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         het Adenauerhuis...

A cache by eifler & Köbi Hidden: 12/16/2006
Size: Regular Difficulty: Terrain:

N 50° 15.834 E 006° 33.077
In Rheinland-Pfalz, Germany

De bekende, ongure dubbelspion Köbes „Köbi” Trierscheid uit de Eifel, was een dezer dagen onderweg diep 
in de bossen van de Eifel. Hij ontdekte het volgende schandaal, dat tot op de dag van vandaag van officiële 
zijde geheel wordt weggemoffeld: 

In de tijd van Adenauer verrees in het Dupacher Kammerwald dicht bij de Grote Steen een gebouwencomplex (in de 
volksmond „het Adenauerhuis” genoemd). Over het gebruik hiervan deden onder de inwoners van het dorp en de omgeving in 
die tijd vele veronderstellingen de ronde.
Op 11-7-1955 diende ene Dr. Ing. Friedrich Spennrath bij het districtskantoor Prüm de bouwaanvraag voor het project LS 
36/55 in: „Nieuwbouw van een jacht-, weekend- en gastenverblijf bij Duppach”. Deze bouwmeester was voorzitter van de 
Raad van Bestuur van AEG en een goede vriend van kanselier Konrad Adenauer uit Bonn. De architect voor dit project was 
volgens de bouwakte Heribert Multhaupt,  de schoonzoon van Adenauer. De bouwvergunning werd twaalf dagen later reeds 
verstrekt, op 23-7-1955. Opzichter van de bouw was indertijd de Keulse architect Horst Mathow. De enorme villa zou 
geschonken worden aan de toenmalige Bondskanselier Konrad Adenauer als een oudedagsvoorziening. 
Toen in 1956 de geheime bouwactiviteiten door de pers aan het licht werden gebracht, deed Adenauer afstand van het royale 
aanbod en men staakte onmiddellijk de bouw. Het casco met verwarmingssysteem en houten raamkozijnen bleef voor altijd 
onafgemaakt. Vandaag de dag verbergt het bos deze bouwruïne, die ons aan de tijd van het Duitse Wirtschaftswunder 
herinnert.

Het was Köbi onmiddellijk duidelijk: dit kan niet langer onder het vloerkleed geveegd worden. Van een 
veilige afstand kon hij, met een grote telelens, de volgende foto’s met bewijs veilig stellen:

Op zijn verdere pad vond Köbi steeds meer aanwijzingen dat overheidsdiensten met het bedrijf onder een 
hoedje speelden. Hij gebruikte deze aanwijzingen om zijn eigen weg te verhullen.

Uw opdracht, als u die wilt ondernemen, is om Köbi’s sporen te volgen, het schandelijke object in het bos te 
vinden, verdere foto’s te nemen ten bewijs en uw bezoek vast te leggen in de ‘Spionnen-Identificatie-Doos’ 
die Köbi op een geheime plek neergelegd heeft.

Köbi begon met zijn missie op bovengenoemde coördinaten aan  de Duppacher Drees  waar hij ook zijn tractor 
parkeerde. Hier daalde hij af naar de bron en ontdekte daar een jaartal van vier cijfers - abcd
Vervolgens ging hij haastig op weg want hij had per slot van rekening ca.5 km voor de boeg.

WP 1: Ruimtelijke Ordening  N 50°15. b d a-a / E 6°32. b b-d c-c. 

Het Bureau voor de Ruimtelijke Ordening  heeft hier voor de hoog geplaatste gasten van de kanselier een gratis 
drinkgelegenheid van het type Suevia geïnstalleerd. 
Hoe luidt het nummer van het model? e f g

WP 2: Parochie N 50°16. e-a g 2*d / E 6°32. d c+f g+e 

Niet te geloven. Ook de eerbiedwaardige Parochie stelde diensten aan Adenauer ter beschikking en richtte voor 
hem op:

een kapel - h=0 een kruis - h=8 een grafmonument - h=3

 

 

http://duppach.net/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=116


WP 3: Bouw- en Woningtoezicht N 50°16. f h-h g / E 6°32. a+f e h 

Dat de mannen van Bouw- en Woningtoezicht ook een hand in het gebeuren hebben gehad is duidelijk. Maar wat 
hier werd goedgekeurd is ongelooflijk. Twee ‘drijvende gastverblijven’ voor de bonzen. Welke kleur hebben de 
daken?

rood - i=7 blauw - i=9 zwart - i=3

WP 4: Groenvoorzieningen  N 50°16. f h-i d / E 6°31. c-a i f 

Ook de Dienst Groenvoorzieningen heeft zich niet onbetuigd gelaten en voor de beplanting gezorgd. Hier kunt u 
zwart op wit zien waar zij op getrakteerd hebben. Wat was het?

boom - k=2 bloem - k=4 struik - k=6

Opmerking over  de verdere route:
Wie dat wil  kan vanaf  hier zijn route wat uitbreiden  en  de laaggelegen weg volgen  tot N50 16,444/E6 31.485. Ook wordt 
deze variant aangeraden voor cachers met kinderwagens. De afstand wordt daardoor ca.1 km langer.
Verder kunt u van hier uit ook de directe weg naar  het volgende waypoint  nemen. Het gaat daarbij echter een stuk dwars 
over een open plek  zonder pad (langs een observatietoren voor het wild).

WP 5: Het Kadaster N 50°16. k d-i d / E 6°31. c+k c g+k 

Hier is geen verder commentaar nodig – u ziet het al. Zoek het overdekte terras aan de achterkant en bepaal de 
afstand tussen de beide ijzeren palen. 

ongeveer 5 stappen - l=0 ongeveer 10 stappen - l=7 ongeveer 15 stappen - l=9

PAS OP: De ruïne is volkomen verrot en u  moet er in geen geval naar binnen gaan. Ook aan de buitenkant zijn er enkele 
onbeveiligde diepe kuilen. Let in het bijzonder op uw kinderen.

WP 6: Monumentenzorg  N 50°16. i-k l e / E 6°31. l+k i f-a

Het Bureau voor de Monumentenzorg heeft hier niet al te nauw gekeken en een oud monumentaal gebouw 
gesloopt. U kunt nog slechts een klein stukje muur herkennen waarin zich een originele bouwtekening van het 
gebouw bevindt. Wat is het geweest? 

Toren - m=1 Molen - m=5 Kerk - m=9

WP 7: Staatsbosbeheer N 50°16. a m-e g / E 6°32. i l-d m 

Om te voorkomen dat de notabelen bij het vissen door het gewone volk gestoord zouden worden, heeft het kantoor 
van Staatsbosbeheer (Forstamt) hier een visverbod ingesteld. Waar is het gevestigd?

Hillesheim - n=1 Gerolstein - n=0 Prüm - n=2

‘Spionnen-Identificatie-Doos’
Nu hebt u alles gevonden en kunt u invullen:

De doos is te vinden op: 50 16.EIF E LF.ILZ
De doos moest helaas een paar meter verder een nieuwe schuilplaats in. (ca.30 Meter in 24°)

Hartelijke groeten.

Uw Köbes "Köbi" Trierscheid,
die iedere kennis met betrekking tot uw missie zal ontkennen.

Thanks a lot to mvs "Team Pooh" for the translation.
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