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Tijdens deze bosrijke Eifeltocht begint u met een flinke klim naar een mooi uitzichtpunt. Dan loopt u 
geruime tijd door de mooie bossen naar de plaats Schleiden.  Hier passeert u het Schloss Restaurant voor 
een pauze (dinsdag gesloten). Dan klimt u omhoog naar ’t Tempelchen, een mooie uitkijktoren met prachtig 
uitzicht op het dorp en de omgeving. De terugweg wordt steeds mooier langs weilanden en bosranden.  Via 
een verrassend paadje komt u weer in Gemünd waar u in het restaurant welkom bent.  Neem voldoende 
drinken mee want er zitten wat klimmetjes in de route. Ook staan er voldoende zitbanken onderweg.  
 

Startpunt: Café & Pension Müller, Zum Alten Rathaus, Marienplatz 17,  Gemünd – Schleiden. (tel :0049-
2444914200). Geopend : Dinsdag t/m zondag van 09.00 tot 18.00  uur.  Groepen op afspraak ook buiten 
deze tijden welkom 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,24 km  5.40 uur  203 m  497 m 
 

 
 

849. GEMÜND 18,2 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang loopt u R de 
winkelstraat (voetgangerszone) in.  Negeer 
zijwegen. Via de brug steekt u de Olef over. (Links 
stroomt hier de Olef in de Urft). Meteen na de brug 
gaat u R. Aan de grote kruising met 
verkeerslichten en bij de volgende brug en bij de 
St. Nikolaus kerk gaat u RD. Na 50 m gaat u L 
(Schleidener Straβe) omhoog.  Meteen daarna 
gaat u L (Steinweg/E8) omhoog langs de 
vakwerkschuur.  Negeer zijweg rechts.   
 

(Als u vlak daarna links gaat, komt u bij Eifelblick 
Kreuzberg. Hier staat een infobord, een tweezitbank 
en een  groot stenen kruis. U heeft hier prachtig 
uitzicht o.a. over Gemünd. Bij het infobordje aan de 
asfaltweg komt u meer te weten over het grote 
stenen kruis).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong loopt u verder RD  (E8) 
over de stijgende smalle asfaltweg.  
 

(U kunt de beschrijving blijven lezen, maar u kunt ook 
circa 2 km deze smalle stijgende asfaltweg, die later 
een bosweg wordt, RD blijven volgen tot aan de 4-
sprong bij schuilhut. Ga daar weer verder met het 
volgen van de routebeschrijving bij **** in punt 2).  
 

U passeert een boerderij. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer loopt u RD (12) omhoog richting 
Kall/Kirchberg. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u L de asfaltweg 
verder omhoog.  Volg nog 1 km de stijgende weg 
met links mooi uitzicht over het Urftdal. Aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u RD (12) verder 
omhoog richting Kall. Negeer zijpaden. Bijna 
boven wordt de asfaltweg een licht stijgende 
bosweg.   
 

2. Aan de kruising bij veldkruis (1983) en links 
een afsluitboom gaat u RD omlaag.  Aan de 
volgende 3-sprong met links een afsluitboom 
gaat u RD verder omhoog. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD omlaag richting Kall. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u verder RD (E8).  
**** Meteen daarna aan de 4-sprong bij schuilhut 
loopt u RD omhoog richting Schleiden. (U verlaat 

hier de route E8).  Bij wegwijzer gaat u scherp R 
het brede (gras)pad omlaag richting 
Vogelsang/Olef en u passeert meteen een 
zitbank. Aan de Y-splitsing bij 
wandelmarkeringspaal gaat u L (Eifelsteig/Josef-
Schrammweg) de bosweg steil omlaag. Aan de  
3-sprong met rechts wandelmarkeringen op 
boom, gaat u L (Eifelsteig) omhoog en volg het 
pad, dat even verder een licht dalend pad wordt, 
1,2 km RD. Negeer bij wandelmarkeringspaal 
graspad links omhoog.  Aan de ruime 3-sprong 
bij wegwijzer en zitbank gaat u L omhoog richting 
Schleiden/Wintzen. 30 meter voorbij de 
elektriciteitskabel gaat u aan de 3-sprong bij het 
“kapelletje” van de Schwarze Madonna aan boom 
scherp L het bospad omhoog. Bij ingang naar 
weiland volgt u RD het bospad verder omhoog 
met links van u het  grote weiland. Een eind 
verder wordt het bospad een stijgend breed 
graspad, dat in een weiland eindigt. Voor de 
ingang van het volgende weiland gaat u R 
omhoog met links van u een doornhaag.    
 

3. Steek vlak daarna de asfaltweg over en loop 
RD het brede graspad omhoog.  Boven aan de  
4-sprong bij zitbank, een uitpufplek met prachtig 
uitzicht, gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. Na 
20 m gaat u  bij meterkast, zitbank en gedicht 
psalm 66/5,  L het graspad omlaag. U loopt het 
bos in en loop dan de steile bosweg omlaag.  Aan 
de 3-sprong gaat RD de brede bosweg omlaag. 
Vlak daarna gaat u  aan de volgende 3-sprong bij 
wegwijzer L omlaag richting Broich.  Aan de 
ruime 3-sprong gaat u R. Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing R over de brede licht dalende 
bosweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan de 
ongelijke 4-sprong neemt u de tweede bosweg L 
steil omhoog. Boven volgt u het graspad RD. Aan 
de asfaltweg in Schleiden loopt u RD.  Aan de  
T-splitsing voor het Clara Fey Gymnasium gaat u 
R omlaag. Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbank en verkeersspiegels gaat u L omlaag. 
Steek beneden de voorrangsweg over en ga R.  
Vlak vóór de spoorwegovergang gaat u bij het 
hooggelegen Rathaus (zie infobordje) L 



 

(Ruppenberg)  de smalle asfaltweg omhoog. Vlak 
voor 2 wit/rode paaltjes gaat R over het 
klinkerpad langs het schoolgebouw. Aan het 
einde van de parkeerplaats gaat u L de steile 
klinkerweg omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R langs huisnr. 3.  (Als u hier voor huisnr. 3 
naar rechts kijkt, ziet u op de heuvel het Schloss 
Schleiden, waar u naar toeloopt).   
 

4.  Aan de voorrangsweg gaat u R omlaag. 
Negeer zijweg links (Kapellenweg).  Aan de  
3-sprong gaat u R  en steek de spoorlijn over.  
 

(Over deze spoorlijn loopt in het seizoen een 
toeristisch treintje van Hellentahl naar Gemünd 
(Oleftalbahn)).  
 

Aan de grote kruising met verkeerslichten gaat u 
RD (Am Alten Rathaus) richting Zentrum. Vlak 
vóór de brug gaat u L over het klinkerpad met 
rechts van u het riviertje de Olef.  Bij huisnr. 3 
gaat u R over de smalle asfaltweg.  Aan de 
voorrangsweg gaat u R de brug over en ga dan 
meteen na de brug R het asfaltpad omhoog. 
Boven bij  Schloss Schleiden gaat u R het 
kasseienpad omlaag.  
 

(U kunt hier L naar het café restaurant lopen, een 
mooie pauzeplek waar u binnen of op het terras o.a. 
heerlijke Kaffee und Kuchen kunt krijgen. Op het 
terras hangt ook een infobordje over de burcht, die in 
1121 voor het eerst genoemd is. Aan de voorkant 
van het café restaurant, via het terras te bereiken, 
heeft u mooi zicht op de burcht).  
 

Bij de Schloβkirche gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  (Deze  katholieke St. Philippus  en Jakobus 
parochiekerk  stamt uit het begin van de 16e eeuw). 
Let op!  Bijna beneden gaat u bij  
2 bogen voor huisnr. 2  L door de kleine boog en 
volg het klinkerpad/voetpad langs de steunberen 
van de kerkmuur.  Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal steekt u R via het 
bruggetje de Dieffenbach over. Steek boven de 
doorgaande weg over en ga RD 
(Ohlingsköpfchen) de asfaltweg omhoog.  Boven 
gaat u meteen tegenover huisnr. 4 L de trap 
omhoog en volg het graspaadje omhoog richting 
ronde toren.  Boven komt u bij de ronde toren 
genaamd ’t Tempelchen waar enkele zitbanken 
staan.   
 

(Het markante gebouw op de “Ohligsköpfchen”(rots) 
is in 1913 ontworpen als gedenkteken voor de 
slachtoffers van de Deutscher Krieg (1866) en de 
Frans-Duitse oorlog (1870/1871). De eerste steen 
werd gelegd in 1914 maar door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was het monument 
pas in 1932 gereed. Nu is het rijksmonument meer 
een uitkijktoren met rondom mooi uitzicht over het 
Olefdal en op de burcht).  
 

Ga achter de toren R de doorgaande weg 
omhoog.   
 

5. Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat u R 
(Scheuren Straβe). Vlak daarna loopt u aan de  
3-sprong bij verbodsbord RD de asfaltweg 
omhoog.  Meteen daarna gaat u boven aan de  
T-splitsing R over de veldweg.  Negeer meteen  
graspad rechts omlaag en volg nu geruime tijd de 

licht dalende veldweg RD met rechts mooi 
uitzicht over het Olefdal. Waar de veldweg bij 
zitbank een asfaltweg wordt, gaat u bij wegwijzer 
R via trapje het bospaadje omlaag richting 
Olef/Höddelbach. Beneden aan de T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L de veldweg omhoog, die u 
geruime tijd RD volgt richting 
Nationalpark/Schosstal. Aan de 3-sprong voorbij 
zitbank  en bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u 
RD omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u RD/R omhoog.  
Volg geruime tijd de veldweg en steek via een 
bruggetje een beekje over.  Aan de asfaltweg gaat 
u R omhoog richting Gemünd. Negeer meteen bij 
zitbank bosweg links en loop  RD de smalle 
asfaltweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.  
 

6. Let op! Na ruim 500 m gaat u R (bordje 
“wandelaars” op boom) het eerste bospad 
omhoog.  (Dit is 100 m nadat de stijgende smalle 
asfaltweg naar links buigt). Het bospad buigt 
meteen naar links en even verder rechts omhoog.  
Loop dan het steile bospad omhoog. Boven gaat 
u L over de veldweg. Steek meteen daarna in 
Hühnerbusch voorzichtig de doorgaande weg 
over en ga RD de asfaltweg omhoog langs  
huisnr. 21. Aan de T-splitsing, bij wegwijzer, gaat 
u bij verbodsbord R (24) over de veldweg richting 
Gemünd. Negeer bijna boven veldweg links 
omhoog en loop verder RD langs de bosrand.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna gaat u 
aan de T-splitsing R over de licht dalende 
asfaltweg met voor u prachtig uitzicht.  Aan de 
kruising bij zitbank en herinneringskruis gaat u 
RD.   
 

(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 verder 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.  
 

7. Aan de Y-splitsing bij bord “Landhaus 
Hohenfried” en rechts in het bos de schuilhut 
“Hohenfrieder Hütte” gaat u L verder omlaag. 
Waar de smalle asfaltweg naar links buigt, gaat u 
R. Meteen daarna gaat u L de veldweg/graspad 
omlaag. Bij lager staand  wit huis gaat u R (bordje 
wandelaars) het brede graspad omlaag. Let op!  
Waar het brede graspad begint te stijgen, gaat u 
bij L (bordje wandelaars) het smalle bospad, dat 
later een graspad wordt, omlaag.  Beneden aan 
de T-splitsing bij wandelmarkeringspaal gaat u R 
(bordje wandelaars). Steek de voorrangsweg over 
en ga R bij verkeersspiegel het asfaltpad omlaag. 
Aan de grote rotonde gaat u R terug naar het café 
waar u nog iets kunt eten of drinken. 


