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GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

21,01 km

6 uur

241 m

517 m

Tijdens deze panoramische dagtocht in de Eifel wandelt u eerst over een gemakkelijk pad langs de
Obersee naar de stuwdam Urfhstaumauer. Hier ligt een leuk terras. Dan klimt u naar de Dreiborner
Hochfläche en passeert u het verlaten dorp Wollseifen. Hier kan men de route inkorten tot 14,6 km. Dan
klimt u naar de schitterend gelegen Burg Vogelsang. Voor de Tweede Wereldoorlog werden hier jonge
SA'ers (Ordensjunkers) werden opgeleid (gehersenspoeld). Er is ook een bezoekerscentrum en café
(geopend tot 17 uur). Het uitzicht is grandioos. Dan loopt u verder en komt u weer bij Wollseifen. Dan volgt
een panoramische weg door een prachtig Eifellandschap omlaag naar Einruhr. Neem voldoende water mee
voor de pittige klim. Tip Maak er een lang weekend van en blijf lekker slapen in het hotel. Vlakbij Einruhr
kunt u o.a. de Eifel wandelingen 378, 461, 515, 592, 636, 787, 791 en 794 lopen.
Startpunt: Parkeerplaats voor hotel Seemöwe, Am Obersee 10, Einruhr.
De parkeerplaats van het hotel ligt aan de achterkant.

757. EINRUHR 21 km – 14,6 km
1. Met uw gezicht naar hotel Seemöwe gaat u L.
De weg buigt meteen naar rechts.
Aan de
kruising voor de St. Nicolauskerk (1909) gaat u
RD (Franz-Becker Straβe) omhoog. (U passeert het
Heilsteinhaus (toeristenbureau)). Aan de 3-sprong
gaat u L (Auf dem Römer) omlaag. Aan de
kruising met de Römerstraβe RD. Vlak daarna
aan de T-splitsing gaat u R (kattenkop) omhoog.
Loop links van de weg over het asfaltpad. Aan de
4-sprong bij zitbank gaat u L (Am Hostertberg)
richting hotel Sonnenhof omhoog. Aan de 3sprong bij verbodsbord gaat u RD (kattenkop)
verder omhoog over de smalle asfaltweg. De
asfaltweg wordt een stijgende bosweg. Aan de 3sprong bij wegwijzer en zitbank gaat u L
(kattenkop/15) omlaag.

Aan de 4-sprong
(Eifelsteig).

(Het wilde kat pictogram behoort bij de wandelroute
“der Wildnis-Trail im Nauturpark Eifel”. Ze bestaat uit
vier rondwandelingen met een totale lengte van 85
km).

(De stuwdam werd tussen 1900 en 1905 gebouwd.
De stuwdam is 225 m lang en 58,5 m hoog).

Volg nu geruime tijd deze bosweg RD boven
langs de Obersee (slecht te zien). Aan de 3-sprong
bij wegwijzer gaat u R (kattenkop/15) over het
smalle mooie pad gelegen in de steile boshelling.
Een eind verder, waar het pad begint te dalen,
heeft u schitterend uitzicht over de Obersee.
(De Obersee vormt de verbinding tussen de
stuwmeren Rursee en Urftsee. Het stuwmeer, dat
gebruikt wordt voor de winning van drinkwater, kan
20,8 miljoen m3 water bevatten en is 8 km lang. Het
is maximaal 800 m breed en circa 30 m diep.
Mogelijk ziet u hier elektrische rondvaartboten over
varen).
2. Bijna beneden aan de T-splitsing bij wegwijzer
gaat u L (kattenkop/15) omlaag richting
Schiffsanleger. Let op! Na 20 m gaat u R het pad
omlaag over het grote grasveld richting
wegwijzer. Beneden bij wegwijzer gaat u R
(kattenkop) over de grindweg richting Gmünd.
Ga door het ijzeren hek en loop RD (Eifelsteig)
langs het grote infobord en wegwijzer richting
Urftstaumauer. Blijf nu geruime tijd dit mooie pad
door bos en open gebied RD (Eifelsteig) volgen.

bij

infobord

verder

RD

(De Eifelsteig is het circa 300 km lange wandelpad
tussen Aken en Trier).
Een eind verder loopt u weer langs de lager
gelegen Obersee. Bij zitbank (mooi uitzicht) buigt
het pad rechts omlaag het bos in. Volg nu ca. 4
km het pad RD, dat een eindje verder weer langs
de
lager
gelegen
Obersee
loopt.
Bij
waarschuwingsbord (Radfahrer absteigen) buigt
het pad rechts steil omhoog. Bij groot infobord
gaat u scherp L het rotspaadje omhoog. (U loopt
nu even naar de stuwdam en komt straks hier terug.
U verlaat hier even de Eifelsteig). Boven bij het
uitzichtpunt loopt u de stuwdam over.

U komt bij het Ausflugslokal Urfttalsperre
(zelfbediening), waar u binnen of op het terras iets
kunt eten en drinken.
(Hier zijn ook openbare zeer nette toiletten. Er is ook
een Hundebar, waar honden hun dorst kunnen
lessen).
3. Loop dezelfde weg terug over de stuwdam
(Links boven ziet u de 48 m hoge toren van de
Ordensburg Vogelsang waar u naar toe loopt).
Bij het uitkijkpunt loopt u hetzelfde rotspaadje
omlaag. Aan de 3-sprong bij groot infobord en
wegwijzer gaat u nu L (Eifelsteig) het steile
bospad omhoog richting Wollseifen. (U begint nu
aan lange de klim naar de burcht). Boven aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u R verder omhoog
richting Wollseifen.
(Als u hier 25 m RD loopt, dan heeft u bij
picknickbank prachtig uitzicht op de stuwdam. Links
van de stuwdam ligt de Obersee, rechts de Urftsee.
Een mooie pauzeplek na de straffe kuitenbijter).
Volg het matig stijgende pad geruime tijd (600 m)
RD. Boven aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L
richting Wollseifen (2,1 km).

Aan de volgende 3-sprong bij “betonnen pad” en
wegwijzer gaat u R de steile “grindweg” omhoog
richting Wollseifen. Na een klim van circa 400 m
volgt u boven het panoramische pad met links
uitzicht op de toren van Ordensburg Vogelsang.
Volg nu nog geruime tijd het licht stijgende brede
pad RD met prachtig uitzicht. Bij wegwijzer buigt
het pad naar links (Wollseifen 0,5 km). Aan de
ruime 4-sprong gaat u L (Dorfstraβe) richting
Vogelsang (3,3 km). U komt aan de 3-sprong voor
de St. Rochuskerk (1633-1635) van Wollseifen.
(Hier staan op het pleintje voor de kerk een groot
infobord en enkele picknickbanken, een prima
pauzeplek).
Degene, die 14,6 km loopt, gaat hier aan de 3sprong R (Ahβisch-Jaiβ) de grindweg omhoog.
Aan de betonplatenweg gaat u R omhoog. Ga nu
verder bij **** in punt 6.
(Binnen in de kerk met het bijzondere kruis en
Mariabeeldje is het lekker koel in de zomer. Hier
staan ook twee picknickbanken, een prima
pauzeplek.
Op het grote infobord (ook in het Nederlands) komt u
alles te weten over dit spookdorp. Dit verlaten dorp is
niet met de auto te bereiken maar uitsluitend via de
wandelpaden. In de winter van 1944-1945 wordt het
dorp zwaar getroffen door bommen van de
geallieerden. Een groot deel van het dorp wordt
verwoest en veel bewoners kwamen om het leven.
In de nazomer van 1946, toen de ergste
oorlogsschade weer hersteld was, kregen de 120
gezinnen met in totaal 550 personen totaal
onverwacht te horen dat ze binnen drie weken een
nieuw onderkomen moesten zoeken. Vanaf die
periode tot 2006 werd het dorp gebruikt als militair
oefenterrein door de Britten en vanaf 1950 door de
Belgen. De bewoners mochten slecht één keer per
jaar, tijdens Allerheiligen, hun dorp bezoeken om de
doden te herdenken. De 155 doden zijn later
herbegraven op kerkhoven in de omgeving).
4. Degene, die 20,9 km loopt, volgt hier aan de 3sprong de weg RD. (Dus links langs de kerk). Aan
de verharde 3-sprong loopt u RD (Eifelsteig) de
grindweg omlaag.
(Even verder passeert u links het Trafohäuschen. Zie
infobord).
Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L richting
Vogelsang (2,8 km). Aan de Y-splitsing gaat u R
(2,7 km). Negeer betonplatenweg links en blijf het
pad RD volgen. U passeert een zitbank en volg
het pad omlaag. Bij wegwijzer maakt de weg een
scherpe lus naar rechts en dan naar links
(Vogelsang 1,6 km). Na een flinke klim komt u
boven bij de Ordensburg Vogelsang (zie
infobord)). Ga hier L over de betonweg en langs
het groot infobord. Na 25 m loopt u R (zum
Rundweg) de stenen trappen omhoog. Boven
aan het plein gaat u R over het betonpad met
rechts
van
u
het
Honderdmanshuis/
kameraadschapshuis/verblijfhuis nr. 4, waarvan
er tien zijn gebouwd (Zie infobord). De weg maakt
een scherpe lus links omhoog.
Aan de

omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder
omhoog. Boven aan de ruime 3-sprong gaat u R
de weg omhoog richting bezoekerscentrum.
(U kunt hier L naar het schitterende uitzichtpunt
lopen, zeker de moeite waard. Hier staan bij de
Burgschänke verschillende infoborden (ook in het
Nederlands).
Bij het grote plein voor de voormalige Belgische
kazerne “van Dooren” gaat u RD.
(Deze kazerne is na de Tweede Oorlog in de jaren
vijftig gebouwd. Als u nu tegenover de infopaal met
hoed (Kutschen Haltestelle) de eerste weg R omlaag
neemt, dan komt u bij een café en terras
(zelfbediening).
Hier ligt ook het bezoekerscentrum. Beiden geopend
tot 17.00 uur. In het bezoekerscentrum kunt u ook
(gratis) een plattegrond krijgen waarmee u een korte
wandeling over het terrein kunt maken langs de
diverse gebouwen. Elke dag is er om 14.00 uur een
11/2 uur durende rondleiding (tegen betaling) over
het terrein. Op zon-en feestdagen ook om 11 uur.
De NS-Ordensburg Vogelsang is een voormalig
opleidingskamp van de NSDAP. De burcht is tussen
1934 en 1936 gebouwd. Het begrip Ordensburg
ontstond naar aanleiding van de behoefte van de
partij en het staatsbestuur, om zich sterkere
symbolen uit de Duitse geschiedenis eigen te maken
en ze ideologisch een andere uitleg te geven. Tot
1939 werden hier vijfhonderd SA'ers (Ordensjunkers)
opgeleid (gehersenspoeld) o.a. in rassenfilosofie en
lichamelijke opvoeding. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het complex in gebruik als kazerne
van de Wehrmacht. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de Vogelsang een militair oefengebied, eerst
voor de Britten en na 1950 voor de Belgische
krijgsmacht. Ook het Nederlandse leger verbleef er
veelvuldig. In 2006 werd het monumentale complex
als onderdeel van het Nationalpark Eifel opengesteld
voor het publiek.
5. Volg de weg verder langs de rechtsgelegen
grote parkeerplaats. Bij de tweede grote
parkeerplaats
gaat
u
bij
trafokast
en
Kassenautomaat R en steek dan schuin links de
parkeerplaats over. Loop nu schuin R de
eenrichtingsweg (betonplatenweg) omhoog.
(Links ziet u de voormalige entree- en wachtgedeelte
(“Malakoff) van de Ordensburg).
Boven aan de 3-sprong bij rechthoekige toren en
bij wegwijzer gaat u L (kattenkop). Negeer na 20
m brede stenen trap rechts omhoog en loop RD.
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R over
voetpad parallel aan de grote toegangsweg naar
de burcht. Boven bij de derde afsluitboom gaat u
R over de asfaltweg richting Wollseifen (2 km).
Aan de 3-sprong voor afsluitboom en groot
infobord gaat u L het pad in richting Wollseifen.
Volg geruime tijd het pad en graspad door de
weilanden. (Rechts ziet u dan de toren van de
Ordnungsburg).

6. Aan de grindweg gaat u bij wegwijzer en
infobord R richting Wollseifen (1 km). Een eind
verder passeert u een Mariakapel (1908) en blijf
de grindweg RD (Dorfstraβe). Aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u L (om Dresch) omhoog richting
Wollseifen (0,5 km).
Negeer bij wegwijzer
graspad links omhoog en blijf de grindweg RD
volgen richting Wollseifen. Aan de 4-sprong bij
de voormalige school van Wollseifen (zie
infobord), de Kutschen Haltestelle en wegwijzer
gaat u L de betonplatenweg omhoog richting
Einruhr.
(U passeert nu de voorkant van de kerk van
Wollseifen, waar u bij de twee picknickbanken weer
een pauze kunt inkassen. U heeft nu 17 km gelopen).
**** Volg de weg tussen de militaire oefenhuizen
door.
(Waar vroeger hier een dorp stond, staan nu hier 20
ruwbouw huizen waarin soldaten gevechten in huis
en op straat oefenden. In mei 2001 werd bijvoorbeeld
geoefend voor de bevrijding van Kosovo. Maar ook
politie en andere veiligheidsdiensten gebruikten tot
2006 de woningen voor oefeningen).
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD over de
grote grasvlakte richting Einruhr (4,5 km).
(Hier boven op de Dreiborner Hochfläche heeft u
weer schitterend uitzicht).
Volg nu het graspad langs het kleine sparrenbos
omlaag. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en

wegwijzer gaat u R omhoog richting Einruhr (4,1
km). Negeer bij wegwijzer graspad links omlaag
en loop RD richting Einruhr (3,6 km). Volg nu
lange tijd (1,1 km) de weg dwars door het
prachtige Eifel landschap met schitterende
uitzichten.
7. Beneden gaat u bij wegwijzer L richting Einruhr
(2,5 km) en richting dennenbos over het smalle
graspad. Een eindje verder loopt u RD het
bospad omlaag. U passeert een groot infobord en
blijft het dalende bospad RD volgen. Steek
beneden de smalle asfaltweg weg over en volg bij
zitbank RD de grindweg omlaag. Aan de kruising
bij zitbank aan de dorpsrand gaat u L over de
grindweg langs het verbodsbord.
(Vlak voor de volgende 4-sprong kunt u uw voeten
even
verwennen
in
het
Wassertretbecken/
Kneipanlage).
Aan de 4-sprong gaat u hier R de smalle
asfaltweg omlaag. Aan de volgende 4-sprong
gaat u L. Neem nu bij zitbank de eerste weg R
(Franz-Beckerstraβe) omlaag. Aan de 3-sprong
RD verder omlaag. Aan de volgende 3-sprong
gaat u L verder omlaag. Aan de kruising bij café
hotel “Im Fachwerkhof” gaat u RD en u komt
weer bij café restaurant hotel Seemöwe, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het leuke terras de wandeling kunt afsluiten met
een hapje en drankje.
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