816. RURBERG 18,1 km
www.wandelgidseifel.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

Startpunt: Hotel-Restaurant Ziegler, Dorfstraβe 24, Rurberg – Simmerath. Tel : 0049-24732310.
Het restaurant is momenteel gesloten.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

18,06 km

5.30 uur

267 m

503 m

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.

Rurberg is een leuk dorp aan de Rursee met fraaie vakwerkhuizen. Tijdens deze mooie Eifeltocht wandelt u
over een prachtig pad langs de Rursee en Obersee naar het dorp Einruhr. Via het prachtige Rurdal komt u
in het Eifeldorp Dedenborn. Dan volgt een heel mooi stuk langs de kabbelende Tiefenbach en dan klimt u
omhoog naar het dorp Kesternich. Dan daalt u langs de Weidenbach door het bos af naar Rurberg. De
route biedt mooie uitzichten en er staan genoeg zitbanken onderweg voor een pauze. In Einruhr en
Kesternich liggen enkele cafés maar neem ook zelf genoeg proviand mee. Behalve de steile klim naar
Kesternich is het grootste stuk van deze wandeling vrij gemakkelijk te lopen.

816. RURBERG 18,1 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R omlaag.
Aan de 3-sprong gaat u R (Am Kanal) omlaag.
Negeer smalle weg links omlaag. Aan de 3sprong bij groot muurkruis gaat u L (Bollard/24).
Aan de Y-splitsing bij mooi vakwerkhuis (nr. 22)
gaat u L (24) omlaag. Aan de 3-sprong voor de
Rursee/Rurtalsperre gaat u R (Seeufer). Aan het
eind van de Rursee gaat u aan kruising L langs
het toeristenbureau en steek de stuwdam
(Eiserbachdamm) over met rechts van u de
Eiserbachsee en links de Rursee.
Aan de
overkant van de stuwdam gaat u aan de kruising
RD omhoog en loop meteen daarna het steile
asfaltpad (voetpad) RD (Wasserweld Route)
omhoog.
(Als u aan de kruising L (Anliegerstelle Obersee)
gaat, dan kunt u met de boot via de Obersee naar
Einruhr varen. Steek in Einruhr dan de grote brug
aan de voorrangsweg over en ga dan verder bij ****
in punt 2).
Het asfaltpad wordt een bospad. Boven aan de
asfaltweg gaat u RD. Meteen daarna gaat u bij
verbodsbord R het bospad omhoog. Negeer
zijpaden rechts en volg
het bospad RD
(Wasserweld Route). Beneden gaat u R
(Wasserweld Route) over het brede pad met links
beneden van u de Obersee. Voorbij zitbank buigt
het pad omlaag en beneden loopt u vlak langs de
Obersee. Volg nu 3,2 km het mooie pad langs de
Obersee.
(De Obersee vormt de verbinding tussen de
stuwmeren Rursee en Urftsee. Het stuwmeer, dat
gebruikt wordt voor de winning van drinkwater, kan
20,8 miljoen m3 water bevatten en is 8 km lang. Het
is maximaal 800 m breed en circa 30 m diep.
Mogelijk ziet u hier elektrische rondvaartboten over
het meer varen).
2.
Aan de 3-sprong bij schuilhut
RD
(Wasserweld Route/6) verder langs het meer
richting Einruhr. Na 1,5 km heeft u boven bij
rechts van de weg staande zitbank mooi uitzicht
over Einruhr. Meteen daarna gaat u bij wegwijzer
en schuilhut L (Wasserweld Route/Rurtal
Schlemmerroute) het pad omlaag richting
Einruhr. Na bijna 1 km gaat aan de grote brug en
voorrangsweg R.
(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L Einrurh inlopen.
waar de nodige horeca is).

**** Neem nu meteen de eerste doodlopende weg
L (Fleushütte) richting Monschau/Ranchenauel
met rechts van u hotel Haus am See. Aan de Ysplitsing, meteen voorbij het hotel, gaat u bij
verbodsbord L over de asfaltweg met links van u
de Rur. U passeert het herinneringsmonument
“Pleushütte”.
(Door de tweede verhoging van de Rurtalsperre met
circa 20 meter (tot 77 m), moesten de inwoners van
Pleushütte, ondanks felle protesten, hun dorpje
verlaten. De ijzersmelterij Pleushütte, waar veel
mensen uit het dorp werkten, werd in 1957 gesloten.
Tussen 1955 en 1959 eindigde de geschiedenis van
Pleushütte en werd het gebied onder water gezet.
Niet alleen Pleushütte maar ook een deel van Einruhr
kwam onder water te staan).
De asfaltweg wordt een grindweg. Aan de 3sprong bij zitbank en zwerfstenen gaat u RD
langs het weiland richting Dedenborn. (Ca. 50 m
links van u stroomt de Rur). Volg nu 1,8 km de licht
stijgende weg door het mooie Rur dal. Negeer
zijweg scherp rechts omhoog. Na 400 m gaat u
bij hoge rotswand L (55) en steek via de houten
brug (St.Michael-Steg) de Rur over.
3. Volg dan RD (55) het graspad/grindpad
omhoog. Het (gras)pad buigt naar links. Volg dan
de bosweg omhoog met links beneden van u de
Rur. Boven verlaat u het bos en volg de smalle
asfaltweg RD. Waar de asfaltweg bij zitbank
rechts omhoog buigt, negeert u zijpad links en
volg verder de stijgende asfaltweg RD (36).
Negeer boven graspad rechts. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u L (36) omhoog
richting Dedenborn. (Een prima pauzeplek met
mooi uitzicht na 8,5 km). Waar de asfaltweg bij
wegwijzer en het herinneringskruis van Math.
Gerhald Joerres, die hier op 10 mei 1897 op 18
jarige leeftijd plotsteling overleed naar rechts
buigt, negeert u twee zijwegen links en volg
verder de asfaltweg RD (06) richting Ortsmitte.
Aan de T-splitsing in Dedenborn gaat u R (06).
Meteen daarna aan de voorrangsweg bij Haus
Dedenborn gaat u L omlaag.
(Een mooie pauzeplek, in de wintertijd alleen
geopend in het weekend).
Bij rots (natuurmonument zie infobordje) verlaat u
het dorp en volg de asfaltweg omlaag.

Bij wegwijzer en waar de vangrail eindigt, gaat u
schuin R(16/Heckenland route) het pad omlaag
richting Eicherscheid. Beneden aan de 4-sprong
bij
wandelmarkeringspaal
gaat
u
R
(16/Heckenland route) over het graspad en steek
via de brug de Rur weer over. Aan de T-splitsing
gaat u R het bospad omhoog richting Simmerath
met rechts beneden van u de Rur.
4. Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD (47).
Negeer vlak daarna hol pad rechts omlaag. Neem
meteen na de bocht het pad schuin R (26)
omlaag. Beneden steekt u het beekje Tiefenbach,
een zijbeekje van Kall over. Boven aan de
ongelijke
4-sprong
bij
zitbank
en
herinneringskruis “Ernst” gaat u L (51) de
verharde bosweg omhoog met links van u de
Tiefenbach. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u
R (11/16/47) richting Simmerath. Volg nu 1,8 km
de stijgende
weg met rechts van u de
kabbelende Tiefenbach.
(Na 1 km passeert u een oud huis met klimop, groot
houten muurkruis (1e helft 19e eeuw) en Maria beeld
in muurnis. Dit is de voormalige Witzerath Ölmühle
(17e eeuw/o.a. beukennootjes).
Volg nog 800 m het mooie stijgende pad met nu
links van u de Tiefenbach. Aan de 3-sprong bij
veldkruis gaat u R over de bosweg. Aan de 3sprong bij bordje “112”gaat u RD (11/47/51)
verder langs de Tiefenbach.
5. Aan de Y-splitsing bij schuilhut gaat u R de
bosweg omhoog richting Kesternich.
(U heeft nu 11,8 km gelopen en verlaat hier de
Tiefenbach. U begint nu aan een pittige klim van 1,2
km).
Negeer zijpad scherp links en volg het pad
omhoog met links van u een waterstroompje.
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R verder
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD verder omhoog langs het waterstroompje.
Bijna
boven
aan
de
3-sprong
voorbij
waterpompstation en bij bordje “112” gaat u RD
de asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de 4sprong bij trafokast in Kesternich gaat u RD
(Ringstraβe) nog even verder omhoog. Boven aan
de voorrangsweg gaat u R omlaag. Neem voorbij
Grillstübchen de eerste weg L (Rurberger Straβe)
met rechts van u een parkje met zitbanken en een
groot oorlogsmonument. Aan de 3-sprong RD.
Voorbij huisnr. 19 A gaat u L de weg omlaag met
rechts van u een hoge beukenhaag met doorkijk.
Bij verbodsbord loopt u het dorp uit. (De volgende
4 km is het bijna alleen maar omlaag lopen). Aan
de kruising gaat u RD (44) verder omlaag. Negeer
veldweg links omhoog en blijf omlaag lopen
langs een rij beukenbomen. Aan de 4-sprong bij
wegwijzer gaat u RD (Kall Rur Panoramaroute
(KRP))
omlaag
richting
Steckenborn/Weidenbacher Mühle. Bij houten

gebouw (Grillhütte) en picknickbanken buigt het
bospad naar echts.
6. Aan de Y-splitsing gaat u R (KRP) het bospad
omlaag met rechts van u het Weidenbach dal. Na
750 m gaat u aan 4-sprong RD (KRP) verder
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R de
bosweg omlaag. Meteen daarna gaat u bij
wegwijzer R (KRP) het bospad omlaag richting
Steckenborn/Weidenbacher Mühle Blijf nu het
bospad RD (KRP) volgen. Aan de 4-sprong gaat u
RD (KRP) het bospad verder omlaag. Bijna
beneden gaat u bij wilduitkijkhut schuin L over
het grasveld richting zitbank. Steek het houten
bruggetje over en ga meteen R met rechts van u
een beekje. (U komt dus niet bij de zitbank, een
genietplekje). Vlak daarna gaat u L (KRP) over het
brede pad dat bij houten gebouw een stijgend
bospad wordt. Boven aan de ongelijke 4-sprong
gaat u R (KRP/16/33) de bosweg omlaag, die u 1,2
km RD volgt. Na circa 1 km loopt u aan de 4sprong bij zitbank en Weidenbachtal kapel RD
verder omlaag richting Rurberg.
(U verlaat hier KRP. Hier ligt rechts beneden de
voormalige Weidenbacher Mühle (1807). De
watermolen maalde tot in de jaren 50 van de vorige
eeuw haver en rogge)
7. Steek de doorgaande weg over en ga L omlaag.
Meteen daarna (10 m) gaat u R (A4/A5/Rurtal
Schlemmertour) via de opening in de vangrail
het bospaadje omlaag. (Let op! Na 5 m steekt er
een steen uit het pad!).
Beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u L met rechts van u
de Weidenbach. Aan de asfaltweg gaat u R over
de brug en volg de stijgende asfaltweg, die
meteen links omhoog buigt. Boven passeert u het
plaatsnaambord Rurberg. Meteen daarna aan de
4-sprong gaat u R (Weissenbacher Weg) de
veldweg omhoog. Waar de veldweg bij zitbank
links omhoog buigt (34/34), negeert u graspad
rechts. Boven aan de T-splitsing gaat u L (24) en
loop meteen daarna
over het links gelegen
graspad omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat
u RD. Vlak daarna voor de met breuksteen
(Buntsandstein) gebouwde St. Barbara kerk met
de mooie glas-in-lood ramen gaat u R.
(De kerk stond eerst beneden in het dorp, maar door
de bouw van de Rurtalsperre Schwammenael (1934
-1938) is de kerk hier boven in het dorp gebouwd).
Let op! Meteen daarna bij infobord, bushuisje en
kapel met kruis gaat u L de stenen trap omlaag.
Meteen daarna gaat u R het “rotspad” omlaag en
loop dan RD het smalle kasseienpad omlaag
richting vakwerkhuis. Beneden aan de asfaltweg
gaat u R omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong bij kapel met kruis L (Dorfstraβe) omlaag.
Na het passeren van mooie vakwerkhuizen komt
u weer bij het hotel.

