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Tijdens deze afwisselende Eifeltocht wandelt u naar het dorp Herhahn en dan loopt u over panoramische 
veldwegen en een stuk van de Eifelsteig door het bos naar het dorp Gemünd. Hier passeert u het 
Gemünder Parkrestaurant voor een pauze. Na een leuk stuk langs de Urft klimt u omhoog naar een mooi 
plateau en loopt u langs bosranden met mooie uitzichten. Aan het eind klimt u door de weilanden omhoog 
naar een schitterend uitzichtpunt waar u nog een mooi panorama wacht.  In de gezellige Morsbacherhof 
kunt u de wandeling afsluiten met Kaffee und Kuchen of een lekker biertje. 
 
Startpunt Morsbach: Bauerncafé Morsbacherhof, Morsbach 20, Morsbach - Schleiden. 
(U kunt parkeren in de straat).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,80 km  4.40 uur  207 m  390 m 
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844. MORSBACH - Gemünd 15,8 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u L omlaag. 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
(Gartenstraβe) omlaag. Beneden aan de 4-sprong 
loopt u bij verbodsbord RD met rechts boven van 
u een aardig houten optrekje met schitterend 
uitzicht. Negeer veldweg (inrit) rechts omhoog.   
Even verder wordt de smalle asfaltweg een 
veldweg en later een dalende bosweg. Beneden 
aan de 5-sprong gaat u R de grindweg steil 
omhoog. (Dus niet scherp R het graspad omhoog!). 
Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Na 10 m gaat u  R het pad 
omhoog.  Boven aan de asfaltweg bij trafokost in 
Herhahn gaat u R omlaag en dan omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L omhoog.  Aan 3-
sprong RD. Vlak daarna steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u RD (Eckstraβe).  
Vlak vóór de T-splitsing gaat u bij verbodsbord L 
over de  asfaltweg met rechts de voorrangsweg. 
Negeer zijweg rechts richting windturbines. Aan 
de kruising met voorrangsweg gaat u L omhoog. 
(U loopt nu even over het bedrijventerrein Herhahn).  
Boven aan de volgende kruising loopt u RD 
(Brücksief) omlaag.  
 

2.  Aan het einde van deze weg gaat u bij groot 
zonnepanelenpark bij verbodsbord L de smalle 
asfaltweg omlaag. Negeer veldweg links. De 
dalende smalle asfaltweg wordt beneden een 
veldweg. Neem dan de eerste veldweg R steil 
omhoog.  Boven aan de kruising gaat u RD over 
de veldweg. Beneden aan de 3-sprong gaat u L de 
veldweg omlaag, die u bijna 1 km RD volgt. Aan 
de T-splitsing gaat u R omhoog.  Boven aan de 4-
sprong bij zitbank en herinneringskruis gaat u L 
over de smalle asfaltweg met rondom mooi 
uitzicht.  
 

(Hier stortte op 31 maart 1944 de Engelse 
bommenwerper Halifax LV898 van het 427 Squadron 
neer en kwamen de acht bemanningsleden om het 
leven).  
 

Negeer  veldweg rechts omlaag en blijf de 
asfaltweg RD volgen. Negeer veldweg rechts 
omhoog en loop RD de asfaltweg omlaag  met 
rechts mooi uitzicht over de dalen van de Olef en 
de Urft.  U passeert in het gehucht Hohenfried 
enkele huizen.  Negeer voorbij boerderij  en 
elektriciteitsmast zijweg rechts omlaag. Let op! 
Aan de Y-splitsing bij bord “Landhaus 
Hohenfried” gaat u R het bospad omlaag en u 
passeert meteen de schuilhut “Hohenfrieder 
Hütte” en volg het dalende bospad richting 
Gmünd. Beneden aan de bosweg gaat u L 
(AE/Eifelsteig). Na 25 m gaat u  R (Eifelsteig) het 
bospaadje omlaag, dat een eind verder een  
zigzaggend dalend pad wordt. Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer loopt u RD (24/Eifelsteig) richting 

Gmünd en even verder passeert u een open 
schuilhut. Negeer bijna beneden zijpaadje schuin 
links omhoog en volg het pad RD (Eifelsteig).  
(Een eindje verder ziet u rechts beneden de beek 
Olef). Beneden in Gmünd gaat u bij bijzonder 
wegkruis L (Eifelsteig) over de smalle asfaltweg.  
 

3. Aan de 3-sprong bij zitbank en St. Nikolaus 
kerk gaat u R (Eifelsteig) omlaag.  Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Neustraβe). 
Negeer meteen zijweg links. Waar de asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u bij wegwijzer L door de 
winkelstraat/voetgangerszone.  
 

(Als u hier rechts op de brug gaat staan, ziet u de 
Olef uitmonden in de Urft).  
 

Let op! Neem nu de eerste smalle klinkerweg R 
(Alte Schule).Voor het riviertje de Urft gaat u L 
over het klinkerpad met links van u een 
speelveldje.  Bij sluisje en waterval volgt u RD het 
asfaltpad langs de beek. Negeer zijpaden links. 
Loop onder de voetgangersbrug door en ga na 20 
m L omhoog. Voor het Wassertreten & Armbad 
gaat u  L onder de pergola door en u komt bij het 
Gemünder Parkrestaurant, waar u binnen of op 
het terras kunt pauzeren. Een  mooie pauzeplek 
met o.a. Kaffee und Kuchen. (Tegenover het 
restaurant ligt het toeristenbureau, dat een bezoekje 
waard is).   
 

4.  Met uw rug naar het terras en de ingang van 
het restaurant gaat u R. Voor het kunstwerk 
bestaande uit grote stenen gaat u R en via de 
voetgangersburg steekt u de Urft over. Na de 
brug gaat u bij groot infobord L omhoog richting 
Wolfgarten/Urftstaumauer. Negeer meteen zijpad 
rechts omhoog. (Even verder ziet u links beneden 
het openluchtzwembad). Aan de Y-splitsing bij 2 
zitbanken en wegwijzer gaat u R (Eifelsteig) 
omhoog richting Urftstaumauer en volg  geruime 
tijd dit bospad. Aan de asfaltweg gaat u L omlaag 
langs de jeugdherberg Schleiden-Gmünd. 
Beneden aan de 3-sprong bij groot infobord gaat 
u R (Im Wingertchen) richting Vogelsang.  Negeer 
zijpad scherp rechts omhoog.  
 

(Even verder ziet u links beneden de Urft weer 
stromen. Nog een eindje verder passeert u enkele 
fraaie vakwerkhuizen).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L en via de brug steekt 
u de Urft weer over. Neem dan voorbij de St. 
Christoffel kapel en zitbanken en bij 
Fuβfallkreuz/wegkruis (zie infobordje ook in het 
Nederlands)  de eerste weg R (Bruchstraβe).  Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L 
(Dreiborner Weg) omhoog.  Aan de 4-sprong 
loopt u RD verder omhoog en u passeert links 
weer een wegkruis.   



 

Negeer doodlopende zijweg links. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u L (Dreiborner Weg) steil 
omhoog.  
 

(Doe rustig aan het is een straffe kuitenbijter. U gaat 
nu circa 500 m omhoog lopen. Na circa  200 m 
passeert u een zitbank).  
 

5. Boven aan de kruising gaat u RD de veldweg 
steil omhoog.  
 

(Rechts boven ziet u hier de toren van de voormalige  
Ordensburg Vogelsang, Tot 1939 werden hier 
vijfhonderd SA'ers (Ordensjunkers) opgeleid 
(gehersenspoeld). De route volgend passeert u een 
wilduitkijkpost en even verder weer een zitbank, een 
mooie uitpufplek).   
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis loopt u RD nog 
even verder omhoog. Let op!  Waar rechts de 
houten afrastering eindigt en links een 
wandelmarkeringspaal staat, gaat u R over het 
graspad/veldweg met rechts van u  struikgewas. 
Aan de T-splitsing gaat u L steil omhoog.  Na 100 
m gaat u boven aan de T-splitsing voor 
afrastering R omhoog.  Waar de veldweg links 
omhoog buigt richting wilduitkijkpost, negeert u 
graspad rechts omlaag. Boven aan de T-splitsing 
bij zitbank en wegwijzer gaat u R (14) de veldweg, 
die later een bosweg wordt, omlaag richting 
Morsbach.  
 

(Waar de bosweg rechts omlaag buigt, passeert u 
links het witte herinneringskruisje met hoefijzer aan 
het 23 jaar oud paard Attaya.   
 

Volg nu nog  1,7 km deze bosweg/veldweg en 
negeer bijna aan het eind zijweg rechts. (Na 
geruime tijd  ziet u  staand bij  zitbank beneden 
Gemünd). Boven aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u R de bosweg omlaag.  
 

(Voor u ziet u het hooggelegen Morsbach, waar u 
naar toe loopt. Even verder ziet u rechts weer de 
toren van de voormalige  Ordensburg Vogelsang).   
 

Beneden aan de 3-sprong  bij wegwijzer en 
zitbank loopt u RD en steekt u het beekje 
Braubach over en volg de weg omhoog richting 
Morsbach.   
 

6. Aan de 3-sprong voorbij waterpompstation 
gaat u R het pad omhoog met links van u een 
dicht  naaldbos en rechts mooi uitzicht over het 
Braubach dal.  Boven aan de T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L omhoog. Let op! Meteen 
daarna aan de Y-splitsing bij zitbank en 
wandelmarkeringspaal gaat u R de veldweg (inrit) 

omhoog. (U gaat dus niet R richting groot weiland).  

Na 10 m gaat u L door het weiland omhoog met 
rechts van u de afrastering. (Doe rustig aan, dit is 
een zeer straffe  kuitenbijter die 100 m lang is). Op 
de hoek van de afrastering loopt u nog even RD 
het weiland steil omhoog. Boven voor afrastering 
gaat u R over het graspad met links van u de 
afrastering richting wilduitkijkhut. (U heeft hier 
prachtig uitzicht). Het pad buigt naar links en u 
passeert een houten afsluitboom. Blijf nu RD 
lopen met rechts van u het hellingbos. U loopt 
een groot weiland binnen en ga dan na ca. 50 m L 
door het weiland steil omhoog richting enkele 
berkenbomen en  struikgewas.  
 

(U kunt ook de bosrand blijven volgen. Aan het eind 
van de bosrand gaat u R. Meteen daarna gaat u L de 
veldweg omhoog. Waar de veldweg boven een 
asfaltweg wordt, gaat u L naar de tweezits zitbank en 
infobord, waar u schitterend uitzicht heeft. Loop dan 
weer terug en volg de smalle asfaltweg. Ga dan 
verder bij **** in punt 7).  
 

Loop boven, bij de rechts van u staande 
berkenbomen en struikgewas,  schuin links door 
het weiland verder omhoog richting infobord en 
tweezitsbank.  
 

(Hier heeft u  prachtig uitzicht  o.a. weer op de 
voormalige  Ordensburg Vogelsang (wandeling 832 
Morsbach en wandeling 757 Einruhr) en op 
Gemünd).    
 

7.  Loop nog 50 m RD en ga dan L over de smalle 
asfaltweg.  **** Aan de 4-sprong bij groot infobord 
en wegwijzer loopt u RD (Eifelsteig) verder 
omlaag richting Morsbach.   Aan de volgende 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 terug naar 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.   
 

 


