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Tijdens deze rustige en bosrijke Eifeltocht wandelt u een flink stuk door de bossen en dan volgt een mooi 
stuk door weilanden langs bosranden en over leuke landweggetjes.  U komt in het plaatsje Kleinhau en 
loopt door de velden en bossen omlaag naar het dal van de Bosselbach.  Via een geleidelijke klim komt u 
weer in Vossenack.  Onderweg passeert u de Brandenburger Tor….   Ondanks het hoogteverschil zijn er 
geen pittige stukken in de route.  Neem zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken onderweg.  Aan het 
eind is een café met terras om lekker na te genieten. 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats Freizeitanlage Bosselbach die gelegen is naast café Bosselbach, Pfarrer 
Dickmannstrasse 45 Vossenack.  
 

U kunt ook starten bij de Brandenburger Tor (eind punt 2). U kunt dan na bijna 11 km pauzeren bij het 
gezellige café Bosselbach.  Het gps adres van Brandenburger Tor is: Brandenburger Tor huisnr. 5, 
Hürtgen. Rij dan verder RD over de smalle asfaltweg en na circa 800 m komt u bij de parkeerplaats bij de 
Brandenburger Tor. Ga dan verder bij eerste zin van punt 3.  
 

U kunt de wandeling ook beginnen met een klein of groot frühstück bij café Bosselbach. Café geopend: 
woensdag t/m zaterdag van 10.00, zondag van 09.30 uur. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,04 km  5.30 uur  162 m  266 m 
 

 
 

852. VOSSENACK (Eifel) 18 km  
 
Als u eerst naar het café wilt lopen voor een kop 
koffie loop dan terug naar de doorgaande weg en 
ga R. Na 25m ligt rechts het café. 
 

1. Staande op de parkeerplaats loopt u naar de 
rood/witte afsluitboom in de rechterhoek of 
linkerhoek (afhankelijk waar u staat op de 
parkeerplaats) en ga dan R het pad omhoog langs 
de grote houten blokhut, zitbanken en schuilhut. 
Meteen na de blokhut en voor de vijver gaat u L 
het pad omhoog langs de volgende rood/witte 
afsluitboom en volg de grindweg omhoog met 
links van u paardenstallen en de grote manege. 
Boven aan de 3-sprong gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u  RD 
(Emmerich) verder omhoog.  Boven aan de T-
splitsing met voorrangsweg gaat u R omhoog.  
Negeer zijweg rechts. Aan de doorgaande weg 
gaat u L. Meteen daarna gaat u bij hotel Zum Alter 
Forsthaus R (Wehebachstraβe). Negeer zijweg 
rechts. Meteen daarna aan de 4-sprong bij huisnr. 
2 loopt u RD de smalle asfaltweg omlaag. (Dus 
niet de Einbahnstraβe Stockberg). Aan de 4-sprong 
bij zitbank gaat u RD (16/46/94) over de bosweg. 
Een eind verder buigt het brede pad rechts 
omlaag.  Aan de grote 4-sprong gaat  RD (46) 
verder omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u R 
(46/94) verder omlaag. Let op! Na 250 m waar op 
links staande boom de wandelnummers 46 en 94 
staan, gaat u  R het smalle bospaadje omlaag 
(dus niet het brede pad omhoog!). Het smal paadje 
wordt vlak daarna een breder dalend pad. 
Beneden aan het brede pad gaat u R met links 
beneden van u het beekje Wehebach dat u niet 
ziet maar wel hoort.   
 

2.  Aan de smalle asfaltweg gaat u L (16/94) 
omlaag. Negeer beneden bosweg rechts, steek de 
beek over en loop RD (16/94) omhoog. Vlak 
daarna waar de smalle asfaltweg links omhoog 
buigt, gaat u R over de half verharde bosweg. (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen 16 en 94).  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (46) de grindweg 
omlaag.  Volg nu 1,6 km deze licht dalende brede 
bosweg. Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u R 

(05) richting Branderburger Tor en steek meteen 
daarna via de brug de Weiβen Wehe over. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij bord 
“Naturschutzgebiet” R (76) het brede pad 
omhoog.  
 

(U loopt nu tot aan de het Brandenburger Tor over de 
Paul-Boesch-Weg (wandelmarkering 76). Hier is 
nov./dec. 1944 zeer zwaar gevochten. Het gebied 
hier wordt ook wel “Death Valley” genoemd. Paul 
Boesch was een Amerikaanse luitenant, die hier 
heeft mee gevochten)  
 

Let op!  Na 250 m, waar het brede pad naar rechts 
buigt, gaat u L (76) het bospad omhoog, dat een 
eindje verder begroeid is.   
 

(O.a. dit pad lag helemaal vol met mijnen. Meer dan 
60000 duizenden soldaten, waarvan veruit de meeste 
Amerikanen zijn op verschillende plekken bij de Slag 
om het Hurtgenwald, de vergeten slag, om het leven 
gekomen).  
 

Boven gaat u L (76)  de brede bosweg omhoog. 
Boven buigt het brede pad rechts (46/76) omlaag.   
 

(Als u hier L het paadje inloopt,  dan komt u bij het 
uitzichtpunt “Drei Eichen” waar een  zitbank staat. 
Een mooi pauzeplekje met mooi uitzicht over het 
Wehebachtal).   
 

Volg nu bijna 1 km de bosweg RD. Aan de ruime 
4-sprong bij open plek gaat u R (76/5/46) de brede 
grindweg omhoog.  
 

(Een eindje verder heeft rechts tijdens deze 
verschrikkelijke gevechten het noodhospitaal van het 
Amerikaans leger gestaan).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD het Branderburger 
Tor en loop dan RD (65) de smalle asfaltweg 
omhoog.   
 

(Rechts bij de parkeerplaats  bij het Brandenburger 
Tor staat een groot infobord, waar u meer kunt lezen 
over de Paul- Boesch-weg. Het Brandenburger Tor 
ontleent haar naam aan het grote Wildgatter (gatter = 
poort) dat hier heeft gestaan). 
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3. Aan de 3-sprong gaat u L de veldweg omlaag.  
 

(Voor u in de verte ziet u de hoge zendmast, die hier 
in de regio de  Eifelhoer wordt genoemd).  
 

Waar de veldweg eindigt, gaat u meteen R door 
het weiland langs de afrastering richting 
windturbines en de kerk van Hürtgen. Blijf  RD 
boven door het weiland lopen met een eindje 
verder rechts van u hoge struiken. Aan het einde 
van het weiland met rechts van u een grote 
veestal, gaat u RD over de veldweg.  Aan de 4-
sprong bij zitbank en wegkruis loopt u RD de 
asfaltweg omhoog.  Vlak daarna aan de kruising 
gaat u RD (65).  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u L omlaag. Negeer vlak daarna graspad links 
omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u L het brede  
graspad (soms begroeid) omlaag met rechts van u 
hoge struiken.  
 

(Aan deze 4-sprong ligt rechts het dorp Hürtgen dat 
op het eind van de Tweede Wereldoorlog helemaal 
verwoest is).  
 

Waar de hoge struiken bij het bord 
“Naturschutzgebiet” eindigen, loopt u RD het 
weiland/grasveld.  Voor de afrastering gaat u R 
over het graspad/veldweg.  Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L (75) omlaag.  Beneden bij 
zitbank en wegkruis loopt u RD de smalle 
asfaltweg omhoog.  Aan de  3-sprong gaat u L 
verder omhoog.  Waar de asfaltweg een grindweg 
wordt, negeert u graspad links. Aan de 3-sprong 
bij zitbank en wandelmarkeringspaal gaat u RD 
(45). De weg wordt een eindje verder een 
stijgende veldweg. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal nr. 45 gaat u RD verder 
omhoog. (U verlaat hier route 45).     
 

4. Boven aan de voorrangsweg gaat u R.  Meteen 
daarna gaat u bij verbodsbord L de grindweg 
omhoog met links van u een hoge haag. Negeer 
graspad rechts.  Aan de 4-sprong gaat u  R over 
de veldweg/graspad. (Links ziet u de zendmast 
“Eifelhoer”). Boven bij manege loopt u het dorp 
Kleinhau binnen. Aan de 4-sprong bij 
picknickbank gaat u L. Meteen daarna aan de 3-
sprong loopt u RD met links van u  een mooie 
tuin en rechts van u huisnr. 7. Aan de 
voorrangsweg gaat u R. Vlak daarna tegenover 
Gasstätte  gaat u  L (Besenbinderweg)  de smalle 
asfaltweg omlaag. Beneden aan de 5-sprong gaat 
u R langs huisnr. 17.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L. Negeer meteen zijweg links (Buschfeld).  
Aan de 4-sprong bij zitbank en infobord gaat u R. 
Voor de grote parkeerplaats gaat u L en loop dan 

R richting supermarkt Lidl.  Loop bij de ingang 
van de supermarkt Lidl RD, steek de doorgaande 
weg  over en ga bij verbodsbord RD de smalle 
asfaltweg omlaag. (Even verder ziet u voor u weer 
de kerk in Hürtgen).  Negeer graspad links. U 
passeert links bij “rommelige“ terrein een oude 
fundering. 100 m verder gaat u L over het brede 
graspad richting de 3 windturbines. Negeer 
graspad links langs bosrand en even verder 
bospad links.    
 

5. Let op! Steek beneden schuin links de 
asfaltweg over en ga meteen bij einde laag 
houten hekwerk R (Hürtgenwaldweg) het bos in.  
 

(U kunt hier ook nog 50 m RD de asfaltweg volgen en 
ga dan bij rood-witte afsluitboom R het brede bospad 
omlaag. Dat is makkelijker lopen. Ga dan verder bij 
**** in dit punt).   
 

Loop nu RD door het bos (geen pad) naar de 
bosweg die u even verder ziet en ga dan R deze 
brede bosweg omlaag.  **** Negeer bij bord 
“Naturschutzgebiet” zijpad rechts en loop verder 
RD (85) het brede pad omlaag. Na 500 m buigt het 
licht dalende pad rechts omhoog. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R de bosweg omlaag. 
(U verlaat hier route 85).  Neem dan na 100 m bij 
“wilduitkijkstoel” het brede bospad R omlaag.  
Beneden bij poel en waterafvoergoot buigt het 
pad naar links.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u L de bredere bosweg omlaag. Na 400 m 
passeert u een schuilparaplu. Vlak daarna gaat u 
aan de T-splitsing L (85) omlaag en steek  het 
beekje over.  (Bij hoog water via het linksgelegen 
bruggetje).  Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD (85).  (Rechts ziet u hier een beverdam). Aan de 
3-sprong gaat u R en steek de betonnen brug 
over. Meteen daarna aan de T-splitsing bij 
liggende stenen wegwijzer gaat u L (56) richting 
Vossenack.  Negeer zijpad links omlaag. Aan de 
3-sprong bij de volgende brug loopt u RD (56/4-
Täller route). Volg nu 2,1 km deze licht stijgende 
brede bosweg RD. Na 800 m, negeert bij 
wandelmarkeringspaal nr. 56 graspad rechts 
omhoog.  400 m verder aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u RD. (U verlaat hier de wandelroutes 
56 en de  4-Täller route).  Na 500 m verlaat u bij 
afsluitboom het bos en volg dan nog 400  m de 
grindweg RD. Negeer graspad rechts omhoog. 
Meteen daarna steekt u de doorgaande weg  over 
en u komt weer bij het gezellige café, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het mooie 
terras nog iets kunt eten of drinken.  (Na 12.00 uur 
kunt  u  op vraag ook nog frühstücken).  
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