
 1392. BAD MÜNSTEREIFEL – Iversheim  16,5 km 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,49 km  5.30 uur  182 m  411 m 
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Deze wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1391 en er een leuk weekend van maken.  Op een 
dik uur rijden van de Nederlandse grens bij Bocholtz, ligt het prachtige toeristische en helemaal ommuurde 
stadje Bad Münstereifel. Het is ook de woonplaats van Schlagerzanger Heino.  Tijdens deze toch wel pittige 
wandeling klimt u meteen omhoog naar de Schlangenberg en via een weiland klimt u naar het hooggelegen 
dorp Eschweiler. U struint geruime tijd over een gemakkelijk pad door het dal van de Eschweiler Bach en 
via een steil bospad klimt u omhoog naar een mooi open plateau met uitzicht. U loopt Bad Münstereifel 
binnen en wandelt even een leuk stuk over de stadsmuur met schitterend uitzicht. Dan loopt u door het 
leuke centrum met veel terrasjes en vakwerkhuizen.  U klimt door een bos omhoog en daalt af naar een 
Kuhrpark met veel zitbanken. U klimt over een bosweg omhoog naar de Giersberg en dan daalt u via een 
panoramische weg af naar het leuke dorpje Iversheim. Een fijn hotel in de buurt is Hotel Rothkopf in 
Euskirchen. 
 
Startadres:  Parkeerplaats aan de Erft, Mühlengasse 7, Iversheim. 
 

 
 

1392. BAD MÜNSTEREIFEL – Iversheim  16,5 km 
  
1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de Erft gaat u L. Voorbij huisnr. 5 gaat u R 
(Mühlengasse).  Aan de T-splitsing voor huisnr. 2 
gaat u R.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
langs het mooie vakwerkhuis.  Aan de 3-sprong 
gaat u L (Wachendorfer Weg).  Aan de kruising 
met verkeerslichten loopt u RD de spoorlijn over 
en neem dan de tweede weg L omhoog 
(Eschweilerweg).  Boven aan de doorgaande weg 
gaat u L omhoog.  Negeer zijweg links. 20 m 
verder gaat u bij hoogspanningsmast R over het 
graspad. Aan de T-splitsing voor akker gaat u R 
omlaag.  Aan de T-splitsing voor de bosrand gaat 
u L de veldweg omhoog langs de zitbank.  Boven 
bij zitbank loopt u langs een naaldbos. Aan de 
kruising gaat u RD over de smalle asfaltweg 
langs de volgende  zitbank.  Volg nu geruime tijd 
RD de licht stijgende weg.  
 
2.  Let op!  Als links een steil breed graspad ziet, 
(Zie ook routekaart bij nr.2). gaat u L dit brede 
graspad L steil omhoog.  
 

(Dit is vlak voordat de weg een flauwe bocht naar 
rechts maakt en het lichter asfaltweg donkerder asfalt 
wordt. Het is precies waar een putdeksel in de weg 
zit).  
 
Rechts ziet u in de verte een wit huis.   Boven aan 
de T-splitsing gaat u R de veldweg omhoog.  
Meteen als de weg uit het bos komt, loopt u 
schuin L door het weiland omhoog richting 
kerktoren van Eschweiler.  Boven bij zitbank gaat 
u RD de weg omhoog langs een vakwerkhuis.  
Steek boven de voorrangsweg over en loop RD 
(Heltenstraβe) en u passeert een 
oorlogsmonument. Aan de 3-sprong voor  
huisnr. 3 gaat u RD en volg dan RD het graspad, 
dat een smal graspaadje wordt en daal dan het 
bospaadje af.  Aan de T-splitsing gaat u L de 

bosweg omlaag.  Beneden aan de 5-sprong 
neemt u de tweede grindweg R langs een stenen 
schuilhut. Aan de kruising bij wegkruis, brug en 
rechts een mooie groeve met kaarsrechte 
rotswand, gaat u RD door het mooie brede dal 
van de Eschweiler Bach. Na geruime tijd passeert 
u het gebouw van het Wasser Schutzgebiet.   
 
3.   Aan de 3-sprong gaat u L de brug over. Aan  
de T-splitsing gaat u R (Am Finkenbank) langs de 
bosrand. Negeer inrit rechts.  Volg geruime tijd de 
weg omhoog. Aan de 4-sprong bij wegwijzer en 
zitbank gaat u RD (Eifel Schleifen) het steile 
bospad omhoog.  Loop rustig de lange steile 
helling omhoog. Aan de ongelijke kruising met 
bosweg gaat u RD steil omhoog.  Boven aan de  
T-splitsing gaat u R de veldweg omhoog.  Aan de 
4-sprong bij markeringspaal gaat u L over de 
veldweg.   Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u 
L (Eifel Schleifen) over de asfaltweg. Let op! Aan 
het eind van de rechts staande hoge haag gaat u 
meteen R over het graspaadje richting witte 
huizen.  Aan het eind voor huisnr. 5 gaat u L de 
weg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R langs de 
weg.  Na 30 m gaat u L het paadje omlaag. 
Beneden gaat u L over de asfaltweg.  Vlak voor 
het blauwe huis gaat u bij wegwijzer scherp R het 
pad omlaag.  Loop zigzaggend het pad omlaag en 
negeer zijpad links.  Aan de Y-splitsing gaat u R. 
Aan de 4-sprong met Privatweg gaat u RD. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
omlaag. Aan de 3-sprong met boom in het 
midden gaat u R over het smalle pad. (U verlaat de 
markering).    Negeer zijpaden en loop het pad 
omlaag. Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag.  
Negeer klinkerpad rechts.  
 
4. Aan de ongelijke 4-sprong, met rechts een 
fontein, gaat u RD omlaag. Aan de T-splitsing 
gaat u R het klinkerpad omlaag.   
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Houd L aan omlaag. Beneden aan de omgekeerde  
Y-splitsing bij waterval gaat u scherp L.   
Na 10 m gaat u aan de Y-splitsing schuin R het 
klinkerpad omhoog en dan loopt u R de stad  
Bad Münstereifel binnen.  Bij links staande muur 
heeft u mooi uitzicht op de stad. Ga dan meteen R 
de houten trap omhoog en boven loopt u over de 
stadsmuur.  
 

(De oude stadsmuur (eind 13e /begin 14e eeuw) 
inclusief de 4 stadspoorten, is vrijwel geheel bewaard 
gebleven)  
 

Neem de eerste trap rechts omhoog en dan komt 
u op de toren, het hoogste punt.  Loop terug de 
trap omlaag en ga dan scherp R de stadsmuur 
omlaag.  Beneden gaat u  L langs huisnr. 2 en ga 
meteen L het trapje omhoog door de stadspoort.  
Neem de eerste stenen trap L (Walgraben) 
omlaag.  Loop over de brug en volg het grindpad 
langs de stadsmuur. Voorbij de toren gaat u L 
over het kasseienpad en dan loopt u L weer de 
stad in. Ga dan R langs de oude binnenkant van 
de stadsmuur.  Aan de kruising bij de stadspoort 
gaat u L (Orchheimer Straβe) door de 
winkelstraat.   Negeer zijwegen. Aan de  
T-splitsing voor kapelletje gaat u R (Markt) langs 
het gele Gymnasiumgebouw. Na 30 m neemt u de 
rechtse kasseienweg die rechts langs de Erft 
loopt.  Negeer zijwegen en bruggen en blijf rechts 
van de beek lopen. Links passeert u café Portz 
met heerlijk  gebak.   
 
5. Aan het eind bij huisnr. 22 gaat u L over de 
brug en ga dan R.  Negeer zijwegen. Bij huisnr. 57 
gaat u R en vlak voor de brug gaat u L over het 
kasseienpaadje langs de Erft.  De weg loopt langs 
de stadsmuur en buigt links over de asfaltweg.  
Aan de T-splitsing gaat u R door de rechtse 
stadspoort.  Negeer zijwegen en  volg RD de weg, 
met links het stationsgebouw.   Aan de ruime  
3-sprong met de voorrangsweg gaat u R onder 
het viaduct door.  Na 100 m gaat u R de steile 
asfaltweg omhoog richting Waldhotel. Aan de  
3-sprong bij bord “Waldhotel” gaat u bij 
afsluitboom RD het grindpad omhoog.  Aan de  
T-splitsing bij wegwijzer gaat u L. Na 40 m gaat u 
aan de 3-sprong L (Eifel Spuren/Eifel Schleifen).  
Voorbij wegwijzer gaat u aan de  
3-sprong scherp L het bospad omlaag.   Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij houten wegwijzer gaat 
u scherp R en volg geruime tijd het bospad op 
gelijke hoogte. Aan de Y-splitsing bij afgeknakte 
boom gaat u schuin L omlaag.  Het pad buigt 

scherp naar links en dan gaat u meteen aan de  
3-sprong R steil omlaag.  Loop RD het bos uit en 
steek dan RD het grasveld over naar  de zandplek 
met klimtoestel.  
 
6.     Beneden voor het klimtoestel gaat u L over 
het asfaltpad door het Kuhrpark.  Het pad buigt  
naar links langs gele zitbank.  Aan de  
T-splitsing gaat u R (Eifel Schleifen) over de 
houten brug en bij zitbank buigt het pad naar 
links. Aan de 4-sprong gaat u RD langs de 
begroeide vijvers.  U passeert een vervallen 
horecapand (2020) en 100 m verder gaat u aan de 
3-sprong R over het grindpad langs een vervallen 
gebouw. Aan de T-splitsing gaat u L langs rode 
zitbank.  Voorbij waterbekken gaat u aan de  
3-sprong bij rode zitbank R.  Aan de 3-sprong bij 
gele zitbank gaat u R naar de doorgaande weg. 
Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
loop RD de brug over.  Aan de 3-sprong gaat u L 
richting Sportplatz.  Negeer inrit links. Aan de  
3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (Eifel Spuren) 
de grindweg omhoog.  Aan de Y-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L richting Iversheim. Een eind 
verder loopt u de grindweg omlaag. Beneden aan 
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (Rundweg um 
den Giersberg) het pad omhoog.   Boven volgt u 
RD de bosweg. Negeer begroeide bosweg schuin 
links omhoog.   
 
7. Loop geruime tijd de weg omhoog. Negeer 
zijweg links. Boven aan de T-splitsing bij 
schuilhut gaat u L.  Aan de 5-sprong bij wegwijzer 
en zitbanken gaat u RD richting Iversheim.  
Voorbij slagboom volgt u RD de asfaltweg langs 
de parkeerplaatsen.   
 

(Voorbij de parkeerplaatsen passeert u een  kapel 
met daarachter een fotowand van overleden 
dierbaren).    
 

Loop nu geruime tijd het weggetje omlaag met 
een mooie laatste blik op het Eifellandschap. Aan 
de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat u RD langs 
het sportveld.  Aan de 3-sprong gaat u L (Auf den 
Wieler) de grindweg omlaag.  U loopt Iversheim 
binnen en blijf de weg RD volgen. Aan de  
T-splitsing gaat u L omlaag.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD omlaag.  Negeer zijweg rechts. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L langs enkele 
picknickbanken.  Aan de 3-sprong bij brug gaat u 
RD langs de witte St. Laurentiuskerk. Neem de 
eerste houten brug R en ga L terug naar de 
parkeerplaats. 

  

 (Samenstelling route: Jan Nobbe en Jos Wlazlo). 
 
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.   
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