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Tijdens deze pittige Eifeltocht door het Rurdal wandelt u door mooie hellingbossen over rotsachtige 
paadjes langs de bergbeek Belgenbach naar de Belgenbacher Mühle. Dan loopt u naar het dorp 
Imgenbroich waar een lunchroom (zondag gesloten) en een Eiscafé is. Dan wandelt u door een mooi dal 
naar het dorpje Menzerath. De terugweg gaat beneden langs de Rur en dan pittig omhoog naar het dorpje 
Widdau met de prachtige vakwerkhuisjes. Het laatste stuk gaat over een gemakkelijke bosweg naar de 
bistro met mooi terras. (gesloten van dec. t/m feb). Onderweg staan voldoende zitbanken en schuilhutten 
om te pauzeren.  Deze schaduwrijke wandeling is prima geschikt voor warme zomerdagen.    
 

Startpunt: Parkeerplaats Bistro der Hammer, An der Streng 7, Hammer – Simmerath. (Tel :0049-
24735625555).  (Parkeer nog vóór de brug over de Rur voor de toegang naar de camping, dus niet vlak voor de 
bistro! 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,01 km  5.15 uur  228 m  534 m 

 
 

796. HAMMER 17 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de bistro steekt 
u R via brug de Rur over. Ga dan meteen R over 
de grindweg die naar links buigt en bij 
verbodsbord een  stijgende weg wordt. Boven 
aan de doorgaande weg gaat u L langs hotel 
Hauswaldblick. Na 80 m gaat u bij wegwijzer en 
kerkhof  R de grindweg omhoog richting 
Widdau/Monschau.  Bij oude stal buigt de weg 
links stijl omhoog en wordt een half  verharde 
steile weg. Bij wit huis loopt u RD (Ahr-Venn-
Weg) verder het steile pad omhoog. (Een heuse 
kuitenbijter, zeker in het begin van de wandeling). 
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L (Ahr-Venn-
Weg) het bospad door klein naaldbos omlaag.  
Volg geruime tijd het mooie pad. (Even verder 
heeft u mooi uitzicht over het Rurdal o.a. op de 
camping waar u gestart bent). Boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD door het 
naaldbos. Aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag. Negeer na 100 m paadje scherp rechts 
omhoog.   
 

2. 20 m verder gaat u bij verbodsbord R 
(Eifelsteig/Ahr-Venn-Weg) het bospad omlaag 
richting uitzichtpunt Stolzenley. U passeert 2 lig- 
zitbanken en volg dan geruime tijd het 
hooggelegen bospad met rechts van u 
rotsformaties en links beneden het geruis van de 
Rur. Aan de Y-splitsing gaat u R (Eifelsteig) 
omhoog richting Monschau/Widdau. Loop het 
even verder zigzaggend pad omhoog.  
 

(Boven passeert u bij rotsformatie een zitbank met 
mooi uitzicht (uitzichtpunt Stolzenley) o.a. op het dorp 
Widdau waar u straks nog door komt).  
 

Aan de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u L 
(Eifelsteig/A-3) omlaag richting Widdau 
/Monschau. Beneden buigt het pad naar rechts en 
u loopt dan vlak langs de Rur, die in Roermond  
in de Maas stroomt.  Vlak vóór bruggetje gaat u R 
(32/A3)  het rotsachtige pad omhoog met links 
beneden de Belgenbach, die hier in de Rur 
stroomt. Neem boven het eerste pad L (32) en ga 
dan meteen R (32) en steek via bruggetje de 

Dorselbach over, die hier even verder in de 
Belgenbach stroomt. Loop dan RD (32) het leuke 
Eifelpaadje omhoog richting Belgenbachle Mühle. 
(Dus niet rechts langs de beek). Boven aan de T-
splitsing gaat u R (32) het brede pad omhoog.  Na 
40 m bij bordje “32” aan boom gaat u  scherp L 
het bospaadje omhoog.  
 

3. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R/RD 
(32/A1) met links de steile (omlaag) boshelling.  
 

(Let op! U gaat hier aan de 3-sprong dus niet scherp 
R (A-3). U kunt hier L naar het  Alsdorfer 
Bergmannskreuz lopen, dat op en steile rots staat. 
Het kruis is een herinnering aan het mijnongeluk in 
Alsdorf waar op 21-10-1930 271 mijnwerkers om het 
leven kwamen. Zie infobordje bij zitbank en kruis).  
 

Negeer trappenpad rechts omhoog naar het Meier 
Kreuz.  
 

(De jachtopziener Leonard Meier  werd hier in 1875 
per ongeluk doodgeschoten door de stroper Arnold 
Schreiner, die dacht dat hij een ree zag.  Arnold 
Schreiner stierf in de cel in Aken nog voordat zijn 
straf was uitgesproken. Zie infobordje).  
 

Een eindje veder passeert u het herinneringskruis 
aan Berta Jansen (1896-1922).  
 

(Zij is hier op 24 mei 1922 tijdens het Lohschälen aan 
een zonnesteek gestorven. Lohschälen is het 
verwijderen van schors van jonge eikenbomen. In de 
schors zit looizuur dat werd gebruikt in de 
leerlooierijen). 
 

Een eind verder wordt het pad een dalend pad en 
beneden volgt u het pad stroomopwaarts vlak 
langs de Belgenbach.  
Even verder volgt u het pad langs de houten 
reling en aan de overkant van de beek ziet u de 
Belgenbacher Mühle. 
 

(Deze werd in 1544 voor het eerst genoemd. Het 
huidig gebouw met muurkruis dateert uit 1704).   
 

Bij kapel steekt u via het bruggetje de 
Belgenbach over en ga dan meteen R omhoog. 



 

(In deze kapel liggen beenderen van de Heilige 
Bloedgetuigen (martelaren): de apostel Matthias, 
Bonifatius en Apollonia).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij veldkruis en 
infobord gaat u RD met links van u het grote 
veldkruis en rechts van u de beek. (U loopt dus 
niet omhoog  richting Eicherscheid). Aan de Y-
splitsing bij rots doorsnijding gaat u R (32/62/A-1) 
omlaag. Vlak daarna buigt het pad rechts 
(24/32/62/A-1) omlaag en via bruggetje steekt u 
weer de Belgenbach over. Volg dan het leuke 
paadje parallel aan de Belgenbach.  Boven aan de 
3-sprong RD (24/32/62).  Aan de 3-sprong gaat u  
L (32) en steek via het houten bruggetje de 
Belgenbach weer over en u passeert  een 
schuilhut.   
 

4. Steek schuin rechts de bosweg over en ga dan 
RD het bospad omhoog door het naaldbos.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD het steile 
bospad omhoog parallel aan het links stromend 
beekje.  Bijna boven passeert u links een kleine 
vijver en volg het pad verder omhoog. Boven aan 
de 4-sprong bij infobord en boerderij Tränkhof 
gaat u L (32/62) over de asfaltweg.  (Een eindje 
verder passeert u een zitbank). Aan de 3-sprong bij 
speeltuin en school in Imgenbroich gaat u RD de 
eenrichtingsweg in.  
 

(U passeert de achterkant van de St. Josefkerk 
(1951), die aan de voorkant via de Mariakapel te 
bezichtigen is).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de doorgaande 
weg.   
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar lunchroom 
Coffytime and More (zondag gesloten) lopen, waar u 
lekkere broodjes en gebak kunt krijgen. Ga hier dan 
R en na 100 m bij de St. Josefkerk gaat u L naar 
Coffytime and More. Even verder ligt aan de 
doorgaande weg Eiscafé Dolce Vita).  
 

Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong met 
verkeerslichten gaat u RD langs hotel-restaurant 
Kaisersaal (zondag open).  Vlak daarna neemt u de 
eerste weg L (Grünentalstraβe) omlaag  richting 
Hammer/Widdau/Menzerath. Negeer zijweg 
rechts. Waar de doorgaande weg bij 
verkeersspiegel naar links buigt, gaat u RD 
(Erlenweg/12/32) verder omlaag.   
 

5.  Bijna beneden aan de 4-sprong gaat u RD 
(12/32) richting Menzerath. 
 

(Even verder ziet u rechts een grote visvijver 
(Menzerather Weiher)).  
 

U loopt Menzerath binnen. Negeer bij 
verbodsbord zijweg links omhoog. Let op! Een 
eind verder gaat u meteen voorbij het oude 
linksgelegen Evangelisch kerkhof bij 
verbodsbord L (32/42)  over het brede pad langs 
de oude kerkmuur.  
 

(In 1906 is voor het laatst iemand op dit kerkhof 
begraven. De oude kerkmuur is gebouwd met stenen 
van de voormalige Evangelische kerk, die hier van 

1683 tot 1831 stond en was gebouwd in opdracht van 
rijke Lutherse lakenfabrikanten uit Monschau en 
Imgenbroich).  
 

Het pad buigt rechts (32/42) omlaag. Beneden aan 
3-sprong gaat u R (32/42) verder omlaag.  U 
passeert een wilduitkijkhut. Beneden aan de 3-
sprong bij zitbank en rotsformatie gaat u L over 
de grindweg.  Na 30 m bij wegwijzer gaat u R 
(32/35) het bospad omlaag richting Rurtal/ 
Rohren/Widdau. Beneden aan de 3-sprong loopt 
u RD (32/35) met rechts de Rur richting 
Hammer/Widdau.  Bij infobord, picknickbank  en 
schuilhut steekt u R (32/35) via brug de Rur over. 
Meteen daarna gaat u L (32) en steek via het 
bruggetje de Kluckbach over. Loop nu het steile 
bospad (32/57/Eifelsteig) langs de houten reling 
omhoog. Aan de 3-sprong, met rechts een 
weiland, gaat u L (32/Eifelsteig) omhoog.   
 

6. Boven aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
(37/Eifelsteig) de bosweg omlaag richting 
Widdau. 
 

(U kunt hier L (Eifelblick) naar het uitzichtpunt 
Perdsley lopen. Daar staat een tweezitsbank met 
prachtig uitzicht. Zeker even gaan kijken).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer loopt u 
RD (37) omhoog langs het weiland.  Negeer bijna 
boven bospad scherp links omlaag. Boven 
verlaat u het bos en volg de licht dalende smalle 
betonweg RD.  Aan de T-splitsing bij zitbanken, 
“paraplu”  en wegkruis gaat u R (37) omhoog 
richting Widdau. Negeer zijpaden en volg de 
stijgende en dalende smalle betonweg RD en u 
loopt bij mooi vakwerkhuis Widdau binnen. Aan 
de voorrangsweg gaat u L (37/57) omlaag.   
 

(Meteen links (nr. 5) passeert u een mooi 
vakwerkhuisje. Hier tegenover staat bij huisnr. 12 een 
St. Antoniuskapelletje).  
 

Negeer zijweg links richting mooi vakwerkhuis. 
Neem nu de eerste weg R (Veilchenstraβe) 
omhoog. (U passeert weer enkele mooie 
vakwerkhuisjes).  Aan de 3-sprong bij zitbank en 
huisnr. 24 gaat u bij verbodsbord RD (37) de 
veldweg omlaag richting Holderbachtal.  
 

(U passeert rechts een veldkruis en even verder links 
een picknickbank).  
 

De weg buigt rechts verder omlaag. Beneden 
passeert u een schuilhut.  Aan de Y-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L omlaag richting 
Holderbachtal.   
 

7. Volg de dalende weg met links beneden de 
Holderbach. Aan de 3-sprong voorbij zitbank en 
brug over de Holderbach gaat u scherp L richting 
Rurtal/Hammer.  Volg geruime tijd de bosweg 
door het beekdal. Aan de Y-splitsing gaat u R 
omhoog.  Aan de volgende Y-splitsing gaat u R 
(Ahr-Venn-Weg) steil omhoog, de laatste 
kuitenbijter. Boven aan de 4-sprong gaat u  L 
omlaag met rechts mooi uitzicht. Beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R.  



 

Volg nu geruime tijd dit brede pad met links van u 
het Rurdal. Negeer zijpaadje links steil omlaag. 
 

(Bij waterpompstation passeert u een zitbank met 
mooi uitzicht over Hammer).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD  (Ahr-
Venn-weg) het bospad omlaag. Vlak daarna aan 
de Y-splitsing gaat u R (Ahr-Venn-weg) omlaag.  
Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag. 
Beneden komt u bij de op de camping gelegen 
bistro. 

  
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.   

 


