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Samenstelling route: Bert Smeets. 
 
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.   



  blz 2 van 3 

 

Deze wandeling met flink wat hoogteverschil start in het prachtige Eifelstadje Heimbach. Hier ziet u 
prachtige vakwerkhuizen en de burcht Hengebach.  De wandeling begint met een lange klim door de 
bossen naar de prachtige abdij Mariawald waar u de abdijkerk met de Beichtkapelle kunt bezoeken. In de 
Gaststätte met terras kunt u hier de alom in de regio bekende erwtensoep eten.. Dan verder door bossen 
naar de Rursee, waar een leuke picknickplek is. Aan de andere kant van de stuwdam is restaurant De 
Seehof waar u een mooie boottocht maken over de Rursee kunt maken. De terugweg gaat over een 
schilderachtig pad langs de Rur. Neem voldoende drinken mee, er staan enkele zitbanken onderweg.  U 
kunt de wandeling nog uitbreiden met een wandeling door het stadje en een bezoek aan de burcht.  
 

Startadres: Rur Café Heimbach,  An der Laag 1, Heimbach. Tel:0049-2446805454. 
Dagelijks open vanaf 09.00 uur, maandag gesloten. Tegenover het café is een openbare parkeerplaats en het 
toeristenbureau. 
 

U kunt de wandeling ook starten op de parkeerplaats Büdenbach (gratis) bij het stuwmeer 
Schwammenauel. De parkeerplaats ligt schuin tegenover de ingang van bungalowpark Landal Eifeler Tor, 
Schwammenauel 6, Heimbach. (Dus niet de parkeerplaats van het bungalowpark). De parkeerplaats ligt aan de 
route. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,92 km  3.30 uur  251 m  403 m 
 

 
 

461. HEIMBACH (Eifel) 13,9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R naar de rotonde. Bij de rotonde gaat u R 
(Hasenfelder Straβe) omhoog  en steekt bij het 
beeld van de H. Nepomuk, der Brückenheilige de 
Rurbrug over. Na de brug gaat u meteen L en 
loop dan bij de ronde zitbank RD over het mooie 
pad met links beneden van u de Rur.  Aan de Y-
splitsing gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u 
tegenover de trap naar kunstwerk  (zie infobordje) 
scherp L het klinkerpad omlaag en volg het pad 
RD (29) vlak langs de Rur, die in Roermond in de 
Maas stroomt. Bij de stenen brug gaat u L. 
Negeer zijwegen en loop RD het centrum van 
Heimbach.  
 

(Even verder passeert u rechts het mooie Rathaus. 
Links lopend ziet u even verder rechts de op een 33 
meter hoge leisteenrots gelegen burcht Hengebach 
(11e eeuw))).  
 

Aan de 4-sprong voor hotel Zur Tallsperre gaat u 
R (Mariawalder Straße) omhoog. 
 

(U passeert de ingang van de burcht, die u gratis 
kunt bezoeken. Boven op de toren heeft u bij 
infoborden rondom mooi uitzicht).  
 

Volg de weg verder omhoog. Waar het trottoir bij 
zitbank ophoudt, gaat u links van de weg lopen 
langs de rotsen.   
 

2. Na 200 m bij bordje “Mariawald über 
Mariënhof” gaat u scherp L via trappen het smalle 
pad omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Aan de Y-splitsing voorbij zitbank 
gaat u R via trappen verder omhoog. Het pad 
buigt meteen scherp naar rechts. Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij bordje Eifelverein gaat u  L 
(Josef-Schramm-Weg/Krönungsweg) het 

trappenpad verder omhoog. Aan de 3-sprong, 
met links een schuilhut, gaat u R. Volg 
zigzaggend het bospad verder omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u een mooi uitzichtpunt met 
zitbank en mooi  uitzicht over Heimbach).  
 

Volg verder het pad omhoog en u passeert een 
eind verder een hoge zendmast.  
 

3. Let op! Boven voor schuilhut gaat u L  
 

(U heeft hier op 350 m hoogte bij oriëntatiebord en 
zitbank (mooie uitpufplek)   prachtig uitzicht).  
 

Negeer zijweg naar zendmast en loop het brede 
bospad omlaag. Negeer bij wegwijzer zijpad 
scherp links omlaag en loop RD het brede pad 
enige tijd omhoog.  
 

(Boven, na rood-witte afsluitboom, heeft u bij zitbank 
weer mooi  uitzicht. Het veruit zwaarste gedeelte van 
de route heeft u hier achter de rug).  
 

Negeer hier bij zitbank bospad links omhoog en 
volg de grindweg RD. (Even verder ziet u voor u al 
de toren van de abdij). De grindweg wordt een 
asfaltweg. Negeer zijweg rechts richting 
voorrangsweg en blijf de smalle asfaltweg RD 
omlaag volgen. Waar de smalle asfaltweg 
overgaat in een veldweg, gaat  u bij wegwijzer R 
het trappenpad omhoog. Steek boven de 
doorgaande weg voorzichtig over en u komt bij 
de op 417 hoogte gelegen Abtei Mariawald (1486).  
 

(U kunt hier de sober ingerichte kerk (1872) met 
Beichtkapelle bezoeken. U kunt hier ook pauzeren in 
de Gaststätte van de abdij, die in de regio bekend is 
om de heerlijke erwtensoep. 
(Zelfbedieningsrestaurant. Alle dagen geopend).   

tel:0049-2446805454


  blz 3 van 3 

 

De Abdij wordt  bewoond door  nog enkele monniken 
van de  “Cisterciënzers van de Strenge Observatie” 
ofwel Trappisten genaamd). 
 

4. Steek de grote parkeerplaats bij de abdij  L (T5)  
over. Aan het einde van de parkeerplaats gaat u 
bij wegwijzer RD (T5) het bospaadje omhoog 
richting Heimbach/Staudamm.  Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R omhoog.  
 

(Bij picknickbank heeft u rechts prachtig uitzicht o.a. 
op de abdij).  
 

Loop bij groot kruis het stenen trappenpad 
omhoog. Volg via trappen het pad over de 
militaire begraafplaats. Via een ijzeren hek verlaat 
u weer de begraafplaats.  
 

(Op de begraafplaats rusten 414 slachtoffers. Ze 
stierven in de Tweede Wereldoorlog tijdens de slag 
om Hürtgenwald. Een aanzienlijk deel van de 
militairen waren Polen en Russen in Duitse dienst).  
 

Meteen na het hek en vóór wegwijzer  gaat u R 
(T5) het brede bospad omlaag. Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u L verder omlaag richting 
Heimbach. Het dalende bospad maakt een grote 
lus naar rechts en volg het mooie bospad verder 
omlaag. 
 

5. Beneden aan de ruime 3-sprong gaat u L. 
Meteen daarna bij zitbank en wegwijzer gaat u R 
het pad omlaag richting Heimbach met een eindje 
verder rechts beneden van u een waterstroompje. 
Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L 
het brede pad omhoog richting Staudamm- 
Schwammenauel. Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd dit stijgende pad RD (Bunt-
Sandstein-Route) volgen. Bij twee zitbanken en 
rechts staande bijenkorven buigt het pad naar 
links. Boven aan de 3- sprong bij groot infobord 
(Wald Wasser Wildnis) gaat u RD (T5) richting 
Staudamm-Schwammenauel.  
 

(Na enige tijd passeert u links een drukstation (wit 
gebouwtje) behorend bij het Wasserkraftwerk 
Heimbach, dat hier rechts beneden ligt en waar u 
straks nog langs komt. 300 m verder staat een 
zitbank waar u  prachtig uitzicht heeft op o.a. het dorp 
Haserfeld).  
 

Volg het pad nog enige tijd RD. Aan de 
doorgaande weg gaat u R omlaag richting 
Staudamm/Schwammenauel en de parkeerplaats 
Büdenbach. Volg even verder het pad gelegen 
achter de vangrail. (U passeert het ongevalskruis 
van de jonge jongens Günter Wengen en Wilfred 
Wirtz). Bij de ingang van bungalowpark Landal 
Eifeler Tor loopt u RD over het betonnen trottoir 
verder omlaag langs de doorgaande weg richting 
Staudamm-Schwammenauel.  
 

(U passeert het ongevalskruis van de jongelieden 
Günter Wengen en Wilfred Wirtz 
 

6. Let op! Na 100 m (voor groot geel 
verkeersbord) (wegwijzer) gaat u R het pad 
omhoog en volg het bospad omlaag.  
 

(Als u wilt pauzeren, loop dan hier 100 m RD. Vlak 
voor de Rursee is links een picknickplek met 
zitbanken. Als u over de stuwdam loopt, dan komt u 
bij restaurant Der Seehof met terras. U kunt hier ook 
een boottocht maken over de Rursee).   
 

Negeer bij rotswand zijpaadje rechts en loop het 
steile bospad omlaag. Negeer bijna beneden nog 
een zijpad rechts en even veder verlaat u het bos. 
Volg dan de grindweg omlaag langs een 
wilduitkijkpost. Beneden aan de T-splitsing gaat u 
R over de asfaltweg. Negeer bij meterkasten 
asfaltweg rechts omhoog en loop RD met links 
van u de Rur. U passeert het in 1905 in 
Jugensstill gebouwde Wasserkraftwerk 
Heimbach, dat toen het grootste Wasser 
Kraftwerk van Europa) was. Voorbij de 
waterkrachtcentrale steekt u L (Kleestraβe) de 
brug over en  volg de asfaltweg omhoog. Voorbij 
camping Kohl en bij zitbanken bij bijzondere 
Mariakapel gaat u scherp R (Im Sangert) omlaag. 
Beneden bij het verlaten van de bebouwde kom 
bij bijzonder huis wordt de asfaltweg een 
voetpad. Volg nu geruime tijd dit prachtige pad 
via o.a. vlonders langs het stuwmeer Heimbach. 
Bij het café met botenverhuur loopt u het 
grindpad omhoog  Boven aan de asfaltweg gaat u 
R omlaag. Negeer zijweg links omhoog. Meteen 
daarna gaat u scherp R over de stuwdam 
Staubecken Heimbach (1935).  
 

(Links boven ziet u de zendmast, die u in het begin 
van de wandeling bent gepasseerd).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L. 
 

7. Negeer bij infobord en zitbank zijpad rechts en 
loop verder over de mooie smalle asfaltweg langs 
de 165 km lange Rur, die bij Roermond onder de 
naam Roer in de Maas stroomt. Neem bij 
verbodsbord het eerste grindpad schuin L 
omlaag. Volg het pad in het park RD langs de Rur.  
 

(In dit park staan veel zitbanken. Voor u ziet u weer 
de prachtige burcht Hengebach).  
 

Aan de 4-sprong bij Rurbrug gaat u RD. Aan de 
smalle asfaltweg bij oorlogsmonument en 
speeltuin gaat u L over de rustige asfaltweg of 
over het grindpad dat parallel aan deze asfaltweg 
loopt. Bij de stenen brug loopt u RD over de 
wandelpromenade (klinkerpad) met de vele 
zitbanken en vlak links van u de Rur.  Negeer 
mooie houten brug links en blijf over het pad vlak 
langs de Rur lopen. Voorbij minigolfterrein loopt 
u RD en loop bij zitbanken het klinkerpad 
omhoog. Steek de doorgaande weg over en u 
komt weer bij het Rurcafé, de sponsor van deze 
wandeling waar u de wandeling kunt afsluiten 
met een hapje en drankje (uitgebreid 
assortiment). Er is ook ijs te krijgen (ook om mee 
te nemen) en natuurlijk heerlijke Kaffee en 
Kuchen. In het voor– en najaar is het terras 
overdekt en verwarmd.  Laat de eigenaar (Herr 
Smacks) even weten wat u van de wandeling 
vindt. 


