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Tijdens deze dagtocht door de Eifel begint u met een pittige klim naar een rotspunt vanwaar u een mooi 
Eifelpanorama heeft. Dan blijft u hoog door de bergwand lopen langs veel prachtige uitzichtpunten en door 
een aparte rotspoort. Dan komt u in het bekende Eifelstadje Nideggen waar genoeg horeca ligt om te 
pauzeren. Halverwege daalt u af naar het mooie dorp Abenden met prachtige witte vakwerkhuizen. De 
terugweg gaat door het mooie Ruhrdal en is wat opener en gemakkelijker. U passeert het dorp Brück. Start 
in de winter om 10.00 zodat u tijd heeft om het stadje Nideggen te bezoeken. TIP: Maak er een lang 
weekend van en blijf lekker slapen in een vakantiewoning. Vlakbij Gut Kallerbend kunt u o.a. de Eifel 
wandelingen 378, 461, 515, 636, 757, 787, 791 lopen. Wandeling 794 start bij het restaurant en 787 komt 
zelfs langs het restaurant. 
 

Startpunt: Restaurant en vakantiewoningen Gut Kallerbend, Gut Kallerbend 1, Zerkall – Nideggen. 
Dagelijks open vanaf 08.00 uur, u kunt dus beginnen met een lekkere kop koffie. Op maandag en 
donderdag gesloten. Tel :0049-24271217.  Voor het restaurant is een ruime parkeerplaats) 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,81 km  5.30 uur  202 m  559 m 
 

 
 

592. ZERKALL 18,8 km  
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Volg 
de smalle asfaltweg RD parallel aan de spoorlijn 
Düren – Heimbach (Rurtalbahn). Neem na 100 m 
bij zwerfkei met infobord, verbodsbord en 
infobord het pad rechts langs de weg. Aan de T-
splitsing bij treinhalteplaats Zerkall gaat u R en 
steek even verder via de smalle brug de Rur weer 
over. 
 

(Vanaf de brug ziet u links de monding van de Kall in 
de Rur).   
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis in Zerkall gaat u 
RD (Mühlenweg) omhoog richting Obermaubach. 
Neem nu de eerste doodlopende weg R 
(Weingartsberg).  Aan het einde van de asfaltweg 
gaat u RD over de bosweg met rechts beneden de 
Rur.  Volg geruime tijd deze bosweg.  Aan de 3-
sprong bij bord “Naturschutzgebiet” buigt het 
pad scherp L (35/93) omhoog richting 
Obermaubach.  Vlak daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (93) de bosweg omlaag.  Let op!  Na 150 
m, bij wegwijzer, gaat u R (Felspassage) het 
smalle paadje omlaag.  Loop voorzichtig het  
steile bospaadje omlaag. Beneden steekt via de 
smalle brug de Rur weer over. Volg het RD het 
graspad, steek de spoorlijn over en ga meteen 
daarna aan de T-splitsing L (62) over het pad 
richting Obermaubach.  Het pad wordt een smalle 
asfaltweg. Na enige tijd gaat u de eerste veldweg 
R omhoog richting bosrand. Loop RD het bos in. 
Let op! Meteen daarna aan de grote 3-sprong gaat 
u precies RD het smalle steile bospaadje 
omhoog.  
 

(Dit is circa 5 m links van de boom met de bordjes 
met de nrs. 3 en 43. U verlaat hier dus de brede 
paden. U begint hier aan het zwaarste gedeelte van 
de wandeling, namelijk circa 500 m klimmen. Doe 
dus rustig aan het is een straffe kuitenbijter).  
 

Boven aan de grindweg gaat u L. Meteen daarna 
(5 m) gaat u R en ga dan meteen (1 m)  L richting 
Nideggen/Eugenierstein het bospaadje steil 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u R verder steil 
omhoog en u begint aan het laatste stuk steil 
klimmen. (Het lijkt hier even op bergbeklimmen). U 
komt boven bij het uitzichtpunt Eugenierstein.  
 

(Hier op de rots op 354 m hoogte heeft u schitterend 
uitzicht o.a. beneden op Zerkall en rechts op de kerk 
van Bergstein).  
 

Volg het pad naar links langs een bijzondere 
rotsblok (Sandstein). U passeert boven op een 
rots een zitbank met weer prachtig uitzicht.  Volg 
het pad verder RD (Josef Schrammweg/4). Het 
pad daalt en gaat dan weer omhoog. Boven bij 

zitbank buigt  het pad links omlaag en blijf het 
bospad RD volgen. Aan de brede grindweg, met 
rechts een picknickbank  (mooi uitzicht),  gaat u 
RD. Meteen daarna (5 m) gaat u R (17) over het 
bospad richting Nideggen/Kickley. Aan de 4-
sprong bij wegwijzer loopt u verder RD richting 
Nideggen.  U passeert het uitzichtpunt Kickley 
met picknickbank en infobord. (Hier heeft u alweer 
prachtig uitzicht) Let op! Loop vlak langs de 
achterkant van de picknickbank RD en even 
verder passeert u grote Sandsteinen. Bij 
wegwijzer gaat u L richting Rath 0,7 km. Aan de 
Y-splitsing gaat u R verder over het bospad. 
(Links ziet u hier woningen in Rath). Aan de 3-
sprong gaat u R (17) over het pad langs 
achtertuinen van woningen. Bij afsluitboom loopt 
u RD (17) over de asfaltweg.  
 

2. Waar de asfaltweg in Rath naar links buigt, 
loopt u RD (17) over het bospad. Boven bij  inrit 
gaat u RD (17)  over het brede grindpad.  Steek de 
smalle asfaltweg over en volg RD (17) het bospad 
omlaag. (Links ziet u hier het sportveld van Rath). 
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD (7/17/27) 
het bospad omlaag richting Nideggen/ 
Hindenburgertor. Aan de T-splitsing bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u R (7/17/27).  Aan de Y-
splitsing, bij rechts gelegen picknickbank, gaat u 
L (3/17/27l)  over het brede pad. Let op!  Na 200 
m, waar het pad bij rotswand naar links buigt, 
gaat u R (27) het eerste paadje omlaag.  
 

(Na 100 m, bij grote Sandstein,  kunt u R naar het 
uitzichtpunt lopen. Circa 200 m verder kunt u rechts 
naar een zitbank lopen voor weer mooi panorama. 
Hier ziet u links beneden Zerkall en beneden Gut 
Kallerbend, een pleisterplaats voor fietsers en 
wandelaars).  
 

Het pad daalt en u passeert een enorme rotsblok 
(Sandstein). Loop nu voorzichtig omlaag en ga 
dan door de imposante rotspoort 
(Hindenburgertor).    
 

3. Bij zitbank buigt het pad links omhoog een 
naaldbos in. Negeer zijpaadje schuin rechts 
omlaag en loop RD (27).  Boven aan de T-
splitsing gaat u R (3/17/27). Bij schitterend 
uitzichtpunt buigt het pad naar links (3/17/27) 
richting Nideggen/Abenden met rechts van u de 
steile rotswand. 
 

(Hier bij het uitzichtpunt ziet u beneden het dorp 
Brück waar u op de terugweg langs komt).   
 

U passeert even verder weer een zitbank met 
mooi uitzicht  



 

(Een eindje achter de zitbank staat een schuilhut).  
Aan de 3-sprong gaat u L (3/17).   

 

(Als u hier R gaat, dan heeft u alweer prachtig uitzicht 
o.a. op de vooruitstekende rots van het uitzichtpunt 
dat u net gepasseerd bent).  
 

Negeer zijpaadje scherp links omhoog en loop 
RD (3). Het pad buigt meteen links omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (3/17/27).  
Aan de volgende 3-sprong gaat u R (27). U 
passeert een zitbank en infobord en volg het pad 
RD. Aan de 3-sprong, met links een stenen trapje, 
loopt u RD (17/27) en even verder passeert weer 
een imposante Sandstein.  Steek het bruggetje  
over en ga meteen R (17/27).  Een eind verder 
volgt u het pad langs de groene reling. Steek het 
volgende bruggetje over en loop het 30 treden 
tellende trappenpad omhoog. Steek boven 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 
(17/27/57) omhoog Nideggen binnen.  De 
stijgende weg buigt, bij rechts gelegen 
parkeerplaats, links verder omhoog.   
 

4. Aan de 4-sprong bij huisnr. 25 gaat u R 
(professor Lennartz-Weg) het asfaltpad omlaag.   
 

(Als u iets wilt eten of drinken, dan  kunt u hier RD 
over de kasseienweg het leuke stadje inlopen. Rond 
het Rathaus is  genoeg horeca. Bij het Rathaus kunt 
u naar de imposante hoogteburcht (Burg) Nideggen 
lopen).  
 

Even verder wordt het pad een voetpad en loopt u 
langs de oude stadsmuur van Nideggen uit circa 
1315. Aan de 4-sprong, tegenover hoger gelegen 
geel huis, gaat u R het bospad omlaag  richting 
Effelsbach/Abenden. Aan de 4-sprong, met links 
een trap, gaat u R en meteen L omlaag.  
 

(U kunt hier even R naar een rots lopen met alweer 
mooi uitzicht).  
 

U passeert na 30 m bij zitbank de Heimersteiner 
Brunnen (zie infobord). Bij zitbank met panorama 
buigt het pad naar links (Josef Schramm-weg). Bij 
de rots een eind verder gaat u  links de trapjes 
omhoog en blijf het pad RD volgen. Een eind 
verder buigt het pad  bij rechtsgelegen schuilhut 
naar links.  Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD (Bunt-Sandstein-route) het brede bospad 
omhoog. Negeer vlak daarna zijpad scherp links 
omhoog en negeer even verder trappenpad 
scherp rechts omlaag en loop het brede bospad 
verder RD (37) omhoog.  Aan de 4-sprong bij 
wegwijzer en bij picknickplek gaat u R (37) het 
brede pad omhoog richting Heimbach/Abenden.  
Aan de 3-sprong, voorbij infobord, gaat u RD (37) 
omhoog richting Eifelblick met even verder links 
van u  een schutting. Aan de 5-sprong voor 
flatgebouw gaat u L omhoog.  Het pad wordt een 
asfaltweg en volg de weg RD met links een 
houten schutting. Aan de 3-sprong bij de grote 
rechtsgelegen jeugdherberg Nideggen loopt u RD 
verder langs de schutting.  
 

5. Aan het eind van de schutting gaat u R over de 
grindweg. Negeer zijpad rechts.  Aan de T-

splitsing voor weiland gaat u L omhoog.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R over het fietspad 
omlaag. Neem nu de eerste asfaltweg R (Im 
Kühlenbusch) en loop de rustige asfaltweg 
omhoog  en boven bij waterbassin omlaag.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (Privatweg/Bunte-Sandstein-
route). Een eind verder buigt de weg rechts 
omhoog. Let op!  Bij bord “Naturschutzgebiet“ 
gaat u L (zwarte pijl)  over het bospad en loop 
links langs het heuveltje. Vlak daarna vóór 2 
zitbanken, met mooi uitzicht, buigt het pad 
scherp naar links (37) richting Abenden. Een eind 
verder buigt het pad rechts (37) omlaag. Negeer 
bij betonnen paal zijpad rechts. Volg nu lange tijd 
het mooie, af en toe zigzaggende dalende 
bospaadje. Een heel eind verder heeft u bij 
zitbank en reling prachtig uitzicht over Abenden  
Volg het mooie dalende pad verder omlaag langs 
de reling en later afrastering.  Beneden aan de 
asfaltweg gaat u R omlaag en u loopt het mooie 
dorp Abenden binnen. Aan de 3-sprong bij stenen 
wegkruis “Häjer Krütz” (zie infobordje) gaat u RD 
verder omlaag.  
 

6. Aan de T-splitsing voor de prachtige 
vakwerkhuizen gaat u R richting Kreuzau/ 
Nideggen-Brück. Steek via de brug de Rur over.  
 

(Hier voor de brug ligt links hotel/restaurant Mühlbach 
met achterom een Biergarten, een mooie pauzeplek. 
Do. rustdag).  
 

Meteen na de brug gaat u R.  
 

(Hier ligt links met terras Haus Friedenstahal, ook 
een mooie pauzeplek).  
 

Aan de 3-sprong voor de spoorlijn Düren-
Heimbach (Rurtahlbahn) gaat u R (57) de 
doodlopende weg in. Volg geruime tijd de smalle 
asfaltweg langs de Rur. Steek voorzichtig de 
spoorlijn over en volg de smalle weg langs het 
Bienenhaus omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u R 
over de veldweg langs een zitbank. Negeer 
zijwegen en volg het pad RD het bos in. Bij  
rood/witte afsluitboom en groot infobord gaat u 
RD omhoog richting Brück. Beneden aan de T-
splitsing bij infobord gaat u R omlaag  richting 
Brück. Let op!  Meteen voorbij rood/witte 
afsluitboom gaat u scherp L het pad omlaag 
langs het bord “Naturschutzgebiet”. Even verder 
loopt u langs de bosrand. Steek een zijbeekje van 
de Rur over en vlak daarna aan de T-splitsing bij 
groot infobord gaat u R omlaag richting Brück.  
 

(Even verder ziet u voor u de hooggelegen Burg 
Nideggen).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank bij brug 
gaat u L (90) over de asfaltweg.  Waar de 
asfaltweg rechts omlaag buigt, negeert u veldweg 
links.  Aan de 3-sprong bij zitbank en de ingang 
van camping Hetzinger Hof 1  gaat u L.   
 

7.  Let op! Vlak voor de ingang van de volgende 
camping Hetzinger Hof gaat  u schuin L het 
paadje omhoog, dat vlak daarna bij “oude” 
zitbank links verder omhoog buigt.  



 

Boven volgt u RD (90) de doorgaande weg 
omhoog, die meteen daarna naar links buigt. 
Negeer zijweg links (Höhenweg)  en volg nog 
even de stijgende doorgaande weg. Na 100 m 
gaat u bij verbodsbord de eerste smalle asfaltweg 
R omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u RD (90) langs 
een zitbank. Volg nu geruime tijd deze dalende 
weg door het mooie dal. Aan de 3-sprong, met 
links een zitbank, gaat u RD (90/25) verder 
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg steekt 
u de spoorwegovergang over en ga dan meteen L 
(90/25) over het smalle bospad richting 
Kreuzau/Obermaubach. Vlak voor de Rur buigt 

het pad links (90) onder de spoorbrug door. Loop 
hier RD langs de picknickbank met links van u 
het infocentrum en ga dan R de trap omhoog. 
Vlak daarna aan de T-splitsing bij wegwijzer en bij 
infobord gaat u R richting Zerkall/Obermaubach 
en steek even verder via bruggetje de Rur over. 
Na de brug gaat u L. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R. De asfaltweg buigt meteen naar links en 
loop nu over het links van deze weg gelegen pad 
terug naar  het restaurant waar u de wandeling 
kunt afsluiten met een hapje en drankje en dit 
alles tegen betaalbare prijzen. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


