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Startpunt: Café Flink, Seestrasse 17,  Obermaubach – Kreuzau. Tel :0049-24224604. (Dinsdag gesloten). 
(Voor het restaurant is een ruime parkeerplaats) 
 
Deze pittige Eifeltocht begint met een flinke klim naar een mooi plateau en dan volgt u een prachtig pad 
bovenlangs het dal van de Macherbach.  Dan loopt u door het dal van de Kall naar de idyllisch gelegen 
Mestrenger Mühle waar u kunt pauzeren (momenteel gesloten).  De terugweg klimt u steil omhoog naar 
Vossenack en dan door het dal van de Raffelspütz naar het dorp Brandenberg. Via een leuk bospaadje 
langs de Dresbach komt u weer in Obermaubach.  
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,34 km  5.30 uur  225 m  538 m 

 
 

807. OBERMAUBACH 18,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van café Flink gaat 
u L de weg omhoog langs hotel Haus Seeblick.  
Negeer zijweg links. Boven aan de 4-sprong bij 
parkje met zitbanken gaat u L  
(43/93Bergsteinerstraβe) langs huisnr. 10.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD (43/93/Bergsteiner Straβe).  
Voor grote parkeerplaats gaat u L (Bergsteiner 
Straβe) 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). Boven 
voorbij huisnr. 72 gaat u R het holle bospad 
omhoog.  
 

(U verlaat hier de routes 43/62/93. U passeert dus 
ook niet het even verder staande kapelletje van 
Sankt Judas Thaddäus).  
 

Steek boven de brede bosweg over en loop RD 
het smalle bospaadje omhoog. Volg nu 750 m dit 
stijgend pad waarvan de eerste 200 m steil zijn.  
(Bijna boven  passeert u rechts een wilduitkijkpost).  
Aan de schuine T-splitsing gaat u R de brede 
bosweg omhoog.  Negeer bospad rechts en volg  
de veldweg RD (nog even) omhoog met rechts van 
u afrastering.   
 

2. Boven aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord 
L over de licht stijgende veldweg/graspad.  Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog en u 
passeert een veestal.  
 

(Hier bij de zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. over 
de vlakte gelegen tussen Aken en Keulen. Een echt 
genietplekje).  
 

Aan de 3-sprong bij ijzeren hek loopt u RD langs 
enkele hoge struiken.  Aan de volgende 3-sprong 
loopt u verder RD langs struiken. Steek bij 
zitbank en wegkruis de voorrangsweg over en ga 
R de smalle asfaltweg (voet-fietspad) omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord 
L (blauwe cirkel) de asfaltweg/graspad omlaag.  
Let op! Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R het 
graspad  omlaag met links van u bomen.  Aan de 
4-sprong met brede weg loopt u RD het brede 
graspad omlaag. Volg nu 2 km dit licht dalende 
brede graspad dat later een brede dalende 
bosweg wordt met links van u het smalle dal van 
de Macherbach. Na 800 m loopt u onder de 
elektriciteitsdraden door. Aan de omgekeerde Y-
splitsing bij zitbank gaat u RD verdere omlaag. U 
passeert een brug en 50 m verder gaat u aan de 

Y-splitsing R verder omlaag. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing bij wegwijzer, zitbank en restanten 
van watermolen gaat u RD (56) richting 
Mestrenger Mühle verder omlaag.  
 

(Hier stond vlakbij van 1569 tot 1951 de Lukas 
mühle. De molensteen, die hier staat dateert uit 
1888. Zie voor meer info infobord).  
 

Bijna aan het eind van deze weg passeert u 
rechts een veldkruis (1864-1964). 
 

3. Aan de doorgaande weg, die hier een bocht 
maakt, gaat u R richting Simonskall. Loop voorbij 
de “parkeerplaats” links van deze weg. Negeer na 
100 m bospad rechts omhoog.  Na 100 m gaat u 
schuin L (56) de veldweg omlaag, die evenwijdig 
aan de bovenliggende doorgaande weg loopt.  
Aan de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u  R (56)  omhoog. Vlak daarna gaat u boven 
bij de doorgaande weg  L over de parkeerplaats 
met picknickbank en infobord. Neem dan de 
eerste weg L (56) omlaag richting Mestrenger 
Mühle. Waar de brede verharde weg naar rechts 
buigt, gaat u L (56) het brede pad omlaag. Steek 
beneden via het bruggetje de Kall, een zijrivier 
van de Rur, over. Na 50 m, waar het brede pad 
links omhoog buigt, gaat R/RD (56) het bospaadje 
omhoog dat meteen naar links (56) buigt. Aan de 
T-splitsing gaat u R (56) de brede bosweg 
omhoog.  Volg dan geruime tijd het stijgende en 
dalende pad langs de Kall, die u even verder 
rechts hoort maar niet altijd ziet. Aan de Y-
splitsing gaat u R (56/66/80) omlaag langs de 
vangrail.  Steek bij zitbank de beruchte/beroemde 
Kall brug met het kunstwerk “ A time for healing” 
over.  
 

(De Duitse stafarts dr. Stüttgen heeft hier een 
tijdelijke wapenstilstand tijdens de Slag om het 
Hürtgenwald  geregeld, zodat tussen 7 en 12 
november 1944 de gewonde Duitse en Amerikaanse 
soldaten verzorgd konden worden. Voor dit feit heeft 
hij later in Amerika een onderscheidding gekregen. 
Voor meer info over de verschrikkelijke 
oorlogsgebeurtenissen, die hier tijdens de Slag om 
het Hürtgenwald (de vergeten slag) hebben 
plaatsgevonden zie infobord. De wandelroute route 
66 (Trailtrack)  gaat over paden waar eind 1944 
begin 1945 verschrikkelijke gevochten is).  
 

Aan de 4-sprong bij elektriciteitsmast gaat u L.     
 

4. Aan de omgekeerde Y-splitsing, vlak voor de 
parkeerplaats van de Mestrenger Mühle, gaat u 
scherp R de bosweg omhoog. ( 
 

U kunt hier naar het restaurant, lopen.  



 

Een mooie pauzeplek met gezellig terras, waar ook 
de watermolen (1663) staat.  
 

Naast de deur ingang van het restaurant hangt een 
plaquette ter nagedachtenis van Peter Dohr. Tijdens 
de van de Slag om het Hürtgenwald was hij de 
eigenaar van de Mestrenger Mühle.  
 

Omdat de watermolen midden in het gebied van de 
strijd lag, verliet hij deze samen met zijn gezin op 18 
oktober 1944. Kort voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog op 5 april keerde hij samen met zijn 
vrouw terug. Bij de molen raakte hij dodelijk gewond 
door een mijn. Zijn vrouw bleef bij hem tot hij stierf. 
Pas twee weken later kon zijn lichaam geborgen 

worden).  
 

Negeer zijpad scherp rechts omlaag en ga 10 m 
verder schuin L (56/66/80) het bospaadje 
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong 
bij zitbank RD het bospad omhoog. (U begint nu 
aan een straffe kuitenbijter). Boven aan de bosweg 
gaat u R langs een zitbank en meteen daarna gaat 
u L het steile rotsachtige pad omhoog.  
 

(U loopt hier weer over het berucht pad genaamd de 
Kall Trail. Dit is een zwaar bevochten pad van 
Vossenack via het beekje Kall naar Schmidt. Via dit 
pad probeerden de Amerikaanse 28e infanterie 
divisie “Keystone” ook wel “Bloody bucket” genoemd 
in nov. 1944 met Sherman tanks, die dezelfde 
breedte (2 m) hadden als dit pad (inderdaad over dit 
bospad) het aan de andere kant van de Kall 
hooggelegen Schmidt te veroveren. De eerste tank 
kwam vast te zitten, toen hij op een mijn reed. De 
volgende tank werd door een uitstekende rots, die 
later is opgeblazen, van het pad geduwd. (Als u goed 
oplet ziet u het restant van deze rots nog). De eerste 
poging, die mislukte, werd een catastrofe. Uiteindelijk 
is het gelukt maar hierbij zijn duizenden Amerikanen 
gesneuveld. Velen van hen liggen begraven op het 
Amerikaans kerkhof in Margraten. Wilt u meer weten 
over de verschrikkelijke Slag om het Hürtgenwald (de 
vergeten slag) kijk dan o.a. eens  op 
http://www.strijdbewijs.nl/westwall/hurtgenwald3.htm)  
 
Omhoog lopend passeert u een 
herinneringskruis. Het rotsachtig pad wordt een 
graspad. Let op! Een eindje verder bij 
alleenstaande boom, zitbank (uitpufplek) en 
afvalbak gaat u R door het weiland omlaag met 
rechts van u afrastering. (Rechts heeft u weer mooi 
uitzicht). Een eindje verder begint een breed 
graspad gelegen tussen afrasteringen van 
weilanden. Volg nu geruime tijd dit pad RD. Aan 
de T-splitsing bij afrastering van weiland gaat u R 
het graspad, in het begin gelegen tussen 2 
afrasteringen, omlaag. Volg dit pad geruime tijd. 
Negeer breed graspad links omhoog. Meteen 
daarna gaat u L over het brede licht stijgende 
graspad langs de elektriciteitspalen. Boven aan 
de doorgaande weg gaat u L omhoog.  Let op!  Na 
100 m gaat u voorbij inrit naar de eerste rechts 
gelegen woning en circa 10 m vóór het gele 
plaatsnaambord Vossenack L het graspad 
omhoog langs de afrastering. Bij het eerste huis 
gaat u L de inrit omhoog. Vlak daarna gaat u 
boven aan de asfaltweg in Vossenack R langs 
huisnr. 68. Negeer meteen twee zijwegen links.   

5. Waar bij verkeersspiegel de doorgaande weg 
die dan Schmidter Straβe heet en  rechts omlaag 
buigt, gaat u L (Im Unterdorf) langs huisnr. 72. 
Voorbij het laatste huis (nr. 80), meterkast en 
“paardenkijkzitbank” volgt u RD de weg omlaag. 
Aan de 3-sprong, aan het einde van de asfaltweg, 
loopt u RD het graspad omlaag.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD verder omlaag. Aan de verharde 3-
sprong bij zitbank gaat u L omlaag.  Let op!  Na 
10 m gaat u L het bospad omlaag, dat een eind 
verder even begroeid is. Aan de T-splitsing gaat u 
L de brede bosweg omlaag met rechts mooi 
uitzicht over het dal van het beekje de 
Tiefenbach.  Beneden aan de 3-sprong gaat u R 
omlaag en steek via de brug de Tiefenbach over.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (85) over 
de brede weg door het dal van de Tiefenbach.  
Vlak vóór de brug met ijzeren reling gaat u L (85) 
het brede bospad omhoog. Volg nu 1,4 km dit 
stijgende pad.   
 

(Bijna boven  passeert u rechts beneden een 
ingegraven zitbank met mooi uitzicht over het dal van 
de Raffelspütz).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD. (U verlaat hier 
wandelroute 85).  Aan de 3-sprong met links een 
Grillhütte gaat u R de steile smalle asfaltweg met 
aan de zijakanten kasseienstroken omhoog.  
 

(Hier bij de Grillhütte staan enkele picknickbanken, 
een prima pauzeplek. Hier kunt u ook  uw voeten 
even verwennen in het Wassertretbecken/ 
Kneipanlage).  
 

Boven aan de 3-sprong in Brandenburg loopt u 
RD over de klinkerweg.   
 

6. Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis (1888) 
gaat u L omhoog.  Tegenover huisnr. 103 gaat u R 
(Hügelstraβe) omlaag.  Aan de kruising bij zitbank 
gaat u L (Mittelstraβe) de doodlopende weg in.  
Steek de voorrangsweg over en loop RD het 
graspad omlaag. (Voor u ziet u weer in de verte de 
vlakte gelegen tussen Aken en Keulen). Beneden 
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R de 
asfaltweg omlaag.  Aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegels gaat u R omhoog. Let op!  Na 
ruim 100 m, vlak voor smalle zijweg links en 30 m 
voor voorrangsweg, gaat u bij houten 
elektriciteitspaal L het graspad omlaag.  Aan het 
eind van het pad loopt u schuin rechts het 
weiland omlaag. Steek beneden het 
waterstroompje over, loop even omhoog en ga R 
(rode strepen op bomen) over het bospaadje. 
Negeer meteen zijpad rechts omlaag. Volg nu 
geruime tijd het licht dalende bospaadje met 
rechts beneden van u het beekje de Dresbach.  
Negeer zijpaadje scherp links omhoog en even 
verder steekt u via bruggetje een zijbeekje van de 
Dresbach over. Volg nu weer geruime tijd het 
licht dalende bospaadje met rechts beneden weer 
de Dresbach. (U passeert meteen een zitbank).      
 

7. Aan de 3-sprong bij de eerste huizen van 
Obermaubach gaat u L (Rödderweg) de smalle 
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong voorbij de 
links staande woning met huisnr. 30  gaat u R de 
smalle weg omlaag. Volg dan voorbij 
verbodsbord RD het graspad.  

http://www.strijdbewijs.nl/westwall/hurtgenwald3.htm)


 

(Aan dit graspad staat een zitbank met mooi uitzicht).  
Aan de kruising van veldwegen gaat u L omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u R (62) langs de 
zitbank omlaag.  Aan de 3-sprong bij ingang van 
kerkhof gaat u RD (In Nastel) langs huisnr. 27 
verder omlaag.  Aan de kruising RD. Neem dan 

meteen de eerste weg R (Seestraβe) omlaag.  
Negeer alle zijwegen en u komt u weer bij café 
Flink, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras de wandeling kunt 
afsluiten met o.a. Kaffee und Kuchen. Ook lekker 
ijs is hier verkrijgbaar.  

 
Als u vlak vóór het café R omlaag 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, die in Roermond in de Maas stroomt, 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. 

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.  
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