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Tijdens deze pittige maar zeer panoramische Eifeltocht wandelt u met mooi uitzicht omlaag naar het dal 
van de Kall.  Dan volgt een steile klim naar het dorp Bergstein waar u op de uitkijktoren op de Burgberg 
schitterend Eifelpanorama heeft. Dan wandelt u door een prachtig dal omlaag naar het dorp Zerkall waar u 
iets kunt drinken en eten bij de uitspanning Gut Kallerbend.  Dan volgt de tweede klim door mooi bossen 
omhoog naar de rand van Schmidt. Het laatste stuk gaat door weilanden omhoog naar Schmidt. Het is een 
wandeling met twee pittige klimmen en een steile afdeling. Het meenemen van een stok is dan ook geen 
overbodige luxe.  Vlakbij Schmidt kunt u o.a. de Eifel wandelingen 378, 461, 515, 592, 636, 757, 791 794  
lopen. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startpunt: Landgasthof Zur Linde, Heimbacher Straβe 7, Schmidt – Nideggen. Tel: 0049-24748399702. 
(Houd u aan de snelheid in de dorpen in de Eifel staan meestal flitspalen!). U kunt voor en achter het hotel 
parkeren. Als dit vol is kunt u parkeren op de openbare parkeerplaats naast de kerk. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,55 km  5.15 uur  281 m  498 m 

 
 

787. SCHMIDT 16,5 km 
 

1.  Loop naar de achtertuin van de Gasthof. Loop 
het gazon op en na 5 m gaat u R en vlak daarna 
gaat u L en volg dan het pad gelegen tussen 
coniferenhaag en afrastering en even verder 
tussen (moest)tuin en afrastering. Aan de 
klinkerweg gaat u L omhoog. Steek boven de 
doorgaande weg over en ga L. Meteen daarna 
gaat u R (Grünstraβe).  Neem nu de tweede weg R 
(Römerstraβe) omlaag.   
 

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

Aan de kruising gaat u RD (Römerstraβe) verder 
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L. 
Negeer zijweg links. Aan de  4-sprong gaat u RD 
(10/40/90) en steek even verder de brug over. 
Negeer alle zijwegen en volg de dalende weg 
geruime tijd RD. Tegenover huisnr. 61 en bij de 
kapel van de H. Familie gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag. Volg de asfaltweg, die naar 
links buigt. (Nu begint de wandeling pas echt).  
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) gaat 
u RD. Aan de 3-sprong bij 3 brede ijzeren hekken 
gaat u RD omhoog. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u R de smalle asfaltweg, met prachtig 
uitzicht, omlaag.  
 

(Links in de verte op de heuvels ziet u het dorp 
Brandenburg (l) en het dorp Bergstein  waar u straks 
nog doorloopt).  
 

Negeer graspad links. De dalende asfaltweg 
wordt een dalend graspad. Let op! Na 30 m gaat u 
bij zitbank en voor wilduitkijkpost L over het 
graspad. Het pad buigt rechts omlaag. (Even 
verder passeert u links enkele bijenkasten).  
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (10) over de 
bosweg. U passeert weer een wilduitkijkpost. 
Neem nu het eerste bospad schuin R (10) omlaag. 
Negeer zijpad scherp rechts omlaag en loop RD 
(10).  Het pad buigt  rechts verder omlaag met 
rechts beneden van u een zijbeekje van het 
riviertje Kall. Aan de Y-splitsing, vlak voorbij 
wilduitkijkpost,  gaat u R (10) het brede pad 
verder omlaag. (Loop voorzichtig het steile pad 
omlaag). Beneden steekt u het zijbeekje van de 
Kall over. 
 

3. Aan de 4-sprong met bosweg en 
markeringspaal loopt u RD (nr. 10/25) het brede 
steile pad nog even omlaag.  Beneden buigt het 
pad naar links (10/25) langs de bosrand en 

weiland. Een eind verder steekt u via het 
bruggetje het circa 25 km lange riviertje Kall over. 
(Voor u ziet u hier een mooi vakwerkhuis). Let op! 
Let op! Meteen na de brug gaat u R het steile 
bospaadje omhoog langs kapotte houten 
relingen.  Na 50 m gaat u boven R over de 
bosweg met links van u rotsen en rechts beneden 
van u de meanderende Kall.  Negeer bij 
fietsbordje zijpad links omhoog en loop verder 
RD (25) over het brede pad. Na 350 m gaat u het 
eerste (begroeide) brede bospad L steil omhoog. 
(U verlaat hier route 25. Het nr. 25 staat hier 10 . 
verder  rechts op een boom). U begint nu aan een 
straffe kuitenbijter van circa 700 m lengte. Aan de 
Y-splitsing, met links een wilduitkijkpost, gaat u R 
steil verder omhoog. Even verder gaat u schuin L 
over het graspad. Volg nu het pad door het 
smalle “weiland” met rechts van u de bosrand en 
voor u een wilduitkijkpost. Blijf nu het stijgende 
graspad enige tijd RD volgen en u passeert twee 
wilduitkijkposten. (Kijk boven bij groot grasveld met 
zitbank nog even achterom).  
 

4. Bijna boven aan de 4-sprong met graspaden 
gaat u RD over de licht stijgende veldweg met 
rechts van u de volgende wilduitkijkpost.  
 

(De straffe klim zit erop. Als u hier L gaat, dan komt u 
bij een zitbank die bij het grote grasveld staat, een 
mooie uitpufplek na  5,8 km).  
 

Boven aan de voorrangsweg gaat u L. (Let goed 
op het verkeer en loop even verder door de berm).  
Negeer meteen autovrije zijweg links. Na 100 m, 
voor de bebouwde kom van Bergstein, gaat u R 
(blauwe cirkel) bij verbodsbord de asfaltweg in. 
(Voorzichtig hier met oversteken!). Negeer meteen 
zijweg links. Vlak daarna wordt de asfaltweg een 
grindweg. Neem nu het eerste brede graspad L 
richting Bergstein.  
 

(Schuin rechts voor u in de verte ziet u op de  
heuveltop de uitkijktoren waar u straks nog op staat, 
tenminste als u geen hoogtevrees heeft).  
 

Aan de 4-sprong van grindwegen loopt u RD 
omlaag.  Aan de 3-sprong in Bergstein gaat u RD 
(An der Maar) verder omlaag.  Aan de T-splitsing 
gaat u L omhoog.  Negeer bij zitbanken zijweg 
links. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R 
(Burgstraβe) omhoog.  Neem nu de eerste weg 
schuin R (Kirchweg).  Negeer zijwegen. Boven 
aan de T-splitsing voor H. Maurische Märtyrere 
kerk en bij oorlogsmonument gaat u R omhoog.  



 

(De toren stamt uit de 15e/16e eeuw. Het schip 

dateert uit 1721).   
 

5. Loop nu RD langs de links gelegen grote 
parkeerplaats omhoog.  
 

(Hier op de parkeerplaats staan 3 picknickbanken en 
heeft u prachtig uitzicht o. a. op de rookpluimen van 
de 50 km verder gelegen bruinkoolcentrales in 
Neurath/Grevenbroich. U komt hier straks nog terug).  
 

U gaat nu een rondje maken naar de uitkijktoren  
gelegen op de Burgberg. Meteen voorbij de 
afsluitboom gaat u L. Meteen daarna gaat u R het 
steile circa 150 m lange verharde pad omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u rechts het herinneringskruis 
van Paul Peternell uit Pennsylvania, die hier op 9-12-
1944 om het leven kwam. Zijn lichaam werd hier pas 
in juli 1981 gevonden (zie infobordje)).  
 

Boven bij infobord en de 13 m hoge uitkijktoren 
genaamd Krawutschketurm loopt u RD het 
bospad omlaag.  
 

(Na het oplopen van 76 treden heeft u boven 
schitterend Eifelpanorama. Er staan 2 infoborden met 
informatie wat er te zien is zoals bv. de Eifelhoer…Bij 
helder weer is zelfs de Dom in Keulen te zien. De 
toren is genoemd naar Franz Krawutschke, die veel 
heeft gedaan wat betreft het markeren van 
wandelroutes in de Eifel).  
 

Beneden gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan 
de 3-sprong loopt u  RD langs de afsluitboom 
omlaag. Let op! Bij het begin van de grote 
parkeerplaats gaat u R langs de twee grote 
wandel infoborden o.a. de Panoramaweg 
Bergstein. Loop nu RD langs de speeltuin en het 
oriëntatiebord. Loop dan  precies RD het weiland 
via enkele graften omlaag. (U loopt dus niet over 
het rechtsgelegen pad naar de oorlogsbunker). 
Beneden gaat u R de smalle asfaltweg omlaag 
met voor u een hooggelegen kasteeltje. Aan de Y-
splitsing bij nummerbordjes op boom gaat u L  
langs (even) de bosrand omlaag Aan de Y-
splitsing bij  zitbank gaat u L (93) het graspad 
verder omlaag.  
 

(Voor u ziet u weer het kasteeltje en een eindje 
verder ziet u rechts weer de hooggelegen Burg 
Nideggen). 
 

6. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD verder omlaag. Vlak daarna, waar de   bosweg 
bij bord “Naturschutzgebiet” naar rechts buigt, 
loopt u RD over het bospad langs de grote 
zwerfkei richting Gut Kallerbend.  
 

(Rechts beneden ziet u tussen de bomen al de 
uitspanning, een pleisterplaats voor fietsers en 
wandelaars. Bijna beneden heeft u bij zitbank mooi 
uitzicht op de Rur, die bij Roermond in de Maas 
stroomt).  
 

Steek beneden via brug de Rur over.  
 

(Vanaf de brug heeft u rechts mooi uitzicht op een 
groot Mariabeeld).  
 

U passeert restaurant Gut Kallerbend, een leuke 
pauzeplek met terras. (Ma. en do. gesloten). Volg 

de smalle asfaltweg weg 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 
L. Steek bij picknickbank en bushuisje de 
voorrangsweg over en ga L over het trottoir. Na 
50 m gaat u R (kattenkop) en steek via de brug 
het riviertje Kall over.   
 

(Als u hier 100 m de doorgaande weg RD volgt, dan 
komt u bij Nationaal Park Infopunt Zerkall. Daar staat 
ook een picknickbank). 
 

7. Meteen daarna bij bord “Naturschutzgebiet” en 
tegenover glascontainers gaat u R (kattenkop/90) 
het brede bospad omhoog met rechts beneden 
van u de meanderende Kall. Bij wegwijzer buigt 
het graspad links (90/kattenkop) omhoog. Boven 
aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R 
(kattenkop/90) over het graspad. (Hier heeft u weer 
mooi uitzicht).  Boven aan de 3-sprong voorbij 
wilduitkijkpost, gaat u  bij wegwijzer R 
(kattenkop/90) de bosweg omlaag richting 
Schmidt. Volg geruime tijd (circa 750 m) dit pad 
RD het dal van de Kall.  
 

(Rechts beneden ziet u de papierfabriek Renker & 
Söhnel. In de 16e eeuw stond hier al een 
papierfabriek. Even verder passeert u het 
waterbassin, dat de toevoer van water naar de 
papierfabriek doseert).  
 

Let op ! Let op! Neem dan na circa 750 m het 
eerste brede pad R omlaag naar weiland.  Loop 
ca. 30 m RD het weiland en ga dan L over het 
brede “graspad” door het weiland. (Rechts in de 
bosrand hoort u het riviertje Kall).  Aan de 3-sprong 
bij markeringspaal met de nrs. 25 en 90 gaat u L 
terug naar het bos.  Aan de T-splitsing in de 
bosrand gaat u R richting Simonskall. (U loopt dus 
weer over dezelfde bosweg als toen net). Na 200 m 
gaat u bij groot infobord L (kattenkop) het 
bospaadje omhoog richting Schmidt 3,9 km. (U 
verlaat hier het Kall dal).  Loop nu rustig het soms 
steile en soms licht stijgende bospad over een 
lengte van circa 800 m omhoog.  Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer Schmidt 3,2 km gaat u RD verder 
omhoog.  
 

(Na 30 m staat een zitbank een mooie uitpufplek en 
oplaadplek voor de laatste 70 m pittig klimmen).  
 

Bij wegwijzer Schmidt 3,1 km gaat u R. (De pittige 
klim zit erop). Boven bij groot infobord en 
afsluitboom gaat u L richting Schmidt 2,4 km. 
Steek vlak daarna de voorrangsweg over en loop 
RD (kattenkop) over de grindweg. Bij wegwijzer 
en zitbank buigt het pad rechts (kattenkop) 
omlaag. Volg nu geruime tijd dit pad met voor u 
de hooggelegen kerk in Schmidt.   
 



 

8. Aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg 
omhoog. Boven buigt de asfaltweg voor vangrail 
naar links. Vlak daarna aan de voorrangsweg bij 
beeld van een smokkelaar gaat u L en u loopt 
weer Schmidt binnen.  
 

(Het beeld van de smokkelaar (Schmuggler) is een 
herinnering aan de jaren 1948-1952 toen 
“handelaren”, hun gesmokkelde waren (voornamelijk 
koffie uit het Belgische Eupen en Raeren) aan de 
man probeerden te brengen).  
 

Voorbij huisnr. 96 gaat u L het graspad omlaag 
richting Biotop Drönkespötz.  Beneden bij de 
Drönkespötz (waterpoel) buigt het pad links 
omhoog.  Let op! Let op! Waar  na 50 m rechts 
het bos ophoudt, gaat u meteen R door het 
weiland/grasveld omhoog met rechts van u 
afrastering. Loop nu RD het weiland/grasveld 
omhoog richting elektriciteitspaal. Steek bij de 
elektriciteitspaal de smalle asfaltweg over en loop 

RD het weiland/grasveld omhoog richting de 
volgende elektriciteitspaal. An de smalle 
asfaltweg gaat u R omhoog richting windturbines.  
 

(Kijk bij zitbank nog even achterom en u ziet weer de 
Burg Nideggen. Boven ziet u in  de verte voor u  Sint 
Hubertuskerk in Schmid, die ook wel door het 
smokkelverleden van de inwoners van Schmidt de 
Sankt Mokka wordt genoemd).  
 

Aan de 3-sprong in Schmidt gaat u RD verder 
omhoog. Negeer Gartenstraβe rechts omhoog en 
bij verbodsbord zijweg links  omlaag. Aan de T-
splitsing bij speeltuin gaat u R omhoog.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u R omhoog.  Waar 
deze weg naar rechts buigt, gaat u bij 
verbodsbord RD (19/20/30/90) de beklinkerde 
eenrichtingsweg omhoog.  Na 100 m gaat u  L (5 
m voorbij lantaarnpaal nr. 3) door het bruine hekje 
en volg het pad langs de (moest)tuin en 
afrastering terug naar de gasthof. 

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.   

 

 

 


