1085 KREUZAU 16,7 km
www.wandelgidseifel.nl

Startadres: Leo’s Brauhaus, Teichstraβe 47, Kreuzau. Tel;0049-24225044938. Geopend: dagelijks vanaf
11.30 uur, maandag gesloten. Naast de zaak is een parkeerplaats. (Im Reuter). Drove starten punt 4
Tijdens deze gemakkelijke wandeling aan de rand van de Eifel wandelt u over leuke bospaadjes naar
Naturschutzgebiet Drover Heide waar een mooi uitzichtpunt is met infoborden. U struint een flink stuk over
de heide en dan komt u bij een schuilparaplu, een mooie pauzeplek na 8 km lopen. U daalt door het bos
omlaag naar het dorpje Drove en dan wandelt u over veldwegen en een graspad met prachtig uitzicht
omlaag naar Kreuzau. Het laatste stuk wandelt u een leuk stuk langs de Rur met enkele
stroomversnellingen. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Er staan genoeg zitbanken. Bij het café is
een leuk tuinterras (Biergarten). Ook kunt u er lekker eten.
In de periode van 15 maart t/m 14 augustus is wegens de broedperiode van de vogels een gedeelte van de
wandeling niet te lopen. Voor dit gedeelte is een alternatief beschreven.
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1085 KREUZAU 16,7 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen
daarna aan de kruising gaat u L. Aan de 3-sprong
bij verkeerslichten gaat u R. Meteen daarna gaat
u aan de 3-sprong L langs huisnr. 75. Aan de Tsplitsing bij verkeerslichten gaat u R richting
Nideggen.
Neem nu de eerste weg L (Alte
Gasse).
Neem dan de eerste klinkerweg R
(Kleierde). Negeer zijweg links en dan buigt de
weg links (Kleierde) omhoog. Voorbij huisnr. 49
gaat u R het bospaadje omhoog. Boven negeert
u zijpaadje rechts en links. Beneden gaat u R. Na
5 m gaat u L over het bospaadje. Aan de ongelijke
4-sprong gaat u R. (U neemt dus het meest rechtse
pad). Let op! Na circa 50 m gaat u R tussen 2
bomen door het smalle bospaadje omlaag
richting weiland. Beneden aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u RD over het paadje. Aan de
kruising bij volgende zitbank gaat u RD over de
veldweg. Negeer zijpaden en loop RD onder het
viaduct door.

3 A. Let op! Let op! In de periode van 15 augustus
t/m 14 maart is wegens de broedperiode van de
vogels een eind verder een stuk heidegebied
afgesloten. Ga in deze periode hier aan de
ongelijke 4-sprong RD en volg geruime tijd het
pad langs en door de bosrand met links mooie
kijkjes op de heide. Aan het eind bij 2 ijzeren
hekken, buigt het pad naar rechts. **** U passeert
de (volgende) schuilparaplu, een prima pauzeplek
na 8 km. Loop hier RD (rood/blauw/wit) over het
bospad. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD. (U
verlaat hier de wandelmarkeringen). Meteen daarna
aan de volgende ongelijke 4-sprong gaat u RD het
bospad omlaag. Na 40 m negeert u zijpad links en
loop verder omlaag.

2. Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan het eind bij
woning gaat u L het bospad omhoog. Na 30 m
gaat u aan de Y-splitsing L over het pad langs het
weiland. In het bos gaat u aan de volgende Ysplitsing L het bospaadje omhoog. Boven negeert
u zijpaadje rechts. Aan de T-splitsing met links
een rood/witte slagboom, gaat u R over het
bospad. Negeer zijpaadjes. Aan de T-splitsing
gaat u L. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong RD. Aan
de T-splitsing gaat u L over het brede bospad. Bij
asfaltweg gaat u bij infobord scherp R over het
grindpad over de Drover Heide. Neem het eerste
graspaadje L en loop dan over het houten
vlonderpad. Volg het grindpad. Aan de 3-sprong
bij zitbank gaat u R (blauw/zwart/wit) over het
brede grindpad. Na geruime tijd komt u bij een
uitzichtpunt met infoborden en zitbanken, een
leuke pauzeplek. Volg dan verder het grindpad.

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L de veldweg
omlaag en dan omhoog. Aan de T-splitsing gaat
u R over de grindweg. Aan de volgende Tsplitsing gaat u R over de asfaltweg en u loopt
het dorp Drove binnen. Aan de 3-sprong gaat u L
(Im Reuter). Na 20 m gaat u L over de grindweg,
die daarna een veldweg wordt. Aan het eind bij
knalgeel huis gaat u scherp R de asfaltweg
omlaag. Aan de kruising gaat u RD. Negeer
zijweg links. Aan de voorrangsweg gaat u L.
Steek de voorrangsweg over en loop RD het
asfaltweggetje omlaag. Beneden gaat u R over
het graspad langs de afrastering.
Volg nu
geruime tijd het graspad langs een akker. Aan de
3-sprong bij zitbank gaat u RD onder het viaduct
door.

3. Let op! Let op! Aan de ongelijke 4-sprong bij
infobord gaat u in de periode van 15 maart t/m 14
augustus L. Ga dan verder bij punt 3A. Na
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong bij zitbank
RD. Aan de 3-sprong voor rood/witte afsluitboom
gaat u R (rood-wit/blauw). U passeert een
schuilparaplu, een mooie pauzeplek na 6 km.
Even verder gaat u aan de 3-sprong L verder over
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan de 3sprong gaat u R (groen). Vlak daarna gaat u aan
de T-splitsing bij zitbank R (groen/wit) over de
veldweg door de Drover Heide. Negeer zijpaden.
Aan het eind van de heide gaat u aan de 3-sprong
RD. Ga nu verder bij **** in punt 3 A

4. Beneden aan de T-splitsing gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u na 50 m bij een leuk
plekje met vijver en zitbank en info over de Drover
Heidetunnel).

5. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R de veldweg
omhoog. Boven gaat u R (22) langs de
doorgaande weg. Neem dan de eerste smalle
asfaltweg L omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD
de veldweg omhoog. Aan de kruising bij zitbank
gaat u RD omlaag. (U heeft hier prachtig uitzicht).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
kruising gaat u R over de asfaltweg. Na 50 m gaat
u meteen voorbij de bomenrand R het graspad
omlaag langs de bomenrand.
Het pad buigt links omhoog en loop dan door het
weiland omhoog langs een hoge uitkijkhut. Aan
het eind van het weiland gaat u bij bord
“Naturschutzgebiet” RD over het graspad langs
de afrastering.

Negeer twee zijpaden rechts en volg geruime tijd
het graspad met mooi uitzicht op Kreuzau. Aan
de kruising bij de eerste huizen gaat u RD het
asfaltweggetje omlaag.
6. Beneden aan de voorrangsweg gaat u R. Aan
de T-splitsing gaat u L omlaag over de asfaltweg.
Steek de spoorlijn over en dan gaat u L langs de
doorgaande weg door het dorp Udingen. Neem de
eerste weg R (Im Seel). Aan de T-splitsing gaat u
R. Vlak vóór de brug gaat u L over het pad langs
de Rur. Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat
u RD verder langs de Rur. Negeer zijpad links.
Aan het eind van het pad steekt u R via de brug
de Rur over. Meteen na de brug gaat u bij
wegwijzer R over het fiets- en voetpad richting
Düren.
Aan
de
3-sprong
bij
bord
“Naturschutzgebiet” gaat u RD. Zodra u rechts

blz 3 van 3
een stroomversnelling in de Rur ziet, gaat u bij
boom R het paadje omlaag en loop vlak langs de
Rur.
7. Aan het eind gaat u R verder over het grindpad.
Bij de volgende stroomversnelling negeert u
veldweg links. Aan de 3-sprong gaat u R en
steekt u via twee bruggen de Rur over. Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u L richting Düren.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD langs de
blokhut. Meteen voorbij rechts gelegen vijver
gaat u R over de veldweg richting papierfabriek.
Aan het eind voorbij de parkeerplaats gaat u R
langs de doorgaande weg. Negeer zijweg links
en u komt al snel weer bij Leo’s Brauhaus, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De uitbater verneemt graag
wat u van de wandeling vond.
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