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Startpunt: B&B Die Drei Bäumchen, Mühlweg 9, Schwirzheim.  Tel :0049-65589007399. 
 
(Neem de snelweg Luik – Aachen – Saarbrücken en neem afslag Prüm. Volg de borden Gerolstein en sla dan 
linksaf naar Schwirzheim. U kunt parkeren onder de 3 boompjes of elders in de straat).   
 

Tijdens deze gemakkelijke en panoramische Eifeltocht hoeft u geen steile hellingen op, wel is het 
landschap glooiend. U loopt eerst zo’n 7 km door weilanden en langs akkers met mooie vergezichten tot 
een picknickplaats. Dan langs mooie bosranden naar het dorp Müllenborn waar een café ligt voor koffie of 
bier (do. gesloten). Dan volgt een leuk stukje door het bos naar het dorp Oos.  Het laatste stuk gaat over 
een bosweg door een mooi dal en via een veldweg komt u weer in het dorp.  Onderweg passeert u talloze 
zitbanken, neem zelf proviand mee.  Het is een route om lekker op je gemak te lopen en te genieten van het 
Eifellandschap. Doe de wandeling bij helder weer. U kunt de route inkorten tot 16 km, in Oos pikt u de route 
weer op.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

21,46 km  5.45 uur  170 m  302 m 

 
 

768. SCHWIRZHEIM 21,5 km – 16 km 
 

1.  Met uw rug naar het huis gaat u L. Aan de 
voorrangsweg gaat u R. Negeer zijwegen. Na ruim 
150 m meteen voorbij de St. Margaretakapel gaat 
u L (Im Lehmen) Negeer zijwegen en u loopt het 
dorp uit. Na bijna 400 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong bij verbodsbord RD.  Negeer zijwegen en 
volg geruime tijd de weg door het dal, op het 
laagste punt passeert u een voormalige spoorlijn. 
Negeer graspad rechts. Volg verder de asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R door het bos. 
Negeer zijweg links en volg de weg, die later 
onverhard wordt, RD.  Steek de doorgaande weg 
over en loop RD over de veldweg.  Negeer 
veldweg rechts en loop met mooi uitzicht langs 
de bosrand omlaag.  Volg enige tijd de veldweg. 
Aan de kruising bij zitbank en wegwijzer gaat u 
RD richting Wallersheim (4) en u passeert enkele 
rotsblokken.  
 

2.   Waar de grindweg naar rechts buigt, gaat u L 
de veldweg omhoog langs de afrastering.  Let op!  
Waar aan de rechterzijde de afrastering begint, 
gaat u R langs de afrastering door het weiland 
omhoog.  Boven gaat u L over de veldweg.  Aan 
de T-splitsing R over de mooie hoog gelegen 
weg. U passeert een hondenkennel en volg de 
asfaltweg omlaag.  Steek de doorgaande weg  
over en loop RD over de veldweg.  Negeer  zijweg 
links en volg de veldweg omhoog,  Aan de 
kruising bij zitbank en schuur gaat u RD omhoog.  
Negeer zijpad rechts en blijf RD door het weiland 
lopen.  Aan de T-splitsing voor akker gaat u L 
over de veldweg. U loopt door een doorgang van 
een hoge haag en dan gaat u meteen R het 
graspad omlaag langs de haag.   
 

3.  Aan de grindweg gaat u L. Aan de kruising bij 
zitbank gaat u RD de veldweg omhoog. Negeer  
veldweg rechts.  Let op!  Waar de weg een 
asfaltweg wordt,  gaat u meteen R over het 
graspad.  Aan de kruising van graspaden en 
paaltje 9 gaat u RD omhoog.  Boven aan de T-

splitsing gaat u L licht omhoog. Beneden voor  
akker gaat u R over het graspad.  Negeer veldweg 
rechts en loop RD omlaag. Aan de T-splitsing 
gaat u L over 2 asfaltstroken. Volg de asfaltweg, 
die links omlaag buigt. Aan de T-splitsing bij 
picknickbank, wegwijzer en stenen wegkruis gaat 
u L en meteen daarna gaat u R over de grindweg  
richting Müllenborn.  U passeert een houten hut 
en volg geruime tijd de grindweg.  Aan de 
kruising, met links mooi uitzicht, gaat u RD.  U 
passeert een zitbank en zeer oud wegkruis.  
Negeer graspad rechts en dan daalt de weg. U 
passeert een hoogspanningshuisje en 10 m 
verder heeft u links mooi uitzicht. Aan de 3-
sprong gaat u RD.   
 

(U kunt hier aan de overkant naar de picknickplaats 
lopen waar banken en een stenen wegkruis uit 1630 
staat).   
 

4.  Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag.  Na 
50 m gaat u aan de 3-sprong scherp R de weg 
omlaag. Steek de grote doorgaande weg over en 
loop bij verbodsbord RD de smalle asfaltweg 
omhoog.  Negeer zijweg scherp links en loop 
omhoog.  Negeer graspad rechts en loop onder 
de hoogspanningskabels door. Waar het bos 
eindigt, volgt u nog geruime tijd de veldweg RD. 
Voorbij verbodsbord buigt de weg rechts het bos 
in.  Aan de T-splitsing voor hoogspanningsmast . 
gaat u R de asfaltweg omlaag.  
 
(Degene, die 16 km loopt, gaat hier L. Aan de T-
splitsing gaat u L en volg weg die rechst door het bos 
buigt (zie stippellijn). Blijf de verharde weg volgen. 
Aan de T-splitsing in het dorp Oos gaat u R. Neem 
de eerste weg L en houd dan rechts aan. Aan de T-
splitsing gaat u L en u bent weer op de route en volg 
de weg richting Büdesheim. Ga dan verder bij **** in 
punt 6).   
 

Negeer graspad rechts en volg RD de grindweg. 
Negeer veldweg links omhoog.  



 

5. Vlak daarna gaat u aan de kruising RD richting  
hoogspanningsmast.  Aan de Y-splitsing gaat u L 
door het naaldbos richting Denkelseifen. Volg 
geruime tijd de weg. Aan de 3-sprong bij 
hoogspanningsmast en zitbank gaat u RD het bos 
in. Bij wit huis negeert u grindweg links.  Voorbij 
enkele  huizen gaat u aan de kruising bij 
wegwijzers bij verbodsbord L de grindweg 
omlaag.  Negeer grindweg rechts. Bij zitbank 
wordt de weg een smalle asfaltweg. Negeer  
veldweg links en blijf de dalende asfaltweg RD 
volgen. Aan de 3-sprong gaat u R langs de 
bosrand. U passeert Haus Weitblick. Volg verder 
de weg omlaag door het bos. Aan de volgende   
3-sprong gaat u R de brug over. U loopt 
Müllenborn binnen en ga aan de Y-splitsing R.  
Aan de 3-sprong met voorrangsweg gaat u RD 
langs huisnr. 40. (Hier stroomt een beekje onder het 
huis door). Negeer zijweg links. Voorbij huisnr. 62 
neemt u het (voet)pad RD langs de vijver. Negeer  
bruggetje links en u passeert enkele zitbanken.   
 

6.  Bij de brug gaat u L en u passeert het 
Gasthaus Lichterberg.  Voorbij huisnr. 83 gaat u 
R de asfaltweg omhoog.  U koopt langs een 
bakfabriek en bijna aan het eind gaat u L het 
trapje op en volg het graspad.  Steek het 
bruggetje over en volg het bospad.  Steek het 
volgende bruggetje over en volg even het pad 
langs de beek. Loop onder de brug door, ga het 
trapje op en dan gaat u meteen R langs het 

pompstation.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfalt- bosweg.  U passeert een schuilhut en volg 
geruime tijd de weg.  Aan de bosrand gaat u aan 
de Y-splitsing bij zitbank en wegwijzer R over de 
veldweg met mooi uitzicht.  Loop onder de 
hoogspanningskabels door en volg verder het 
graspad. Aan de asfaltweg  gaat u L langs huisnr. 
4.  Aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L langs huisnr. 17. Aan 
de 3-sprong bij kerkje gaat u RD langs het 
monument. Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
langs huisnr. 22. Negeer zijwegen en loop het 
dorp uit richting Büdesheim.   **** Steek de brug 
over en na 50 m aan de ongelijke 4-sprong RD.   
 

7. Steek de doorgaande weg over en de spoorlijn 
over en loop RD over de asfaltweg. Negeer 
meteen graspad links. Neem de eerste veldweg L 
door het mooie dal.  Volg nu zeer geruime tijd de 
weg door het dal en negeer zijweg rechts.  De 
weg buigt naar rechts en aan de Y-splitsing bij 
zitbank gaat u L omlaag.   Aan de 3-sprong gaat u 
L over de veldweg, die u geruime tijd RD door het 
dal volgt. Bij waterbekken wordt de veldweg een 
asfaltweg. U loopt weer Schwirzheim binnen. Aan 
de T-splitsing gaat u L.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(Zum Weiher).  Negeer Burgwies links.  Neem de 
eerste weg R (Im Dorfpesch). Aan de T-splitsing 
gaat u L.  Neem de eerste weg R (Mühlweg) en u 
komt weer bij het huis. 

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.   

 

 


