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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. 
 
(Zerkall bereikt u via Düren – Nideggen. Voor het restaurant is een ruime parkeerplaats) 
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidseifel.nl/
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Tijdens deze panoramische Eifeltocht wandelt u eerst door het prachtige Rurdal en dan volgt u een 
panoramische bosweg met prachtige uitzichten op de Rur en Obermaubach. Dan loopt u de Hemgenberg 
omhoog en loopt u vervolgens omlaag naar het dorp Untermaubach met de mooie burcht. Dan komt u in 
Obermaubach bij de Stausee waar een café ligt. Via een mooie bosweg  en leuk paadje komt u weer bij het 
restaurant met ruim terras en vriendelijke bediening.  Ondanks het hoogteverschil is de route niet zwaar en 
voor elke wandelaar goed te doen. Bij punt 7 is wel een steil paadje omlaag waarbij een stok handig is. 
Neem voldoende proviand mee, er staan genoeg zitbanken onderweg.  
 

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, 592, 636, 757, 787, 791 lopen. Wandeling 787 komt zelfs 
langs het restaurant. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,90 km  5.15 uur  128 m  423 m 

 
 

794. ZERKALL  16,9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de Gasthof 
gaat u L. Via de brug steekt u de Rur over.  (Op de 
brug ziet u links een groot Mariabeeld). Even verder 
bij ingang manege wordt de asfaltweg een smalle 
asfaltweg, die u geruime tijd RD (7/27) volgt door 
het prachtige Rurdal.  
 

(Een eind verder, waar het pad daalt, ziet u rechts 
boven de rots met de Hindenburgtor waar u tijdens 
wandeling 592 door heen loopt).  
 

Via stalen brug steekt u de Rur weer over 
(Voorzichtig bij nat weer!) en volg het pad langs de 
spoorlijn Düren – Heimbach (Rurtalbahn). Steek 
de spoorlijn over en ga R (7/27) over het pad 
langs de spoorlijn.  Na 20 m gaat u  L (7/43) het 
brede bospad omhoog. Negeer bospad rechts en 
loop verder het brede bospad omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u R de brede bosweg 
omhoog. (U verlaat hier even de 
wandelroutemarkeringen). Negeer bosweg links 
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank en infobord gaat u R (23) de bosweg 
omhoog.   
 

2.   Boven aan de kruising bij wegwijzer en bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u  L (7)  over de bosweg  
richting Waldkapelle. Volg nu deze mooie 
panoramaweg geruime tijd RD. (U passeert enkele 
zitbanken met mooi uitzicht). Aan de 3-sprong bij 
rots gaat u L. Vlak daarna komt u bij de 
Waldkapelle.  
 

(Hier staan verschillende zitbanken met prachtig 
uitzicht. Achter de kapel bij oriëntatiebord heeft u 
prachtig uitzicht op de Rur en het dorp 
Obermaubach. Ook ziet u de hoge zendmast 
genaamd “Eifelhoer”. Rechts in de verte ziet u het 
hoger gelegen dorp Untermaubach. Ober en Unter 
heeft te maken met de ligging (stroomopwaarts) aan 
de Rur).  
 

Vlak daarna  gaat u  aan de 3-sprong L richting 
Obermaubach/Kreuzau.  Negeer in bocht zijpad 
links omlaag en blijf de brede bosweg RD (7) 
volgen.   
 

(Een eindje verder passeert een picknickbank met 
mooi panorama en even verder een schuilhut).  
Eindje verder wordt de bosweg een dalende 
bosweg.  Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer 
loopt u RD (23) omhoog richting 
Kreuzau/Üdingen. Negeer bij wegwijzer 
bospaadje rechts omhoog.  
 

(Als u dit paadje rechts omhoog 200 m volgt, dan 
komt u bij uitzichtpunt Engelsblick. Daar staan vier 
picknickbanken en heeft u mooi uitzicht o.a. op 
Obermaubach).  
 

Voorbij afsluitboom volgt u RD (42) de veldweg.  
 

3.   Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD (42) 
het graspad omlaag. (Rechts ziet u het kerkhof van 
Leversbach). Aan de 3-sprong gaat u R (72)  langs 
de bosrand. Het brede pad loopt even door het 
bos en na 100 m loopt u bij wilduitkijkpost verder 
langs de bosrand. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
L omlaag. Negeer zijpaden en volg de dalende 
asfaltweg RD (42/72). Beneden aan de 
voorrangsweg in Üdingen gaat u L omlaag over 
het trottoir langs deze weg.  
 

(Na 10 m passeert u links een Maria kapelletje en 
zitbank. Daar ziet u ook goed de grote papierfabriek 
Metsä Tissue waar o.a. wc papier wordt gemaakt. 
Aan de Rur stonden vroeger vele papier ”fabrieken”).  
 

Negeer eenrichtingsweg rechts omhoog.  Steek 
de spoorlijn weer over en ga meteen aan de 3-
sprong L. Steek via de brug de Rur over. Meteen 
na de brug gaat u bij plaatsnaambord Winden R 
over de veldweg richting Düren/Kreuzau.  Neem 
nu het eerste brede graspad L dat langs de 
groene loods gaat.   
 

4. Steek in Winden de doorgaande weg over en 
ga L. Na 10 m gaat u  R over het klinker voetpad 
langs een zitbank.  Aan de asfaltweg gaat u R 
(Zone 30). Let op!  Bij St. Urbanus kapel (19e 
eeuw) gaat u L de asfaltweg omhoog langs 
huisnr. 179.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(Wippertsweg) verder omhoog.  
 



 

(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht over de aan elkaar 
gebouwde dorpen Üdingen, Winden en Kreuzau. De 
hoge kerktoren links is van de St. Urbanus kerk 
(1869) in Winden).  
 

Negeer voorbij volgende zitbank breed zijpad 
rechts omlaag en blijf RD omhoog lopen. Negeer 
bij St. Urbanus kapelletje zijweg links omhoog. 
Bij bord “Auf dem Motzberg”  gaat u L de eerste 
steile smalle asfaltweg omhoog. Vlak daarna 
wordt de asfaltweg een stijgend graspad.  Aan de 
T-splitsing voor akker gaat u L (2/12) het graspad 
omhoog. Bij zitbank loopt u het bos in. U bent nu 
op de Hemgenberg. Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u L (2/12). Negeer bospaadje rechts 
en loop RD langs het rechtsgelegen grasveldje. 
Bij zitbank gaat u verder RD (2/12) het paadje 
omlaag. Beneden gaat u R (2/12) het brede 
bospad omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD (2/12) het brede graspad omhoog langs 
de bosrand en weiland/oude boomgaard.  Aan de 
3-sprong voorbij zitbank gaat u L 
(12/Willibrordusroute) het graspad omlaag.  
Beneden aan de 4-sprong loopt u RD 
(Willibrordusroute) over het brede graspad.    
 

5. Aan de bosrand gaat u R (2/12) over de smalle 
asfaltweg. Bij bord “Naturschutzgebiet” en met 
voor u woningen van Untermaubach gaat u  L het 
bospad omhoog.  Negeer bij pilaar zijpaadje links 
en volg geruime tijd het leuke licht dalende 
bospaadje RD.  Bij bord “Naturschutzgebiet” en 
waterstroompje gaat u  L de brede bosweg, 
gelegen tussen twee afrasteringen, omlaag. In 
Untermaubach volgt u de dalende asfaltweg RD. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (62/83/Am alter 
Fuhrweg) de eenrichtingsweg in.  Beneden aan 
de voorrangsweg gaat u L (83) omlaag.  Negeer 2 
zijwegen links. Waar de doorgaande weg naar 
links buigt, gaat u bij verkeersspiegel R (83) 
richting Kleinhau.  Aan de 3-sprong bij mooi 
vakwerkhuis en Gaststätte W. Hassert  gaat u L 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Burgplatz/Auf dem Graben).  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt bij het sober 
ingericht Sint Brigida zaalkerkje dat gebouwd is 
tussen 1816 en 1834. Het kerkje is te bezichtigen. 
Als u voor het kerkje rechts gaat dan komt u op de 
binnenplaats van de prachtige 14e eeuwse burcht).  
 

Negeer voorbij Pfarrbücherei St. Brigida (huisnr 
6) voetpad links langs de burcht en volg de 
asfaltweg RD omhoog. Boven aan de 3-sprong 
gaat u L (33/62) over de smalle asfaltweg richting 
Waldfriedhof.  Bij ingang kerkhof loopt u RD 
(33/62) over het  (gras)pad dat even verder een 
stijgend smal pad wordt.  Aan de 3-sprong, met 
rechts een graspad, gaat u RD (33/62). Aan de 3-
sprong, met 2 bomen in het midden, loopt RD (62) 
het bospad omlaag. Volg geruime tijd het dalende 
paadje. Aan de 4-sprong loopt u RD (62) het 
paadje omlaag. Steek vlak daarna via bruggetje 
het beekje over en volg het bospaadje langs de 
afrastering. Loop het trappenpad omhoog en volg 
boven het paadje RD. Aan de asfaltweg in 
Obermaubach gaat L (62) omlaag. Aan de 3-
sprong bij verkeersspiegel gaat u L (53/72/83) 

omlaag. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u 
R (Apolinnarisstraβe) omlaag. Aan de 3-sprong 
bij groot wegkruis gaat u R 
(Apolinnarisstraβe/53/73) over de klinkerweg. 
Boven aan de 3-sprong bij Sankt Apolinnaris kerk 
gaat u L langs huisnr. 3.  (De sober ingerichte kerk 
is te bezichtigen). 
 

6.  Aan de 4-sprong bij parkje met zitbanken gaat 
u RD  (Bergsteinerstraβe). 
 

(Als u hier L omlaag loopt, dan  komt u na 120 m bij 
café Flink met heerlijk gebak!  
 

Als u vlak vóór het café R gaat en meteen voor de 
Touristinformation L de trap afloopt, dan  komt u bij 
de bijzondere vistrap waar u bij het “aquarium” 
mogelijk forel kunt zien voorbij zwemmen.  
 

Als u even de stuwdam oploopt, dan heeft u mooi 
uitzicht over het stuwmeer Obermaubach.  Dit 
stuwmeer is het laatste stuwmeer dat de Rur op haar 
weg door de Eifel passeert. Het stuwmeer 
(1933/1934) heeft een oppervlakte van 55 hectare. 
Het meer is 2,2 km lang en heeft een inhoud van 
maximaal 1,65 miljoen mᶟ  water. De stuwdam is 239 
m lang).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD 
(43/93/Bergsteinerstraβe).  Neem dan de eerste 
weg L (Bergsteinerstraβe) langs huisnr. 20 
omhoog.  De weg buigt rechts omhoog en u 
passeert enkele fraai aan het stuwmeer gelegen 
woningen. Negeer doodlopende weg rechts. Aan 
de 3-sprong gaat u RD (43/62/93). Negeer bij 
verbodsbord zijweg links (Am Mortes) omlaag en 
loop RD (43/62/93) omhoog.  Aan de 4-sprong 
loopt u RD (43/62/93) de doodlopende weg steil 
omhoog. (Even verder heeft u links mooi uitzicht op 
het stuwmeer).  Negeer boven hol bospad rechts 
omhoog. Voorbij zitbank en kapelletje van Sankt 
Judas Thaddäus volgt u de bosweg RD (62) met 
links beneden het stuwmeer. Let op! U passeert 
het ijzeren hek van de inrit naar huisnr. 83 en ga 
dan na 100 m, waar links de afrastering eindigt, L 
het zigzaggend paadje omlaag. (Doe voorzichtig, 
het paadje kan glad zijn!. De laatste 2 meter zijn steil. 
Tip! Houdt u vast aan tak).   
 

7. Steek beneden het waterstroompje over en ga 
L over het paadje met links van u het 
waterstroompje. Het pad buigt naar rechts. (50 
Meter verder staan links  2 zitbanken met mooi 
uitzicht over het stuwmeer). Volg nu het licht 
stijgende bospad RD (62/93). Aan de brede 
bosweg na trappenpad en bij oude stenen 
wegwijzer gaat u L (62/93) de brede bosweg 
omlaag. Volg nu  geruime tijd deze bosweg, die 
later een stijgende bosweg wordt. Negeer bij 
wegwijzer zijpad links omlaag en volg nog 
geruime tijd de brede bosweg RD (93) richting 
Kallerbend. Negeer voorbij twee wilduitkijkposten 
bij de  volgende wegwijzer het volgende zijpaadje 
scherp links omlaag.  Negeer dan breed bospad 
scherp rechts omhoog. 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 de brug de Rur weer over  en u 
komt weer bij de Gut Kallerbend, de sponsor van 
deze wandeling,  waar u heerlijk kunt eten tegen 
betaalbare prijzen. 
 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 


