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Tijdens deze afwisselende Eifeltocht is er veel te zien. Tot aan punt 4 is de wandeling heel gemakkelijk 
maar dan moet er even stevig geklommen worden. U wandelt eerst naar het verlaten dorp Wollseifen 
waarvan alleen het oude schoolgebouw en de kerk nog overeind staat. Dan volgt u een prachtige 
panoramaweg omlaag en steekt u via de stuwdam Urftstaumauer de Urftsee over.  Dan komt u bij 
restaurant Urftseemauer voor de eerste pauze.  Dan wandelt u verder over een gemakkelijke weggetjes 
langs de Urftsee/Urft en dan loopt u omhoog naar de Ordnungsburg Vogelsang. Via een aantal trappen 
komt u bij het imposante complex waar voor de Tweede Wereldoorlog jonge SA'ers (Ordensjunkers) 
werden opgeleid (gehersenspoeld). Er is ook een bezoekerscentrum en restaurant.  Het laatste stuk gaat 
omlaag door een leuk beekdalletje en dan loopt u omhoog naar Morsbach waar u boven nog een mooi 
panorama wacht.   
 

Startpunt : Café Restaurant Urftseemauer, Urfttalsperre 1 Schleiden. Omdat het restaurant niet per auto 
bereikbaar is kunt u de wandeling starten in Morsbach en pauzeren bij Restaurant Urftseemauer. 
(Geopend dagelijks van Pasen t.m herfstvak. Winter: Wo t/m za 11.00 – 16.00, zo 11.00 – 17.00 uur). 
 

Startpunt Morsbach: Bauerncafé Morsbacherhof, Morsbach 20, Morsbach - Schleiden. 
(U kunt parkeren in de straat).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,18 km  5.15 uur  214 m  405 m 
 

 
 

832. MORSBACH 17,2 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u L omlaag. 
Aan de 4-sprong gaat u L (Heidestraβe) omhoog.  
Boven aan de 3-sprong RD. Bij zitbank buigt de 
asfaltweg naar links met voor u windturbines.  
Aan de 3-sprong RD omlaag. Negeer  graspad 
rechts.  Beneden aan de T-splitsing bij waterpoel 
gaat u R de veldweg omhoog. Let op! Na 25 m 
gaat u  L over het graspad  langs de 
manegeweide. Aan het eind van het graspad  gaat 
u R met rechts een akker en links een helling met 
vangrail. Aan het eind van de vangrail steekt u 
schuin links de doorgaande weg over en ga dan 
bij verbodsbord R de brede grindweg omhoog.  
Let op!  Na 30 m gaat u R en loop dan schuin L 
door het weiland/grote grasveld (geen pad) 
helemaal omhoog. Loop boven RD richting groen 
gebouwtje en open schuur. (U loopt hier op de 
Dreiborner Hochfläche). Loop links van het 
gebouwtje (WC) omhoog en loop dan RD over het 
grote grasveld richting de brede open schuur in 
de verte.  
 

(U loopt hier over het voormalig militair oefenterrein 
Vogelsang, (tot 1 januari 2006 militair gebied) met 
rondom mooi uitzicht).  
 

Aan het eind van het grasveld gaat u bij 
betonplatenstrook L en ga dan meteen R over de 
asfaltweg richting open opslagruimte. Bij de open 
opslagruimte gaat  RD (Reitspur) over de 
grindweg richting Einruhr 5,7 km. Aan de 3-
sprong RD. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u verder RD.   
 

2. Steek de doorgaande weg  en greppel  over en 
loop RD. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u  RD over de brede grindweg 
richting Wollseifen. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en infobord gaat u RD. U passeert een 
Mariakapel (1908) en blijf de grindweg RD 

(Dorfstraβe) volgen. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u L (om Dresch) omhoog richting 
Wollseifen.  Negeer bij wegwijzer graspad links 
omhoog en blijf de grindweg RD volgen richting 
Wollseifen. Aan de kruising bij wegwijzer en 
rechts de oude school van Wollseifen (zie 
infobord) gaat u L de betonplatenweg omhoog 
richting Einruhr. Na 50 m gaat u R langs de 
picknickbanken en infobord (ook in NL) naar de 
St. Rochuskerk (1633-1635).  
 

(Binnen in de kerk met het bijzondere kruis en 
Mariabeeldje is het lekker koel in de zomer.  
 

Hier staan ook twee picknickbanken, een prima 
pauzeplek. Op het grote infobord (ook in het 
Nederlands) komt u alles te weten over dit 
spookdorp. Dit verlaten dorp is niet met de auto te 
bereiken maar uitsluitend via de wandelpaden. In de 
winter van 1944-1945 wordt het dorp zwaar getroffen 
door bommen van de geallieerden. Een groot deel 
van het dorp wordt verwoest en veel bewoners 
kwamen om het  leven. In de nazomer van 1946, 
toen de ergste oorlogsschade weer hersteld was, 
kregen de 120 gezinnen met in totaal 550 personen 
totaal onverwacht te horen dat ze binnen drie weken 
een nieuw onderkomen moesten zoeken. Vanaf die 
periode tot 2006 werd het dorp gebruikt als militair 
oefenterrein door de Britten en vanaf 1950  door de 
Belgen. De bewoners mochten slecht één keer per 
jaar, tijdens Allerheiligen, hun dorp bezoeken om de 
doden te herdenken. De 155 doden zijn later 
herbegraven op kerkhoven in de omgeving. De 
“nieuwbouwhuizen” werden door de militairen 
gebruikt voor oefeningen o.a. het oefenen van huis 
naar huis gevechten).  
 

Loop RD langs de ingang van de kerk. Aan de T-
splitsing gaat u L.  Aan de 4-sprong bij wegwijzer 
gaat u R omlaag richting Urftstaumauer (3 km). 



 

Aan de volgende 4-sprong gaat u R richting 
Urftstaumauer (2,9 km).  Volg geruime tijd de 
mooie dalende panoramaweg met rechts uitzicht 
op de voormalige NS-Ordensburg Vogelsang, 
waar u straks nog komt.  
 

3. Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L 
richting Urftstaumauer (1,4 km). Negeer meteen 
bosweg links omhoog. Bij wegwijzer buigt de weg 
rechts verder omlaag richting Urftstaumauer (1,2 
km). Bij de volgende wegwijzer buigt de weg links 
verder omlaag richting Urftstaumauer (0,6 km).   
 

(Als u hier even R gaat, dan komt u bij uitzichtpunt 
met mooi uitzicht op de Urftstaumauer. De stuwdam 
werd tussen 1900 en 1905 gebouwd. De stuwdam is 
225 m lang en 58,5 m hoog). 
 

Bij groot infobord gaat u R richting Urftstaumauer 
(0,4 km) het rotspaadje omhoog langs de houten 
reling. Steek de stuwdam over en u komt bij 
Ausflugslokal Urfttalsperre (zelfbediening), de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras iets kunt eten en drinken.  
 

(Hier zijn ook openbare zeer nette toiletten. Er is ook 
een Hundebar, waar honden hun dorst kunnen 
lessen. De eigenaar Bernd Hilger hoort graag wat u 
van de wandeling vindt).  
 

Meteen voorbij het restaurant gaat u aan de Y-
splitsing R over de asfaltweg richting Heimbach 
met rechts van u de Urftsee. Na 800 m passeert u 
een bushalte en zitbank. Meteen daarna aan de T-
splitsing bij wegwijzer gaat u R over de grindweg 
richting Gmünd. U loopt nu circa 4 km langs de 
Urfttalsperre/Urft.  
 

(Na lange tijd passeert  u een infobord en verrekijkers 
met mooi uitzicht op Burg Vogelsang).   
 

4. Steek R de grote hangbrug (Victor-Neels-
Brücke) over en volg het grindpad. Loop dan een 
eind verder rustig de steile asfaltweg (slechts 500 
m 16%) omhoog. Bijna boven aan de 4-sprong bij 
groot infobord gaat u RD. Meteen daarna bij geel  
infobord (ook NL) gaat u R richting parkeerplaats. 
Na 50 m gaat u  schuin links over het gedeeltelijk 
afgebakend (paaltjes) plein en ga de rechtse trap 
omhoog met rechts van u het zwembadgebouw.  
 

(De vanaf 1935 gerealiseerde sportgebouwen waren 
een belangrijk onderdeel van het opleidingscentrum 
Vogelsang).  
 

Steek boven RD het sportveld over en ga de 
rechter trap omhoog.  
 

(Als de trap is afgesloten loop dan links over het 
sportveld en RD langs het beheerdergebouw. Ga aan 
het eind R de asfaltweg omhoog langs barak 14).    
 

Ga boven aan de trap L en na 10 m bij de ronde 
toren gaat R de volgende trap omhoog. Steek 
boven bij barak 7 (Kameradschaftshäuser) de 
betonplatenweg over en loop RD de volgende 
trap omhoog. Boven aan de betonplatenweg gaat 
u L. U passeert twee zitbanken, een mooie uitpuf- 
en genietplek.  
 

(De NS-Ordensburg Vogelsang is een voormalig 
opleidingskamp van de NSDAP. De burcht is tussen 
1934 en 1936 gebouwd. Het  begrip Ordensburg 
ontstond naar aanleiding van de behoefte van de 
partij en het staatsbestuur, om zich sterkere 
symbolen uit de Duitse geschiedenis eigen te maken 
en ze ideologisch een andere uitleg te geven. Tot 
1939 werden hier vijfhonderd SA'ers (Ordensjunkers) 
opgeleid (gehersenspoeld)  o.a. in rassenfilosofie en 
lichamelijke opvoeding. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was het complex in gebruik als kazerne 
van de Wehrmacht.  Na de Tweede Wereldoorlog 
werd de Vogelsang een militair oefengebied, eerst 
voor de Britten en na 1950 voor de Belgische 
krijgsmacht. Ook het Nederlandse leger verbleef er 
veelvuldig. In 2006 werd het monumentale complex 
als onderdeel van het  Nationalpark Eifel opengesteld 
voor het publiek). 
 

Aan de T-splitsing bij barak 14 gaat u R de 
betonplatenweg omhoog.  Boven aan de 4-sprong 
voorbij de gele infopaal 19 gaat u schuin L langs 
de gele infopaal 18.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts de 48 m hoge 
toren, die het aanzicht van Vogelsang vanuit de verte 
bepaalt).  (Niet de veldweg!).  
 

Voorbij links gelegen groot gebouw  gaat u bij de 
gele infopaal 17 R het grindpad omhoog tussen 
de berken door.  
 

(Het links gelegen gebouw werd gebouwd als 
woonverblijf voor de vrouwelijke bedienden op het 
domein Vogelsang en werd later als ziekenhuis 
gebruikt).  
 

Boven gaat u L omhoog. Meteen daarna  aan de 
3-sprong gaat R de betonplatenweg omhoog. Let 
op!  Na 100 m gaat u bij verbodsbord L met 
rechts van u de voormalige Belgische kazerne 
“van Dooren”, die na de Tweede Oorlog in de 
jaren vijftig is gebouwd. Aan het eind van het 
gebouw gaat u R de weg omhoog. U komt aan 
een kruising.  
 

(Als u hier RD omlaag loopt komt u bij het 
bezoekerscentrum en restaurant. Geopend tot 17.00 
uur. In het bezoekerscentrum kunt u ook (gratis) een 
plattegrond krijgen waarmee u een korte wandeling 
over het terrein kunt maken langs de diverse 
gebouwen. Elke dag is er om 14.00 uur een 11/2 uur 
durende rondleiding (tegen betaling) over het terrein. 
Op zon- en feestdagen ook om 11 uur.  Zeker de 
moeite waard. Als u hier aan de kruising R  omlaag 
gaat, dan komt na 100 m bij uitzichtpunt 
Burgschänke).   
 

5. Ga hier aan de kruising bij bijzondere infopaal 
(Kutchen Haltestelle) L de asfaltweg omhoog en 
loop even verder RD langs de parkeerplaatsen. 
Aan de voorrangsweg gaat u R en loop even 
verder  onder de grote toegangspoort door.  
 

(Dit is de voormalige entree- en wachtgedeelte 
(“Malakoff) van de Ordensburg).  
 

Meteen na de poort gaat u L en volg de weg langs 
het gebouw behorend bij het entree- en 
wachtgedeelte.  



 

Loop aan het eind van het gebouw even RD over 
het grasveld en ga dan voorbij houten toren  L 
over de asfaltweg (Soms moet u hier over een lint 
stappen).  Negeer meteen bosweg rechts. Vlak 
daarna, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
bij groot infobord RD het graspad omlaag richting 
Morsbach. Voorbij wegwijzer buigt het pad rechts 
omlaag door het bos. Bij de volgende wegwijzer 
en infobord volgt u RD het smalle zigzaggende 
bospaadje omlaag.  Beneden steekt u via mooi 
houten vlonderpad het beekje Morsbach over en 
volg dan even verder het stijgende bospad.   
 

6. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u scherp R 
de bosweg omhoog richting Morbach (1,9 km).  
De weg maakt een scherpe lus naar links. Bij 
wegwijzer buigt de weg rechts verder omhoog 
richting Morbach (1,5 km).  

(Hier is  links het uitzichtpunt Kickley met mooi 
uitzicht over Gemünd).   
 

Volg de verder de stijgende weg. Boven wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 

(Hier staat links  op het grasveld een infobord en een 
tweezitsbank met prachtig uitzicht  o.a. op voormalige  
Ordensburg Vogelsang en weer op Gemünd).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij groot infobord 
en wegwijzer gaat u RD (Eifelsteig)  verder 
omlaag richting Morsbach. Aan de 4-sprong gaat 
u R over het graspad. (U verlaat hier de Eifelsteig). 
Aan de 4-sprong gaat u RD over de smalle 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. 
Beneden aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
omhoog en u komt weer bij de Morsbacherhof. 

         

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.   

 
 

 


