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Startpunt: Restaurant Mestrenger Mühle, Kallweg Vossenack - Hürtgenwald.  (Tel :0049-24749987085). 
Geopend woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.  
(U mag gratis parkeren op de parkeerplaats van het restaurant. Begin de wandeling bij voorkeur tijdens de 
openingstijden anders is de poort dicht. U kunt dan wel het alternatieve begin volgen onderaan de tekst).  
 
(Indien uw navigatie niet het adres kan vinden geef dan in : Schmidter Strasse, volg dan de autoroutekaart onder 
aan deze wandeling.  Aan het eind van Vossenack volgt u de slingerende weg en na een scherp lus naar links gaat 
u R de Kallweg in. Volg deze grindweg helemaal omlaag).   
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Diep verscholen in het dal van de Kall ligt midden in de bossen Restaurant Mestrenger Mühle met mooi 
terras.  Tijdens deze Eifeltocht wandelt u langs het dal van de Kall door de bossen naar het dorpje 
Simonskall waar u kunt lunchen bij restaurant Kallbach. Dan klimt u omhoog en langs mooie bosranden 
komt u de eerste keer in Vossenack. U loopt door de velden rond het dorp en u passeert café Bosselbach 
voor een pauze.  Dan volg een mooi panoramisch graspad door de weilanden. Dan volgt de flinke afdaling 
naar het restaurant waar u nog iets kunt eten. Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken onderweg. 
In de route zitten een paar steile klimmetjes. Als u in de winter wilt pauzeren bij de Mestrenger Mühle of 
niet zo ver wilt rijden, begin de wandeling dan bij parkeerplaats Café Bosselbacherhof.   (Adres Pfarrer 
Dickmann-Strasse 45,  Vossenack). 
 

(Start Bosselbacherhof: Steek bij de parkeerplaats de asfaltweg over en ga RD de veldweg in. Negeer graspad 
links en volg verder punt 5 vanaf **). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,63 km  4.15 uur  219 m  328 m 
 

 
 

825. VOSSENACK 14,6 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u over het terras 
van de Mestrenger Mühle (1668) en loop dan bij 
poort en herinneringskruis (zie infoplaatje) RD 
over het pad gelegen tussen het riviertje de Kall 
en de molentak van de Kall. Aan de 4-sprong bij 2 
bruggetjes loopt u RD over het pad richting 
Schmidt. Vlak daarna steekt u de houten brug 
over.  
 

(Medio nov. 2018 was de brug weg. Laat even weten 
als er weer over de brug gelopen kan worden. Alvast 
bedankt. Is dit niet zo, ga dan verder bij omleiding 
brug in de laatste alinea.  
 

Volg dan RD (36/80) het pad omhoog langs de 
Huschelsbach, een zijbeekje van de Kall. Aan de 
4 sprong bij links gelegen bruggetje en bij 2 
nummers ”36” en “80” op boom gaat u R het 
steile bospaadje omhoog. Boven bij zitbank gaat 
u R de grindweg omlaag.  Volg geruime tijd de 
brede bosweg door het dal van de Kall.  
 

(U passeert rechts (soort bunker) het Wasserwerk 
Vossenack-Schmidt (zie infobord). Een eindje verder 
passeert u links de Teufelsley (zie infobord)).   
 

Aan de  3-sprong bij brug en “schuilparaplu” gaat 
u RD (36/70) richting Zweifall.    ^^ Volg geruime 
tijd de licht stijgende bosweg parallel aan de 
rechts beneden stromende Kall. Negeer bij bord 
“Naturschutzgebiet” zijpad links omhoog en loop 
verder RD (36/70). Negeer voorbij zitbank  bospad 
rechts omlaag.  Vlak daarna aan de 4-sprong gaat 
u RD (36).  Aan de omgekeerde Y-splitsing RD 
(36) en volg geruime tijd de licht stijgende 
bosweg. Boven bij zitbank gaat u R (70) het 
bospad omlaag richting Simonskall. Het pad 
buigt een eindje verder naar rechts.  
 

2.  Aan de 3-sprong gaat u R (36/70) omlaag.  
Negeer privé pad links en volg de veldweg RD 
omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(70) verder omlaag richting Simonskall.  Negeer 
beneden houten brug rechts. Aan de 3-sprong bij 

de oude hoeve Burg Simonskall (1843) en bij 
houten wegkruis gaat u R (70/86).   
 

(U kunt hier L naar de Mariakapel (1935) lopen (50 
m), die te bezichtigen is).  
 

Steek via de  brug de Kall over en u bent in 
Simonskall.  
 

(Op de brug staat het beeld van de H. Nepomuk, der 
Brückenheilige (zie infobordje). Vanaf de brug heeft u 
links mooi uitzicht op de hoog gelegen Mariakapel).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L richting Zweifall.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u rechts de Kremer 
Muhle (1622) en links het Tourist-Information. Als u 
hier aan de T-splitsing R gaat, dan komt u na 300 m. 
bij restaurant Kallbach aan de rechterzijde bij huisnr. 
24-26).    
 

Bij hotel Talschenke gaat u schuin R (36) het 
graspad omhoog.  Loop nu de steile bosweg RD 
(36) omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter).  Negeer  bij zitbank zijpad rechts en 
loop verder RD (36) omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij zwerfkei gaat u L (36) over  de bosweg. 
Negeer meteen zijpad rechts omhoog en na circa 
250 m bospad scherp rechts omhoog. Volg dan 
nog geruime tijd de bosweg RD (36) met links van 
u het dal van de Kall. 
 

3. Let op! Waar de bosweg bij nr. “36 “op boom 
naar rechts buigt, gaat u R  (26) het pad omhoog, 
(Dit is ca. 30 m. vóór zitbank en wegwijzer, waar een 
pad links omlaag gaat). Een eindje verder buigt het 
pad links verder omhoog. Bij bordje 
“Bogensportgelände” buigt het pad links (26) 
verder omhoog. (Hier ziet u in het bos een groot 
ongevaarlijk dier staan).  Boven aan de 3-sprong bij 
enkele zitbanken gaat u R (26). Aan de ruime 3-
sprong bij o.a. infoborden, insectenhotel, twee 
ligstoelen gaat u L de brede bosweg omhoog.  
 

(De grote blokhut, die hier staat,  is van de 
Hochseilgarten Hürtgenwald.  



 

Achter de blokhut ziet u wat dit inhoudt. Zeker even 
gaan kijken).  
 

Boven aan de doorgaande weg gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R (Wolseifener Straβe).  Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u R.  Volg voorbij de 
groene loods geruime tijd de betonstrokenweg 
RD.  Waar de asfaltweg bij enkele huizen naar 
rechts buigt, gaat u bij verbodsbord L de 
betonplatenweg omlaag.  
 

(Privéweg. Wandelen is toegestaan).  (Als u hier de 
asfaltweg naar rechts volgt, de doorgaande weg 
oversteekt en dan 300 m. RD (Franziskusweg) loopt, 
dan komt u bij het Franciscanerklooster/gymnasium. 
Ga hier aan de T-splitsing L en na 50 m. komt u bij 
de militaire begraafplaats Vossenack, waar 2334 
soldaten begraven liggen. Het kerkhof ligt op de 
tijdens de slag om het Hürtgenwald strategisch 
belangrijke heuvel 470. Rechts naast het kerkhof 
staat het monument van de Windhunddivisie).  
 

Maak het brede hek open en weer dicht en volg 
het graspad omlaag.  Maak aan het eind het 
poortje open en weer dicht en ga R langs de 
bosrand over het graspad.  Het graspad buigt 
links omlaag en blijf het graspad langs de hoge 
afrastering RD volgen.  
 

4. Aan de kruising bij groot hek gaat u R (16/26) 
door het poortje en volg de licht stijgende 
veldweg.  (U passeert twee zitbanken).  De veldweg 
wordt een asfaltweg en u loopt Vossenack 
binnen. Neem de eerste weg L (Stockberg). De 
weg buigt naar rechts.. Aan de Y-splitsing gaat u 
R met links van u het  grasveld. (Bijna aan het eind 
van het grasveld  staat een zitbank, een prima 
pauzeplek). Let op! Aan het eind van dit grasveld 
gaat u scherp L de asfaltweg omlaag langs de 
huisnrs. 2 en 4. (Als u hier R gaat, dan komt u na 50 
m. bij café restaurant hotel Zum Alten Forsthaus). 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R over de 
asfaltweg, die bij huisnr. 14 een veldweg wordt. 
Ga bij het grote hek door het poortje en volg RD 
het pad langs de afrastering.  Een eind verder 
wordt het pad een dalend (bos)pad. Beneden gaat 
u R (16/46/94) over de grindweg.  Na 40 m. gaat u 
aan de 4-sprong scherp R de bosweg omhoog. 
Vlak daarna gaat u door de ijzeren poort en volg 
RD de stijgende bosweg. Negeer veldweg links. 
Bijna boven bij het verlaten  van het bos volgt u 
RD de asfaltweg. Negeer alle zijwegen. Aan de 
voorrangsweg in Germeter/Vossenack gaat u L 
richting Simmerath.  
 

5. Vlak daarna gaat u aan de 3--sprong bij zitbank 
R richting Schmidt over het voetpad/fietspad.  
Aan het einde van het fietspad gaat u links van 
deze doorgaande weg lopen. (U kunt het beste 
door het weiland/grasveld lopen met rechts van u de 
doorgaande weg). Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong bij zitbank, waar de dalende doorgaande 
weg rechts (Pfarrer-Dickmaan-Straβe) omlaag 
buigt, loopt u RD het graspad omlaag met zicht 
op de kerk van Vossenack. 
 

 (Tijdens de gevechten in het Huertgenwald (sept. 
1944 - febr. 1945) werd het dorp Vossenack volledig 
verwoest) 

Beneden aan het eind van het graspad in 
Vossenack gaat u meteen L over de veldweg. 
 

(Als u hier R en dan meteen L over de asfaltweg 
gaat, dan komt u na 20 m bij café Bosselbacherhof 
voor een pauze (open woensdag t/m zondag)  Als u 
dan nog circa 250 m doorloopt, dan komt u bij het 
Museum Hürtgenwald (huisnr. 21-23). Hier kunt u 
van maart tot november elke zondag van 11 tot 17 
uur de tentoonstelling “Hürtgenwald 1944 und im 
Friede” bezoeken).  
 

**** Negeer vlak daarna  graspad links omhoog en 
volg nu geruime tijd de dalende veldweg later 
bosweg. Beneden aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u R.  Vlak daarna aan de T-splitsing  gaat u R 
(56) het steile bospad omhoog. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u scherp L het bospad steil 
omhoog (een straffe kuitenbijter).  Bijna boven 
verlaat u het bos en volg het graspad RD 
omhoog. Aan het einde van de afrastering loopt u 
RD het (gras)pad later veldweg omhoog.   
 

(Rechts ziet u weer de Onze Lieve Vrouw van 
Fatimakerk in Vossenack. Zelfs in de kerk vonden 
tijdens de slag om het Hürtgenwald gevechten plaats. 
Amerikanen schoten vanaf het orgel op de Duitsers, 
die zich in de sacristie hadden verschanst. De totaal 
verwoeste kerk werd in 1952-1953 herbouwd). 
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank in 
Vossenack gaat u RD langs de boerderij.   
 

6. Negeer veldweg links omlaag.  (Hier heeft u 
schitterend uitzicht). De dalende asfaltweg buigt 
naar links en wordt een graspad, dat even verder 
een dalend graspad wordt met mooi uitzicht. 
Beneden bij de elektriciteitsdraden en bij 
wilduitkijkpost gaat u R over het graspad, dat u 
geruime  tijd RD volgt. (U passeert een zitbank, een 
genietplakje). Aan het einde van het graspad, waar 
het weiland begint, gaat u L door het weiland met 
links van u afrastering. (Hier ziet u boven woningen 
in Vossenack).  Aan de 3-sprong van graspaden 
bij zitbank en afvalbak gaat u L het graspad 
omlaag, dat een eind verder een steil dalend 
bospad wordt.  
 

(U passeert een veldkruis. U loopt hier over een 
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 
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)
.  
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Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna gaat u L (66) het bospad omlaag.  
Beneden aan de 4-sprong gaat u RD (66) het 
paadje omlaag. Vlak daarna aan de grindweg gaat 
u R. Negeer meteen zijpad links omlaag en loop 
RD.  U komt weer bij het restaurant, de sponsor 
van de wandeling,  waar u de wandeling kunt 
afsluiten met een hapje en drankje. 
 
Alternatief begin (bij gesloten poort). 
Vanaf de parkeerplaats gaat u aan de Y-splitsing 
L de grindweg omhoog. Neem dan het eerste 
paadje schuin L omhoog. Meteen daarna aan de 
4-sprong bij zitbank gaat u L over de bosweg. 
Een eind verder gaat u scherp L het pad omlaag. 
Steek beneden de houten brug over en ga dan 
verder bij **** in punt 1. 
 
Naast de ingang van de restaurant Mestrenger Mühle 
hangt een plaquette ter nagedachtenis van Peter 
Dohr.  Ten tijde van de Slag om het Hürtgenwald was 
hij de eigenaar van de Mestrenger Mühle. Omdat de 

watermolen midden in het gebied van de strijd om de 
Kall Trail lag, verliet hij deze samen met zijn gezin op 
18 oktober 1944. Kort voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, op 5 april 1945 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. 
 

De wandeling over een gedeelte van de Kall Trail, het 
bospad waarover de Amerikaanse 28e infanterie 
divisie “Keystone” in 1944 met hun tanks reden is 
(gratis) te verkrijgen in de Mestringer Mühle. Het is 
wandelroute 66, die 8,5 km lang is.   
 
Omleiding brug 
Loop terug naar de kruising met 2 bruggetjes en 
ga L. Houd nu steeds L aan, dus aan elke 
splitsing gaat u L. U steekt via een brug de Kall 
over en aan de T-splitsing met schuilparaplu gaat 
u R. Volg nu punt 1 vanaf ^^. Laat even weten als 
de brug hersteld is. 

   

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.   

 
 



 

 
 


