
 

Deze wandeling brengt je naar de top van de Ettelsberg, op 838 meter hoogte. 
Op de terugweg kom je bij de Mühlenopf-springschans die gebruikt wordt voor 

internationale FIS-wedstrijden. 
 
Vanaf het station loop je naar rechts, richting het centrum van Willingen. Na 

ruim 100 meter sla je de straat rechtsaf in. Deze straat buigt naar links af; na 
ruim 200 meter ga je rechtsaf onder het spoor door. Je houdt links aan en na 50 

meter sla je weer linksaf in de richting van het bezoekerscentrum. 
 

Voorbij dit complex blijf je de langzaam stijgende weg over een afstand van ruim 
800 meter volgen tot je bij een parkeerplaatsje komt. Hier sla je links af en volgt 
het zigzagpad omhoog. Je blijft dit pad volgen tot je aan een bredere grindweg 

komt; dan sla je rechtsaf. Je volgt nu deze weg tot je bij de Hochheideturm bent, 
die op het hoogste punt van de Ettelsberg staat. 

 
Je loopt rechts langs het waterreservoir en volgt het pad naar rechts, omlaag het 
bos in. Na ruim 700 meter kom je bij de Grosse Grube (hoogte 798 m). Dit is 

een knooppunt van verschillende wandelroutes. Je slaat hier links af. Na ruim 
300 meter kom je bij een nieuwe samenvoeging van paden. Hier hou je het 

linker (hoogst gelegen) pad aan. Na ruim 1 kilometer door het bos bereik je de 
Mühlenkopfschanze. 
 

Je loopt onder de schans door en vervolgt het pad; een andere weg is er 
trouwens niet. Eerst buigt het pad naar links, maar op een gegeven moment 

maak je een bocht van 180 graden naar rechts. Meteen na deze bocht sla je links 
af het bos in. Na 500 meter kom je op een T-splitsing: hier sla je rechtsaf. Na 
270 meter kom je op een breder pad. Dit steek je over en kiest het pad aan de 

overkant. Even verder loop je het bos uit. Na 800 meter sla je rechtsaf, en 
neemt vervolgens de eerste afslag links. Vervolgens sla je op de T-splitsing 

rechtsaf zodat je weer in de richting van het bezoekerscentrum loopt.  
 
Je kunt nu dezelfde weg teruglopen als op de heenweg. Maar je kunt ook de brug 

over het spoor oversteken en na 300 meter door het stadsparkje lopen. Je komt 
uiteindelijk weer op de Briloner Strasse in Willingen uit. Je slaat dan links af en 

loopt zo weer terug naar het station. 
 



 

 


