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  blz 2 van 4 

 

Net op 2 uurtjes rijden vanaf de Nederlandse grens bij Eijsden ligt net over de Luxemburgse grens het 
toeristische plaatsje Echternach. Samen met wandeling 1232 kunt u er een prachtig wandelweekend van 
maken. Tijdens deze pittige wandeling door de streek Petite Suisse klimt u via stenen trap omhoog naar de 
Liboriuskapelle met schitterend uitzicht op de stad. U struint over boshellingen langs fraaie rotsformaties 
en dan bereikt u de Felsenweiher, een bijzonder vijvertje in een rots. Dan wandelt u over een mooi open 
plateau boven het dorp Ernzen en dan wordt de route steeds avontuurlijker. U loopt langs meters hoge 
steile rotswanden, kruipt door rotsspleten, klimt over vele trappen en dan loopt u door de smalle kloof de 
Teufelsschlucht, een bijzondere ervaring.  Via rustig bospad en een boomgaard loopt u terug naar 
Echternach.  Neem genoeg proviand mee, er staan zitbanken onderweg.  Dit is de meest avontuurlijke 
wandeling uit deze wandelgids maar u moet wel goed ter been zijn. In Echternach zijn leuke straatjes met 
winkeltjes en terrasjes.    
 

Startpunt: Parkeerplaats Bénédictins aan de doodlopende weg  Rue des Bénédictins, Echternach - 
Luxemburg.    
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats nabij voetbalveld/sportplatz Ernzen, Theisstraβe Ernzen 
(Duitsland). Bij huisnr. 24 rijdt u de Theisstraβe in en dan komt u beneden bij de grote parkeerplaats. Met 
uw rug naar de parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong, met links een brug, 
gaat u R over de grindweg.  Ga dan verder bij **** in punt 3.  
 

U komt dan eerder en “frisser” in de Teuffelsschlucht. In Echternach kunt u dan pauzeren. Loopt u ook 
wandeling 1232 Echternach, die door het centrum van Echternach komt, dan kunt u ook de route afkorten 
en hoeft u het steile begin en eindpunt niet twee keer te lopen. De route wordt dan bijna 3 km korter.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,91 km  6.30 uur  202 m  445 m 
 

 

 
 

1231 ECHTERNACH 17,9 km  
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R (Rue 
des Bénédictins) door de lindelaan. Bij huisnr.4, 
waar de asfaltweg naar links buigt,  gaat u R over 
asfaltpad en steek even verder L via houten brug 
het beekje over en loop RD met links de toren van 
de oude stadsmuur.  
 

(De  oorspronkelijke 2 km lange stadsmuur is meer 
dan 1000 jaar oud en was ooit een imposant 
bouwwerk met 20  torens en 4 stadspoorten. Pas in 
de 19e  eeuw werd een groot stuk vernield). 
 

Volg dan bij infobord RD de asfaltweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Aan de grote 5-sprong gaat u 
R en steekt u bij voormalig douanehuisje/douane/ 
zoll via brug, waarop een groot standbeeld van 
Abt Bertils (1544-1607) staat, de Sûre/Sauer over. 
Meteen na de brug in Echternacherbrück/ 
Duitsland gaat u aan de 3-sprong L en meteen 
daarna bij stenen wegkruis op sokkel gaat u R 
(Bergstraβe) de doodlopende steile asfaltweg 
omhoog. Na 100 m boven, bij links staande 
afsluitboom, loopt u RD het stenen trappenpad 
omhoog en na bijna 150 m loopt u bij ijzeren hek 
de smalle asfaltweg omhoog. 50 m verder aan de 
3-sprong gaat u RD. Let op! Meteen daarna (5 m) 
gaat u schuin L het paadje omhoog en meteen 
daarna, links staat hier een bord 
“Naturschutzgebiet”, gaat u  R het steile 
(gras)pad (kuitenbijter) door het weiland 
/boomgaard omhoog.  
 

(Na 100 m heeft u boven achteromkijkend mooi 
uitzicht op Echternach).  

Loop RD en meteen daarna bij hoge gsm-mast 
gaat u RD de grind- bosweg omhoog. 100 m 
verder gaat u L (Eifelverein Matthiasweg) het 
lange brede stenen trappenpad omhoog. **** Na 
bijna 250 m aan de kruising, bij wegwijzer en 
links een mooi uitzichtpunt, gaat u RD richting 
Ferschweiler/Enrzen het trappenpad nog heel 
even verder omhoog.  
 

(Ruim 50 m verder bij hoge steen met plaquette t. h. 
a. Jean Friedrich passeert u links een uitzichtpunt).  
 

Na 250 m passeert u bij infobord de Liboriuskapel 
(1680/1691).  
 

(Hier heeft u aan de zijkant van de kapel bij 
oriëntatietafel en zitbank, genietplekje, schitterend 
uitzicht over het dal van de Sûre/Sauer.   
 

Op de plaats van de huidige kapel stond  midden  
17e eeuw al een kapel, die vlakbij een  bijzonder 
kluizenaars onderkomen lag en die gesticht was door 
de Abdij van Echternach. In 1901 werd de vervallen 
kapel/ruïne door een nieuwe vervangen. Deze 
nieuwe kapel werd in dec. 1944 vernield bij de Slag 
om de Ardennen. In 1951 werd wederom op initiatief 
van de Eifelverein de huidige kapel gebouwd, die op 
5 aug. 1953 werd ingewijd). 
 

Vlak daarna bij infobord Einsiedelei negeert u 
zijpad links omlaag.   
 

(Als u hier L het (trappen)pad omlaag loopt, dat komt 
u bij het in de rotsen uitgehouwen onderkomen van 
de verschillende monniken/ kluizenaars die hier van 
1659 – 1783 woonden).   



  blz 3 van 4 

 

Negeer zijpaden en blijf het pad geruime tijd RD 
volgen.  (Meteen links passeert u weer een 
uitzichtpunt). Aan de 3-sprong gaat u RD (63). 
Negeer zijpaden en loop het pad omlaag.   
 

2.  Beneden aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat 
u L (63) het pad omlaag richting Ferschweiler/ 
Ernzen.  
 

(Als u het R omhoog gaat, dan komt u na 250 m bij 
de Ernzerhof).  
 

Beneden aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(63) en steekt u via bruggetje het beekje 
Fölkenbach over en volg het pad met links de 
beek en na 200 passeert u links een 
wateropvangbassin. Na bijna 400 gaat u R 
(Eifelweg/Matthiaswrg/Naturpark) het bospaadje 
omhoog, dat u geruime tijd RD volgt. Na 600 m bij 
omgevallen boom buigt het pad rechts omhoog 
en na 1 km passeert u een zitbank. Na 1,4 km gaat 
u aan de 3-sprong bij wegwijzer R richting 
Felzenweiger/Enrnzen het holle bospad omhoog. 
Na 150 m gaat u aan de T-splitsing R (Naturpark) 
het pad even steil omhoog, dat vlak daarna een 
bocht naar links maakt. Volg het pad, dat langs 
mooie rotswanden en tussen rotswanden 
doorloopt. Na 300 m, meteen voorbij de prachtige 
rotswand, gaat u L en meteen daarna R met links 
de steile boshelling en rechts prachtige 
rotswanden. Na 300 m gaat u aan de Y-splitsing R 
(Naturpark) het pad omhoog en u passeert alweer 
prachtige rotswanden. Na 600 m gaat u beneden 
R (Naturpark) de bosweg omhoog met links 
beneden het beekje Gutenbach, dat u hoort maar 
niet ziet. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen  bij het 
gebouwtje van  Wasserwerk Ernzen (1914). Zie 
infobord, erg interessant voor de techneuten onder 
u).   
 

100 m verder, vlak voor brug, gaat u bij wegwijzer 
R het pad omhoog richting Felzenweiher. Aan de 
3-sprong gaat u R de stenen trap omhoog. 
Negeer trapje rechts omhoog en u komt meteen 
daarna bij een zitbank een mooie pauzeplek na 7 
km lopen.  
 

(Het lager gelegen prachtige pad rond de vijver is 
alleen voor personeel maar vrijwel elke wandelaar 
loopt er toch overheen voor een bijzondere foto).   
 

3. Loop hetzelfde pad terug, als u gekomen bent.  
Beneden bij  wegwijzer steekt u R via brug de 
Gutenbach over en ga dan meteen L over de 
grindweg.   
 

(U kunt hier pauzeren in de Schulgarten Ernzen, 
waar o. a. een zonnewijzer en picknickbank staat, 
een mooie pauzeplek).   
 

**** Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R de 
grindweg omhoog met rechts het voetbalveld van 
FSV Ernzen 1930 en dan buigt de grindweg rechts 
omhoog tussen rotsen door. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en verdwenen wegkruis, alleen nog 
sokkel, gaat u RD over het smalle asfaltweg. Na 
25 m gaat u R het brede graspad omhoog met 

rechts afrastering. Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD (53) over de veldweg met rondom 
mooi uitzicht. Steek na ruim 400 m de smalle   
asfaltweg, met rij essen,  over en loop RD (53) de 
veldweg/graspad omhoog. Boven Aan de T-
splitsing gaat u R (53) het graspad omhoog.  Aan 
de volgende T-splitsing gaat u R. (U verlaat 53). 
Meteen daarna aan de 3-sprong, bij asfaltweg en 
picknickbank, gaat u L de grindweg omhoog 
richting Teufelschlucht met rondom mooi uitzicht 
en een eindje verder links van u een rij essen. Na 
bijna 800 m gaat u aan de kruising bij zitbank en 
wegwijzer RD over de grindweg richting 
Teufelsschlucht met voor u in de verte 
windturbines.  
 

4. Steek na 600 m bij elektriciteitsdraden de 
doorgaande weg over en loop RD.  
 

(U kunt hier ook R over het grindpaadje links van de 
doorgaande weg lopen. Na 400 m gaat u bij 
verbodsbord L (pijl Natuurpark/54/61) over de smalle 
asfaltweg, die een dalende grindweg wordt. Negeer 
bospaden. Ga dan verder bij **** in dit punt) 
 

Let op! Na 10 m gaat u R door het 
weiland/grasland, evenwijdig aan de rechts 
gelegen doorgaande weg. (Links ziet u een smal 
bos).  Loop nu schuin links naar het eind van dit 
smal bos, steek RD de kleine akker over en loop 
dan schuin L door het weiland/grasland richting 
rij alleenstaande bomen, die midden in het 
weiland/grasland staan. Loop naar de meest 
linkse boom (links staat een drinkbakje) en loop 
dan precies RD richting bosrand.  Bij de bosrand 
gaat u L over de grindweg. Negeer bosweg links. 
100 m verder ***** gaat u aan de 4-sprong bij 
wegwijzer L over het bospad. (U verlaat hier even 

54/61. U loopt dus niet richting Teufelsschlucht). Na 
25 m gaat u aan de 3-sprong RD omlaag met 
rechts een diep grubbe/beekje. Na 200 m, vlak 
vóór  donker naaldbos, steekt u R de 
grubbe/beekje over en vlak daarna gaat u aan de 
3-sprong RD (54/61) met links beneden de grubbe 
en na 200 m loopt u een prachtige kloof binnen. 
Na 300 m aan de 3-sprong bij wegwijzer en door 
hoogwater (2021) weggeslagen bruggetje gaat u 
R (54/61/Teufelspfad) het pad omhoog richting 
Teufelsschlucht.   
 

5. Aan de T-splitsing gaat u R (Teufelspfad) het 
trappenpad omhoog langs de rotsen en na 100 m 
passeert u een loodrechte rotswand. Volg 
geruime tijd het stijgende en dalende paadje via 
o. a. trappenpaden en langs houten en stalen 
afrastering. Na bijna 500 m, bij bijzondere rots, 
gaat u aan de T-splitsing L verder langs de 
prachtige rotswanden. Na bijna 400 m, 20 m 
voorbij grot, loopt u onder een prachtige 
rotsboog door en ga dan meteen R door een 
spleet in de rotsen. Na 600 m gaat u beneden aan 
de T-splitsing L (Teufelspfad) de bosweg omlaag. 
Meteen daarna  aan de volgende T-splitsing bij 
wegwijzer gaat R (Teufelpfad) omlaag met meteen 
rechts twee mooie rotsen.  
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Na 100 m buigt het pad rechts door een kloof 
omhoog en passeert u een zitbank, die tegen de 
rotswand staat. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong, 
meteen voorbij houten brug, L (Eifelverein) het 
bospad omhoog, dat vlak daarna even een vlak 
bospad wordt.   
 

6. Na 150 m aan de 3-sprong bij grote platte rots 
en wegwijzer gaat u L via trapje omlaag en u 
loopt de prachtige Teufelsschlucht binnen. Blijf 
geruime tijd het avontuurlijke en gemarkeerde 
pad (Teufelspfad) volgen en via trappenpad met 
leuning loopt u verder door de schitterende 
Teufelsschlucht/Duivelskloof  
 

(De rotskloven zijn circa 20 miljoen jaar geleden 
ontstaan door aardkostverschuivingen in de 
toenmalige kustzone van de Liaszee die zelfs 190 
miljoen jaar oud is. De naam “Teufelsschlucht” is heel 
lang geleden ontstaan. Men kon niet geloven dat dit 
het werk van de natuur kon zijn, deze enorme 
rotspartijen en kloven, dus men dacht dat het wel het 
werk van duivel moest zijn). 
 

Na 1 km bij infobordje “Teufelsschlucht” gaat u R 
het trappenpad door de smalle kloof omhoog.  
Boven aan de T-splitsing, bij wegwijzer en rechts 
boven staande zitbank, gaat u L het pad omhoog 
richting Echternacherbrücke. (U verlaat hier het 
Teufelspfad).  Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing   
R (54) langs rotsen omhoog. Bijna 200 m verder 
gaat u aan de 3-sprong  L (54) omlaag.  100 m 
verder, bij links boven staande schuilhut, buigt 
het pad rechts omhoog. 200 m verder aan de 
kruising van bospaden gaat u RD (Eifelverein).  
Volg geruime tijd het dalende en stijgende 
bospad RD  (Eifelverein) en u passeert na 900 m 
een zitbank, een mooie pauzeplek na 15,5 km 
lopen. Na 1,2 km gaat u boven bij wegwijzer u L 
het smalle grindpad langs de vangrail van de 
doorgaande weg omlaag. Na 500 m, aan het eind 
van de vangrail, steekt u de doorgaande weg over 
en gaat u L omlaag. Vlak daarna gaat u in de 
haarspeldbocht R (Eifelverein) de asfaltweg 

omhoog.  Na 100 m gaat u  aan de Y-splitsing L 
(Eifelverein) over het (gras)pad.   
 

7.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer 
R richting Echternacherbrück.  Volg nu lange tijd 
het bospad, dat een eindje verder een makkelijk 
te lopen pad wordt. Na 1,5 km, vlak vóór de 4-
sprong bij zitbank en schuilhut gaat u L door het 
weiland omlaag, met uitzicht op Echternach.    
 

(U kunt hier ook L de bosweg omlaag lopen. Ga dan 
verder bij **** in dit punt)   
 

Meteen voorbij rechts staand schuurtje gaat u R 
langs een boomhut en steek dan RD de 
boomgaard over.  Bij de bosrand gaat u L over de 
dalende bosweg. ***** Negeer meteen daarna 
rechts lang stijgend breed trappenpad.   
 

(Degene, die gestart is in Ernzen en  niet naar 
Echternach wil lopen, gaat u hier R (Eifelverein 
Matthiasweg) het lange brede stenen trappenpad 
omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 1). 
 

Aan de Y-splitsing bij hoge gsm-mast gaat u L het 
holle pad omlaag.  Negeer zijpaden. Na  200 m 
aan de 3-sprong gaat u RD de smalle  asfaltweg 
omlaag die na 100 m bij ijzeren hek een dalend 
trappenpad wordt. An het eind van de trap gaat u 
RD de asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong bij stenen wegkruis R de brug over. Na de 
brug steekt u bij het voormalig douanehuisje  RD 
de kruising over en ga dan meteen L over de 
asfaltweg  richting toren van de stadsmuur met 
links de doorgaande weg.   
 

(Als u hier na de brug R langs de doorgaande weg 
gaat, dan komt u na 200 m in het centrum waar 
horeca is). 
 

Aan de 3-sprong RD. Links van de toren loopt u 
bij infobord RD over de houten brug. Aan de T-
splitsing gaat u R over het smalle pad.  Bij huisnr. 
4 gaat u L door de lindelaan terug naar de 
parkeerplaats. 

 

Auteur: Jos Wlazlo  

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

  

 

 
 
 
 


