatief kun je vanuit Vitt terug omhoog lopen en de weg naar Kap Arkona 
over het wandelpad in noordelijke richting volgen. Deze weg staat in blauw 
aangegeven op de kaart. 

 
Kap Arkona is een toeristische trekpleister geworden. Er staan twee vuurtorens. 

Eén van de vuurtorens is nog in bedrijf; de andere staat naast een gebouw dat is 
ingericht als trouwlokatie. Beide torens kun je beklimmen, maar dan moet je wel 
niet schrikken van meer dan 250 traptreden. 

  
Kap Arkona is pas sinds de val van de muur voor het publiek bereikbaar. In de 

DDR-tijd was het een geheime militaire locatie. Ook tijdens de tweede 
wereldoorlog was het een strategisch belangrijke plaats, getuige de 
ondergrondse bunkers die hier nog aanwezig zijn. Nu is Kap Arkona vooral een 

plaats voor kunstenaars. 
 

Vanaf Kap Arkona loop je in noordelijke richting (volg de bordjes richting 
Varnkevitz). Het pad met aan weerszijden struiken brengt je naar het 
noordelijkste punt van het eiland Rügen: Gellort. Hier buigt het pad af naar het 



westen. Na een kleine 700 meter sla je links af. Je loopt dan over een vlak 

plateau in zuidelijke richting naar Putgarten terug. Eenmaal in het dorp moet je 
niet vergeten om even linksaf de straat Arkonablick in te lopen. Hier liggen een 

aantal fraaie rietgedekte huizen in allerlei kleuren. 
 
 

 


