
De Lavakelder

Verscholen onder het plaatsje Mendig ligt een 
onderaards gangenstelsel, de „Felsenkeller“, 
met een oppervlakte van ongeveer 3 km2. Deze 
imposante gangen werden in de loop der ja-
ren door mensenhanden gemaakt. Dit unieke 
onderaards gebied bevindt zich 32 m onder de 
grond. Toen de vulkanen in de nabijheid van 
Mendig uitbarstten en het land met hete lava 
en as bedekten, vloeide er ook een basaltlava 
stroom in de richting van Mendig. Later werd de 
lava als kostbaar bouwmateriaal door de bevol-
king in Mendig gedolven. Zo ontstond een stel-
sel van vele schachten en gangen. Deze gangen 
werden in het midden van de 19e eeuw door 28 
bierbrouwerijen gebruikt als koelopslag voor 
de biervoorraad. In dit gangensysteem heerst 
een constante temperatuur van 6–9 graden. Een 
deel van dit grootse gangenstelsel kunt u onder 
begeleiding van een gids bezichtigen. Tijdens 
deze excursie wordt u voorzien van helmen en 
kleding die u beschermen. 
S.v.p. aanmelden voor de „Lava keller“ tour aan 
de balie van het „Lava Dome“ museum.

De Wingertswand

Brengt u zeker een bezoek aan de nabij gelegen 
50 m hoge Wingertswand. Deze fi n getekende 
wand bevind zich 1,5 kilometer ten noorden van 
het museum een geeft een fascinerende inkijk 
van de verwoestende krachten die de omgeving 
teisterden tijdens de Laacher See uitbarsting, 
ongeveer 12.900 jaar geleden. Voorafgaand aan 
deze explosie steeg magma, vloeiend gesteente 
met een temperatuur van 1.300 C, omhoog 
uit de diepte tot in de bovenste laag onder de 
aardkorst. Deze gloeiende magmamassa kwam 
in aanraking met het grondwater. De stoom, die 
ontstond, ontwikkelde een gigantische druk, 

die weer zorgde voor een enorme explosie. De 
vulkaan barstte uit en slingerde as, puimsteen, 
brokken steen en gassen met hoge snelheid 
uit de krateropening. In de wijde omgevingen 
had de uitbarsting een vernietigend gevolg. 
Een rookpluim van meer dan 20 kilometer hoog 
blokkeerde het zonlicht en pas na meer dan 
één maand herstelde de rust in de omgeving 
van Mendig. Aan hand van vergelijkingen met 
nog actieve vulkanen heeft de wetenschap ons 
de geschiedenis van de Laacher See uitbarsting 
duidelijk gemaakt. De geologische geschiedenis 
van de Wingertsberg kunt u met het blote oog 
afl ezen op deze fantastische plek die menig 
bezoeker verrast (1 km ten noorden van het 
museum). 

De Museumslay

Op 300 m van het Lava Dome Museum vindt 
u een klein historisch paradijs. Voor diegenen, 
die meer willen weten over het traditionele 
Mendiger steenwerkers ambacht is de 
museumlay een wonderbaarlijke plek. Bij de 
ingang staat het pronkstuk, de – Schläsch 
Express –, een reproductie van een oude 
mijntrein met vier echte wagonnetjes, beladen 
met basalt. Een van de vele molenstenen 
getuigen ervan, dat Mendig ooit het centrum 
van de molensteenexport was. Achter op het 
veld staat een echte mijnkraan. Hier kan men 
zien hoe de stenen verladen en getransporteerd 
werden voor de industrie. Zowel een hutje voor 
steenwerkers als ook een smeedwerkplaats 
zijn hier opgebouwd. Een Romeinse put van 
tufsteen en verschillende natuursteenbrokken 
uit de wegenbouw, maken het mogelijk om een 
kijkje te nemen in de tijd, toen men lichamelijk 
zwaar werk moest verzetten in de Mendiger 
steenindustrie.

Lava-Dome 
Mendig
Vulkaan 
museum
Vulkanen – dat is een kijkje nemen 
in een indrukwekkende wereld.

Vulkanen – betekent meer beleven, 
voelen, zien, horen.

Een reis door de natuurlijke 
historie, zonder uw vingers 
te verbranden kunt u de 
hete geologische 
adem voelen.
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In de vulkaanwerkplaats

… op de bovenverdieping vindt u een grote 
informatieruimte waar jong en oud zich kunnen 
vergapen aan de wonderen van de geologie en 
het vulkanisme. U kunt hier naar hartenlust 
zelf experimenteren aan de hand van tien 
interactieve informatieve displays. Deze geven 
uitleg over de processen onder het oppervlak 
van onze planeet.

In het land van de vulkanen

Deze spectaculaire multimedia performance 
spreekt al uw zintuigen aan. U hoort het verhaal 
over twee grote vulkaanuitbarstingen. 200.000 
jaar geleden stroomde er tijdens de uitbarsting 
van de Wingertsberg een imposante lavastroom 
door het gebied waar nu de stad Mendig en het 
vulkaanmuseum zich bevinden. De uitbarsting 
van de Laacher See vulkaan, ongeveer 12.900 
jaren geleden, had een nog grotere uitwerking.
Een groot gedeelte van de Eifel werd onder 
puimsteen en as bedolven. Als museums-
bezoeker bent u getuige van deze alles 
vernietigende uitbarstingen. Wij nemen u mee 
in de tijd en proberen u het gevoel mee te geven 
van de intensiteit van de uitbarstingen en het 
natuurgeweld wat dit gebied heeft gevormd. 
Deze multimedia show is een indrukwekkend 
avontuur en brengt u terug in de tijd van toen 
de vulkanen in de Eifel actief waren.

In de ruimte „Vulkaantijd“

Vier sprekende stenen over vier grote 
uitbarstingen uit het verleden. U kunt via het 
internet de actuele seismografi sche gegevens 
over vulkaanuitbarstingen en bewegingen van 

de aarde opvragen. Via een webcam kunt u zelfs 
een kijkje nemen bij de verschillende vulkanen. 
U krijgt ook een indruk van de methoden 
waarmee wetenschappelijk vulkaanonderzoek 
gedaan wordt. In het midden van de ruimte 
bevind zich een ronde bioscoop, waar u in 
een gefi ngeerd journaal bericht ziet over een 
‘mogelijke’ uitbarsting van de Laacher See 
vulkaan. Deze “tageschau” uitzending zal 
beslist uw gedachten beïnvloeden en werpt een 
andere kijk op het risico wat mensen in dit gebied 
mogelijk kunnen lopen. In de vulkaanwerkplaats 
doet u natuurwetenschappelijke kennis op 
en u kunt direct alles uitproberen aan de 
experimenteertafels.

Minder Validen

Het museum is prima toegankelijk voor minder 
validen, er zijn liften aanwezig in zowel 
de Lava-dome (museum) alsook in de Lava-
keller (ondergrondse gangenstelsel). In de 
toiletruimtes van het museum bevinden zich 
aangepaste voorzieningen.

Routebeschrijving

Via de autoweg A61, uit de richting Köln, neemt 
u de afslag Mendig/Maria Laach naar de B262, 
de weg naar links in de richting Mendig volgen. 
Na 100m neemt u de afslag Mendig (links). Na 
ongeveer 1 km ziet u, voorbij de bierbrouwerij, 
het Lava Dome aan de linkerkant van de weg.

Via de autoweg A61, uit richting Koblenz, neemt 
u de afslag Mendig/Maria Laach naar de B262, 
de weg naar links in de richting Mendig volgen. 
Na 300m neemt u de afslag Mendig (links). Na 
ongeveer 1 km ziet u, voorbij de bierbrouwerij, 
het Lava Dome Museum aan de linker kant van 
de weg.

Via de autoweg A48, neemt u de afslag Mayen 
en komt dan na ongeveer 140 m bij een rotonde, 
die u in richting B262 /Mayen verlaat. Na 3,5 km 
neemt u de afslag Mendig. Na 8 km neemt u de 
afslag Mendig (voorbij McDonalds) naar rechts 
in de richting Niedermendig. Na ongeveer 1 km 
ziet u, voorbij de bierbrouwerij, het Lava Dome 
aan de linker kant van de weg.

Breng een bezoek aan het vulkaanpark, 
beleef het vulkanisme.

Met intense uitbarstingen schiepen de vulkanen 
in de Eifel een uniek landschap uit vuur, gloed 
en as. In het vulkaanpark kunt u dit landschap 
beleven, alle toepassingen met het neergelegde 
materiaal te zien en mee te reizen in de 
geschiedenis van de Romeinse tijd  tot op de 
dag van vandaag.

Het Lava Dome museum leidt u door 
drie tentoonstellingsruimtes 

Openingstijden LAVA DOME:

Dagelijks, behalve op maandag, 
van 10.00 uur tot 17.30 uur.
Wilt u alles weten over de vulkanen?
Reserveer een gids die u rondleid, u kunt de gids 
reserveren in het museum Lava Dome. Wenst u 
meer informatie?
Hebt u vragen over groepsbezoek/scholen?

Telefoon: +49 (0)2652 9399222
Of kijk op internet: www.LAVA-DOME.de
E-Mail: info@LAVA-DOME.de
Brauerstraße 1, 56743 Mendig


