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Startpunt: Gästehaus Zum Stehling, Eupener Strasse 64/66, Mützenich. (Tel :0049-24728025884).
(Mützenich bereikt u via Eupen). Bij het Gästehaus is een grote parkeerplaats
Tijdens deze afwisselende Eifeltocht wandelt u eerst naar het Gipfelkreuz met Eifelpanorama. Dan volgt u
een gemakkelijk pad langs de Rur en komt u in het mooie gehucht Ruitzhof met enkele fraaie
vakwerkhuizen. Dan passeert u het grote stalen kruis “Kreuz im Venn”. Even verder passeert een mooie
Mariagrot. U klimt naar een mooi plateau met weilanden en dan wandelt u naar het veengebied “Höhes
Brackvenn”. Hier loopt u over leuke knuppelpaadjes door het mooie natuurgebied en komt u langs het
Kaiser Karls Bedstadt. Via een mooie weg komt u weer bij het startpunt. Neem voldoende proviand mee. Er
staan genoeg zitbanken onderweg. Ondanks het hoogteverschil is de wandeling niet pittig. In het
veengebied is het altijd nat, doe goede wandelschoenen aan. Ga niet na veel regenval. U kunt de wandeling
inkorten tot 14,5km.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

19,00 km

5.30 uur

200 m

348 m

800. MÜTZENICH 19 km – 14,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van Zum Stehling
gaat u R omhoog. Negeer zijweg links (in
Schnellenwind). Negeer bij de H. Bartholomeus
kerk (1847-1850) en het herdenkingsmonument
voor de gevallenen uit de 1e en 2e Wereldoorlog
zijweg rechts. Negeer volgende zijweg links. Let
op!
Aan de 4–sprong bij Gasthaus Zum
Nassenhof en groot muurkruis gaat u L (Am
Nassenhof) de asfaltweg omlaag.
Aan de
kruising gaat u R. Tegenover huisnr. 8 gaat u L
de asfaltweg omlaag langs huisnr. 19. Beneden
bij mooi vakwerkhuisje gaat u R over de smalle
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u scherp L
omlaag. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u R verder omlaag. Aan de Tsplitsing bij huisnr. 20 gaat u R (In den Benden)
omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank loopt u RD
(36) omlaag richting Grillhütte. Vlak daarna aan
de 3-sprong gaat u bij verbodsbord L (36) richting
Zum Gipfel auf der Ehrensteinley en volg geruime
tijd deze dalende smalle asfaltweg RD. Aan de 4sprong voorbij brug gaat u RD over de smalle
asfaltweg verder richting Zum Gipfel auf der
Ehrensteinley. Volg geruime tijd deze smalle
asfaltweg, die bij zitbank een dalende weg wordt.
Aan het einde van de asfaltweg loopt u bij bordje
“Hunde sind an der Leine zur führen” RD het
bospad omlaag. Vlak daarna gaat u aan de Tsplitsing R (Peso-Weiβ-weg/65/Klosterroute) door
het naaldbos en volg het dalende en stijgende
pad geruime tijd RD. Meteen voorbij schuilhut
gaat u R (Klosterroute/65) het steile paadje
omlaag.
(Als u hier nog 20 m. RD loopt, dan komt u 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. In dit boekje kunt een
berichtje achterlaten0.
Loop rustig het pad omlaag. Beneden hoort u al
de Rur stromen.

2. Beneden gaat u R (55/65/wit-rood) de smalle
asfaltweg omhoog met links van u de Rur, die in
Roermond met de naam Roer in de Maas stroomt.
Het asfaltpad wordt een stijgend onverhard
paadje langs de Rur. Loop boven de stenen trap
omlaag. Vlak daarna steekt u L bij picknickbank
via het hoge bruggetje de Rur over.
(Op de plek van de schuilhut, die hier even verder
staat, was van 1911 tot 1914 een Gartenrestaurant
met maar liefst 600 zitplaatsen. Zie infoplaquette bij
schuilhut).
Na het bruggetje gaat u bij de mooie rotsformatie
R over de brede grindweg. Volg nu 2,5 km deze
licht stijgende brede grindweg langs de Rur en
enkele mooi rotsformaties. (Bijna aan het einde
van dit pad ziet u voor u het torentje van kloosterr
Reichenstein)
Steek
bij
brug
en
de
Nobertuskapelle (1926) de doorgaande weg over
en loop bij verbodsbord RD (Klosterroute) over
de grindweg verder langs de Rur.
(In de druk bezochte kapel wordt sinds 1926 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).
(Degene, die 14,5 km loopt, gaat hier aan de
doorgaande weg R de brug over. Meteen daarna aan
het einde van de links gelegen grote parkeerplaats
“Reichensteiner Brücke” gaat u bij groot infobord L
(Klosterroute/55) het bospaadje omhoog. (Hier heeft
u mooi zicht op klooster Reichenstein). Boven aan de
smalle asfaltweg gaat u R (Klosterroute/55//
Vennbahnradweg). Aan de 4-sprong bij infobord en
“halte Reichenstein” loopt u RD en ga dan verder bij
**** in punt 4).
Volg geruime tijd de grindweg verder door het
mooie Rurtal. Aan de 4-sprong voorbij
afsluitboom gaat u bij verbodsbord RD
(Klosterroute) over de smalle asfaltweg.

Negeer bij wegwijzer pad links omhoog. Let op!
Na 200 m., waar de weg bij rots naar links buigt,
gaat u bij verbodsbord voor ruiters R (43) het
smalle pad omhoog. Meteen daarna gaat u boven
R (43) over de smalle asfaltweg (fietspad
Vennbahnradweg). Steek twee bruggen over en
ga na 30 m. L (43) het pad in. Meteen daarna gaat
u L omlaag. (U verlaat hier 43). Meteen daarna aan
de T-splitsing gaat u R het pad omhoog dat vlak
daarna een stijgend pad wordt gelegen tussen
weilanden. Het pad buigt naar rechts en wordt
een stijgende smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong
gaat u RD omhoog richting hooggelegen
woningen.
(Kijk bijna boven even achterom en u heeft prachtig
zicht op de Sint Lambertus basiliek, ook wel Eifeldom
genoemd, in Kalterherberg met haar 42 m hoge
tweelingtorens).
3. Boven aan de T-splitsing in het mooie gehucht
Ruitzhof gaat u R tussen 2 mooie vakwerkhuizen
door.
(In de winter of bij zeer slecht weer kunt u bij het
mooie vakwerkhuis met huisnr. 29 aanbellen om
binnen uw boterhammetjes te eten. Het zijn zeer
gastvrije mensen).
Aan de Y-splitsing bij zitbank aan het einde
(keerpunt) van Ruitzhof gaat u R de smalle
asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij wegwijzer loopt u RD (43) de veldweg omhoog.
Boven voorbij wilduitkijkpost gaat u aan de 3sprong bij wegwijzer L (43/Kulturweg) over het
graspad.
(Hier heeft u mooi uitzicht op het beneden gelegen
klooster Reichenstein).
Bij wegwijzer buigt het pad naar links en gaat
omhoog langs afrastering. Let op! Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u R (43) over het pad
langs en door het open (6-2015) veengebied. Aan
het eind van het veengebied loopt u RD het
naaldbos. Aan de 4-sprong RD (43).
4. Aan de ruime 5-sprong gaat u RD (43) het
naaldbos. (Dus tweede pad rechts). Negeer bij
prachtige 80 m. lange conglomeraat rotsformatie
“Richelsley”, met boven een groot stalen kruis,
zijpad rechts.
(U kunt hier R en dan via de het trappenpad met
leuning naar het 6 m. hoge kruis “Kreuz im Venn” op
de rots lopen. In1890 liet pastoor Arnoldy van
Kalterherberg hier dit grote kruis neerzetten ter
nagedachtenis en ere aan prior Stephan Horrichem,
die tijdens de 30 jarige oorlog onvermoeibaar hulp
bood aan mensen in nood. Hij was van 1639 tot zijn
dood in 1686 prior van het klooster Reichenstein.
Door de regionale bevolking werd hij de “de apostel
van de Hoge Venen” genoemd. Het kruis diende ook
ter ere aan de andere monniken, die in alle
eenzaamheid leefden en zorgden voor de zielzorg in
het land van Monschau).
Volg nu verder het pad dat meteen daarna naar
rechts buigt en een smal pad wordt RD (43/wit-

rood). Aan de Y-splitsing bij bijzondere Mariagrot
en zitbanken gaat u L (43/wit-rood) omlaag.
(Deze mooie Mariagrot is hier in 1894 gemaakt ter
gelegenheid van het feit dat pater Arnoldy 25 jarig
pastoor van Katerherberg was. De grot was in het
verleden en is nu nog een geliefde bedevaartsoord).
Aan de 4-sprong met graspad loopt u RD (43/witrood) het bospad verder omlaag door het
naaldbos. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
L (43/wit-rood) verder omlaag. Aan de 4-sprong
gaat u L (43/ Kulturweg/wit-rood). Bij afsluitboom
verlaat u het bos (43) en loop RD (43/wit-rood)
omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij infobord
en zitbanken gaat u L over de smalle asfaltweg
(fietspad) langs de “halteplaats Reichenstein”.
**** (U loopt hier over het traject van de voormalige
Vennbahn spoorlijn, die van Aken naar het
Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het voormalig
spoortraject een 125 km lange fietsroute
(Vennbahnradweg)).
Steek het voormalig spoorwegviaduct over en ga
dan na 50 m. bij wandelmarkeringspaal L het
bospaadje omlaag. (U verlaat hier de Klosterroute
en route 55). Beneden aan de asfaltweg gaat u R
(36).
(U kunt hier L naar klooster Reichenstein lopen (200
m) Loop onder het voormalig spoorwegviaduct door
en neem dan bij visvijver de eerste brede grindweg L.
U komt dan 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 (2015) is het een
Benedictijner klooster van het Priesterbroederschap
St. Pius X).
5. Na 150 m. gaat u schuin R (36) het graspad
omhoog. Let op! Na 200 m. bij rots gaat u het
eerste graspad scherp R omhoog. (Het gras kan
hier soms hoog staan). Na 150 m. gaat u boven in
het weiland L naar de wilduitkijkhut. Vanaf deze
hut loopt u schuin links naar een veldkruis en
zitbank bij enkele bomen. (Dit is 50 m. links van
een dennenbos).
Bij het veldkruis type
vliegermodel loopt u RD (36) over de verharde
weg. Steek in Mützenich bij oud stenen wegkruis
de doorgaande weg over en loop RD (Platte Venn)
de asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L
(Platte Venn) verder omhoog. Aan de 3-sprong
bij doodlopende weg gaat u R (Platte Venn 6-1) en
volg geruime tijd deze weg. Aan de T-splitsing
gaat u L (Platte Venn 2A-1). De weg buigt naar
rechts. Voorbij groot huis (huisnr. 2) gaat u L
over de verharde weg, die een veldweg/grindweg
en later een bospad wordt. Het bospad wordt een
smal bospaadje dat naar rechts buigt. Aan de Tsplitsing bij stenen grenspaal en bord
“Naturschutzgebiet” gaat u R over het soms
moeilijk te belopen breed pad.

(Loop links van het pad en soms door de bosrand).
Aan de volgende T-splitsing gaat u R over de
grindweg.
6. Steek bij parkeerplaats en infoborden de
doorgaande weg over en ga voor afsluitboom R
(rode rechthoek) het pad in. Volg nu lange tijd
het pad via de smalle knuppel/vlonderpaden door
het op 622 hoogte gelegen veengebied “Höhes
Brackvenn”.
(Attentie! Bij nat weer zeer voorzichtig lopen! De
plankjes kunnen dan glad zijn! Loop dan waar
mogelijk naast de houten vlonderpaden).
Aan de 3-sprong van knuppel/vlonderpaadjes
gaat u R richting Kaiser Karls Bedstadt. Volg nog
een lang knuppelpad en ga aan het eind R over
de bosweg. Let op! Waar bij zitbank en infobord
het brede pad naar rechts buigt, gaat u in de
bocht L (KKB/wit-rood) over het “bruggetje” en
loop dan RD over het smalle bospad. Bij houten
afsluitboom volgt u RD het graspad. Bij houten
doorgang volgt u verder het bospad RD (witrood). Aan de 3-sprong bij betonnen paaltje 721
gaat u L. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
(wit-rood). Aan de 3-sprong bij infobord gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u bij groot infobord
betreffende Kaiser Karls Bedstadt. Volgens de

verhalen zou keizer Karel tijdens een van zijn
jachtuitstapjes verdwaald zijn en gedwongen de
nacht hebben doorgebracht op een groot stuk rots.
Deze rots heet in de volksmond daarom nog steeds
Keizer Karels Bed (twee liggende rotsen naast
elkaar).Hier staan ook zitbanken, een leuke
pauzeplek).
Meteen daarna aan de T-splitsing bij zitbank en
schuilhut gaat u L richting Eifelblick. Waar het
brede pad naar rechts buigt en een asfaltweg
wordt, negeert u zijpaadje links.
7. Aan de 3-sprong bij wegwijzer en zitbank gaat
u L over de betonplaten weg richting Eifelblick.
Na 300 m. gaat u R via het draaihekje het weiland
in en loop RD langs de rij bomen. (Hier heeft u
prachtig uitzicht). Loop via het volgende draaihekje
het volgende weiland in en loop RD.
Bij
markeringspaal nr. 66 gaat R (66) over het
graspad/veldweg. Bij zitbank en gebouw van
drinkwatervoorziening loopt u RD de asfaltweg
omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij
verkeersspiegel in Mützenich gaat u R (66)
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L (Branderweg)
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L (Ringstraβe).
Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
voorrangsweg gaat u R terug naar het startpunt.
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