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791. HÖFEN 15,9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het hotel-café 
gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat u L 
(Niessenstraβe).  
 

(Bij huisnr. 10 ziet u twee hoge rode beukenhagen. 
Deze tot 10 m hoge heggen zijn kenmerkend voor 
deze streek. Deze heggen bieden bescherming tegen 
wind en houden huizen in de winter relatief warm. 
Tijdens deze wandeling komt u deze hagen 
verschillende keren tegen).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u R (Triftstraβe). Vlak 
daarna neemt u de eerste weg L (Am Breitenfeld) 
omlaag. Aan de T-splitsing bij 
“paddenstoelboom”  gaat u L omlaag.  Aan de 3-
sprong loopt u RD verder omlaag.  Vlak daarna 
aan de 3-sprong bij trafokast en zitbank gaat u R 
(Wiesengrund).  Negeer alle zijwegen en volg 850 
m deze weg met soms mooie doorkijkjes over het 
Rurtal.  Steek bij verkeersspiegel de 
voorrangsweg over en ga RD (Heimstraβe). Aan 
de volgende kruising met voorrangsweg gaat u 
RD (Heidgen) langs het plaatsnaambord Höfen. 
Negeer alle zijwegen.    
 

2. Aan de ruime 3-sprong bij zitbank en groot 
houten wegkruis gaat u scherp L (Alter Weg).  
Meteen daarna (10 m) gaat u R de half verharde 
weg omhoog en volg dan de veldweg omhoog. 
(Boven heeft u rondom mooi uitzicht). Aan de 3-
sprong gaat u L. (Rechts ziet u hier beneden in de 
verte Monschau). Loop aan de bosrand onder de 
elektriciteitsdraden door en loop RD (51) het 
bospaadje omlaag. Daal nu voorzichtig het 
“wortelige” bospad omlaag met links van u de 
steile boshelling. Beneden aan het bredere 
bospad gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L (51/100) het bospaadje omlaag. Volg 
dan geruime tijd het avontuurlijke paadje omlaag 
langs mooie rotsen. Beneden bij bruggetje over 
de Perlenbach gaat u R het pad omlaag richting 
camping met links van u de beek.  
 

(De route volgend passeert u voorbij groot infobord 
een zitbank en infobordje. Hier komt u alles te weten 
over de voormalige molen/houtzagerij Perlenau)).  
 

Een eind verder passeert u rechts prachtige 
rotsformaties. Neem dan het eerste paadje L 
(fitnessroute 9) en steek via het bruggetje de 
Perlenbach over en ga R. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omhoog.  Bij klein huisje buigt 
deze smalle asfaltweg naar links. Aan de 3-
sprong voor café/receptie camping gaat u R 
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
met rechts van u de Perlenbach. U loopt nu over 
de Natuurcamping Perlenau.   
 
3. Via de brug steekt u weer de beek over en volg 
het pad verder over de camping. Voorbij het 

campingterrein loopt u RD over het pad verder 
langs de Perlenbach met een eindje verder bij 
grasveld rechts weer een mooie rotsformatie. 
Steek voorbij trappenpad en infobordje L het  
bruggetje  over en ga  dan R over het pad langs 
de beek.  Aan het eind steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga R omlaag over het 
trottoir langs deze weg.  
 

(Rechts passeert u de gebouwen van de voormalige 
lakenfabriek Scheibler & Schlösser. De gebouwen 
stammen uit 1805 en het Sheddak (zaagdak) erop 
stamt uit 1918).  
 

Negeer twee boswegen links en steek de Rur 
(mooie waterval) over. Ga dan meteen L (Drei 
Stegen/55) over de asfaltweg. U passeert weer 
een mooie rotsformatie en voorbij slagboom 
loopt u RD (55/65) langs de Rur richting 
Jugendzeltplatz Dreistegen. U loopt nu lange tijd 
door het mooie dal van de Rur, die in Roermond 
in de Maas stroomt. Aan de Y-splitsing gaat u R 
(55/65) omhoog. Negeer bij houten gebouw en 
infoborden bruggetje links en blijf het asfaltpad 
rechts van de Rur RD (55/65/Rur-route) volgen.  
 

4. Een eind verder negeert u bij markeringspaal 
zijpaadje rechts omhoog en loop verder RD (wit-
rood) over het asfaltpad langs de Rur.  
 

(Als u hier bij markeringspaal R (65/Klosterroute) het 
steile paadje omhoog loopt, dan komt u na 350 m bij 
het Gipfelkreuz auf der Ehrensteinsley. Bij het  
Gipfelkreuz (507 m N.A.P) staat een zitbank. Aan het 
Gipfelkreuz hangt een kastje waarin het snorrenboek 
zich bevindt. Mannen en natuurlijk ook vrouwen met 
een snor kunnen hier iets leuks in schrijven. Zeker 
doen! Loop hetzelfde pad terug omlaag).  
 

Het asfaltpad wordt een stijgend onverhard 
paadje langs de Rur. Loop boven de stenen trap 
omlaag. Even verder gaat u bij bruggetje en 
picknickbank RD (55/65/Rur-route) langs de 
schuilhut en loop verder langs de Rur.  
 

(Op de plek van de schuilhut was van 1911 tot 1914 
een Gartenrestaurant met maar liefst 600 zitplaatsen. 
Zie infoplaquette bij schuilhut).  
 

Negeer na 50 m zijpad rechts omhoog en loop RD 
(55/Rur-route/Klosterroute). Even verder steekt u 
via houten bruggetje een zijbeekje van de Rur 
over en volg verder het licht stijgende pad langs 
de Rur. Na enige tijd steekt u via bruggetje weer 
een zijbeekje van de Rur over en volg het pad RD 
(55/Rur-route/Klosterroute). Na geruime tijd 
passeert u een eilandje in de Rur.  Aan de Y-
splitsing bij markeringspaal gaat u L (wit-rood) 
verder langs de Rur. Volg nu geruime tijd dit pad 
langs de Rur.  (Sommige stukken kunnen drassig 
zijn, maar u kunt er meestal langs lopen).   



 

Waar het dal breder wordt, ziet u voor u het 
hooggelegen klooster Reichenstein. Negeer 
bruggetje links en blijf verder RD (wit-rood) langs 
de Rur lopen. Na 100 m buigt het pad naar rechts 
en steekt u het bruggetje over. Volg dan het pad 
omhoog richting spoorwegviaduct. 
 

(Het viaduct is een onderdeel van de voormalige 
Vennbahn spoorlijn, die van Aken naar het 
Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het voormalig 
spoortraject een 125 km lange fietsroute 
(Vennbahnradweg)).     
 

5.  Boven aan de brede grindweg voor visvijver 
gaat u R (wit-rood) naar het spoorwegviaduct.  
 

(Als u hier L over de grindweg gaat, dan komt u bij de 
mooie binnenplaats van Kloster Reichenbach. Bij 
ingang staan grote infoborden.  Via de binnenplaats 
kunt u een kijkje nemen in de oude kloosterkerk uit 
1693.  Het klooster (1135-1802) was in het begin een 
dubbelklooster (monniken en nonnen) van de 
Premonstratenzer orde ofwel Nobertijnen. Het is 
gebouwd op de restanten van Burg Richwinstein uit 
de 11e eeuw. Het huidige klooster stamt uit 1687. Nu 
(2014)  is het een Benedictijner klooster van het 
Priesterbroederschap St. Pius X).  
 

Aan de T-splitsing voor spoorwegviaduct gaat u L 
over de doorgaande weg richting Simmerath. 
Loop links van de weg. Negeer inrit rechts 
(Einstieg Vennbahnradweg). De doorgaande weg 
RD volgend heeft u beneden bij grote 
parkeerplaats mooi uitzicht op het klooster. U 
steekt de Rur over. De doorgaande weg buigt 
rechts omhoog en u passeert de met breuksteen 
gebouwde mooie Norbertuskapel (1926).  
 

(In de druk bezochte kapel wordt Heilige Juda 
Thaddäs  aanbeden. Hij wordt aangeroepen bij zware 
nood, ernstige ziektes  en bij twijfel. Vooral in 
Dutsland geniet hij grote verering. De kapel is dag en 
nacht geopend).  
 

Let op! Meteen na de kapel gaat u bij ijzeren 
reling over het links van de doorgaande weg 
gelegen graspaadje (33/55), dat na 10 m links 
omhoog het naaldbos inbuigt. (U verlaat hier dus 
de doorgaande weg). Loop het steile brede bospad 
omhoog. Boven gaat u R over de veldweg.  
 

(U heeft nu het Rurdal verlaten en loopt nu door een 
geheel andere omgeving).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga RD over de 
veldweg, die vlak daarna L (33/Klosterroute) 
omhoog buigt met links woningen van 
Kalterherberg. Aan de kruising met smalle 
asfaltweg loopt u RD (Klosterroute) de veldweg 
omhoog.   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u R (13/Klosterroute). 
Vlak daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(13/33/Klosterroute).  
 

(Een eindje verder passeert u zitbank Wolfskuhl en 
even verder ziet u links weer hoge haagbeuken bij 
woningen).  
 

Aan de smalle asfaltweg voorbij picknickbank 
gaat u R en meteen daarna bij waterpomp gaat u 
L (13/33/Klosterroute) de smalle asfaltweg 

omlaag.  Aan de kruising loopt u RD 
(13/33/Klosterroute) omhoog. Aan de kruising bij 
zitbank gaat u RD (33) de smalle weg omlaag.  
Aan de 4-sprong loopt u verder RD omlaag.  
Negeer graspad rechts. Aan de T-splitsing bij 
enkele huizen gaat u R (33) omlaag.  Tegenover 
huisnr. 26 gaat u L (33) de smalle asfaltweg 
omhoog.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
(33/43) over het graspad.  
 

(Schuin rechts voor u ziet u de Sint Lambertus 
basiliek met de twee 42 hoge torens.  De kerk, 
gebouwd van 1897 -1901, deelt met samen vier 
andere kerken de bijnaam “Eifeldom”. In de 
volksmond heeft de kerk de bijnaam “Kaffeedom” 
oftewel koffiekathedraal. Dit vanwege de vroegere 
smokkel van koffie aan de vlakbij gelegen Duits-
Belgische grens).  
 

Aan de voorrangsweg in Kalterherberg gaat u R  
(33/43Monschauer Straβe) richting kerk. U komt 
bij restaurant Hirsch voor een pauze. (Als deze 
gesloten is kunt u RD lopen naar een bakker iets 
verderop).  
 

7. Precies tegenover hotel Hirsch gaat u bij 
verbodsbord RD de smalle asfaltweg omhoog. 
Aan de kruising loopt u RD  (Gatterweg) omlaag.  
 

(Voor u in de verte ziet u de hooggelegen  kerk in 
Höfen).   
 

Aan de volgende kruising gaat u bij verbodsbord 
RD en u verlaat u Kalterherberg.   
 

(Het dorp is ontstaan uit een herberg (1238)  langs 
de pelgrimsroute Aken-Trier).  
 

Volg de weg, die beneden voorbij het beekje 
Römerbach en bij zitbank links omhoog buigt.  
Aan de 4-sprong, met voor u een graspad, gaat u  
L over de “stenige” veldweg.  Loop bij twee 
zitbanken RD.  Waar de weg naar links buigt, 
negeert u graspad rechts omhoog. Volg geruime 
tijd nog de veldweg, die een eindje verder een 
dalende veldweg langs de bosrand wordt, RD. Let 
op! 100 m voorbij houten hekje rechts en bocht 
naar links,  neemt u het eerste brede bospad 
scherp R door het donkere naaldbos. (Dit is 100 m 
voor einde links gelegen weiland). Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omlaag.   
 

8. Beneden aan de T-splitsing gaat u R over het 
graspad.  Voorbij zitbank en wilduitkijkpost  loopt 
het brede pad  even door een naaldbos. Let op! 
Waar aan het einde van dit naaldbos het pad 
begint te stijgen en waar rechts een houten stal 
staat, gaat u L het (gras) pad omlaag. (Even verder 
ziet u links boven woningen in Höfen).  Aan de 3-
sprong bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u  L het 
pad verder omlaag.  Beneden aan de doorgaande 
weg gaat u L het trottoir omlaag langs deze weg.  
U passeert de Perlbacher Mühle (1805) ook wel 
Höfener Mühle genoemd. (De molen werd niet aan 
de rivier gebouwd om haar tegen hoogwater te 
beschermen). Steek de brug over en ga meteen bij 
infobord L (kattenkop) de smalle asfaltweg 
omlaag.  Na 20 m bij infobord (Perlenbacher 
molen) en nabij zitbank gaat u R (Fussweg nach 
Höfen) het steile bospad omhoog met links van u 
de bosrand, het toetje van deze wandeling.  



 

Na 200 m (de steilste klim heeft u nu achter de rug) 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD (71)  verder 
omhoog.  Negeer zijpaadje rechts omlaag en loop 
het brede bospad RD omhoog. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing loopt u RD verder 
omhoog. Boven in Höfen gaat u aan de smalle 

asfaltweg R. Meteen daarna aan de T-splitsing 
gaat u L omhoog.  Boven aan de voorrangsweg 
bij groot wegkruis gaat u L (31). (Tegenover het 
vakwerkhuis nr. 114 passeert u weer een hoge 
beukenhaag). U komt weer bij het startpunt.
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