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Tijdens deze gemakkelijke en panoramische Eifeltocht leert u de mooie omgeving van Kalterherberg 
kennen. U wandelt geruime tijd langs mooie bosranden, door weilanden en over voetpaden naar het dal 
van de Perlenbach. Dan loopt u door het narcissendal, waar in de weilanden in het voorjaar volop de 
narcissen bloeien. Na een mooi stuk langs de Perlenbach passeert u de Perlenbacher Mühle en dan volgt 
de enige korte klim in deze wandeling.  Via mooie graspaden bereikt u weer het restaurant waar u de 
wandeling kunt afsluiten. Neem zelf proviand mee.  Tip: Start de wandeling met een lekker ontbijt in het 
restaurant (Dag van te voren reserveren (€ 7,00).    
 

Tip Maak er een lang weekend of wandelweek van en blijf lekker slapen in het hotel. Vlakbij Kalterherberg 
kunt u o.a. de Eifel wandelingen 378, 461, 515, 592, 636, 757, 787, 791 794  lopen. 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startpunt: Hotel – Restaurant Hirsch, Monschauer Straβe 7, Kalterherberg – Monschau. 
(Dagelijks open vanaf 08.00 uur, woensdag gesloten).  Tel :0049-24722283. 
 

(U mag de parkeerplaats van het hotel gebruiken. Meldt wel even binnen dat u de wandeling gaat lopen, dan weet 
men van wie de auto is. U kunt dan gelijk starten met een lekkere kop koffie).   
 

Is de parkeerplaats vol, dan kunt u ook parkeren op de grote parkeerplaats aan de Bahnhofstraβe 5. Met uw 
rug naar de parkeerplaats gaat u R. Na 100 m gaat u aan de doorgaande weg L en na 50 m komt u bij Hotel 
– Restaurant Hirsch, 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,45 km  4.50 uur  134 m  215 m 
 

 
 

855. KALTERHERBERG 16,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het hotel-
restaurant gaat u R. 
 

(Links passeert u meteen een hoge beukenhaag.  
Deze tot 10 m hoge heggen zijn kenmerkend voor 
deze streek. Deze heggen bieden bescherming tegen 
wind en houden huizen in de winter relatief warm. 
Even verder passeert u rechts het prachtige 
vakwerkhuisje “Bauernstube”).  
 

Aan de kruising loopt u RD (Malmedeyer Straβe) 
langs de Sint Lambertus basiliek.  
 

(De kerk met de twee 42 hoge torens is gebouwd van 
1897 -1901. Ze deelt met samen vier andere kerken 
de bijnaam “Eifeldom”. In de volksmond heeft de kerk 
de bijnaam “Kaffeedom” oftewel koffiekathedraal. Dit 
vanwege de vroegere smokkel van koffie aan de 
vlakbij gelegen Duits-Belgische grens). 
 

Voorbij het prachtige vakwerkhuis met huisnr. 28 
en de leuke tekst op de gevel gaat u bij 
verbodsbord R (53) over de smalle asfaltweg, die 
even  verder een licht dalende veldweg wordt.  
Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
verbodsbord RD de asfaltweg omlaag.  Negeer 
zijapden. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R (53) 
langs huisnr. 5.  Na 100 m gaat u  bij verbodsbord 
L (53) de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u R (53) en volg nu 750 m het licht 
dalende en later stijgende rustige weggetje RD 
(53). Boven buigt de weg naar links  en wordt een 
licht stijgende veldweg/”bomenlaan”, die u 800 m 
RD (53) volgt.  Aan de T-splitsing gaat R omhoog.  
(U verlaat hier route 53).  Aan de 3-sprong met 
links een rij hoge sparren gaat u RD en loop dan 
RD het weiland omhoog. (Links ziet u een leuk 
buitenverblijfje). Bij groot open naaldbos gaat u R. 
Vlak daarna buigt het pad bij houten hek en 
stenen paal nr. 81 en voor afsluitboom naar links 
en wordt een stijgende bosweg.   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u L over de licht 
stijgende smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD 
volgt. Aan de volgende 4-sprong bij stenen paal 
nr. 78 loopt u verder RD omhoog. Negeer na 

afsluitboom zijweg rechts (militair terrein). Circa  
20 m voor  T-splitsing en einde asfaltweg gaat u L 
over het bospad.  
 

(Aan de T-splitsing ligt het militair oefenterrein Camp 
Elsenborn. Het op Belgische grond gelegen 
Belgische militair oefenkamp wordt sinds 1991 door 
de NAVO als multinationaal oefenterrein gebruikt. 
Het kamp telt 150 militairen die een domein beheren 
van 25 km². Er wordt door o.a. het Belgische, Duits 
en Nederlands leger geoefend met o.a.  vuurwapens 
en tanks. De luchtmacht oefent er in het werpen van 
bommen en raketten en in het vuren met 
boordkanonnen. Het kamp telt 1200 bedden en 
verscheidene bivakzones). 
 

Ga aan het eind RD over de brede bosweg met 
links van u een weiland. Waar de asfaltweg 
begint, gaat u aan de 3-sprong R langs de 
afsluitboom over de bosweg met rechts van u de 
afrastering van het militair domein. Aan het eind 
voor ijzeren hek gaat u L over het pad met rechts 
van u de afrastering.  Blijf links van de afrastering 
lopen met even verder rechts van u een groot 
weiland.  Aan de kruising, met rechts een dalende 
bomenlaan, loopt u RD met rechts mooi uitzicht.  
Aan de volgende kruising gaat u R de smalle  
asfaltweg omlaag. Waar de asfaltweg eindigt, 
gaat u L over het graspad met rechts van u de 
afrastering. Na 150 m passeert u een zitbank 
(Ferkesbend), een waar genietplekje. Let op!  100 
m verder, net voordat rechts hoge bomen 
beginnen, gaat u R het graspad langs de 
afrastering omlaag. (In de zomer kan het gras hier 
hoog staan). Beneden buigt het graspad links 
omhoog langs de doornheg. Boven aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omhoog.   
 

3. Let op!  Boven aan de 3-sprong gaat u R over 
of onder de prikkeldraad door en steek RD het 
weiland over richting 4 alleenstaande bomen. 
 

In de zomer kan ook hier het gras hoog staan. Geen 
pad.  Wilt of kan u niet door het weiland lopen, loop 
dan RD over de asfaltweg en even verder passeert u 
een zitbank. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij de 
gedenksteen aan Herman Schmitz, die hier op 29-12-
1985 aan het een hartaanval overleed, gaat u R 



 

omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R omhoog richting 
Gut Heistert. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Ga rechts van de 4 bomen onder de draad door 
en ga dan R over de smalle asfaltweg.  **** 
Negeer veldweg rechts.  Na 500 m passeert u het 
rustig gelegen hotel Gut Heistert (Heisterweg, 
Kalterherberg), waar men helaas niets kan 
nuttigen. Volg dan RD (23/63) het grindpad 
omlaag, dat een eindje verder naar links buigt.  
Na 100 m gaat u bij picknickbank en bordje 
“Dieser Wald ist anders” R het steile bospad 
omlaag. (U verlaat hier route 23 en 63).  Beneden 
gaat u R de bosweg omlaag.  Via de brug steekt u 
de Heisterbach over en volg de bosweg RD.  Via 
de houten brug (Oberer Steg)  steekt u de 
Perlenbach over. Meteen daarna aan de 3-sprong  
bij wegwijzer, schuilhut en picknickbank gaat u L 
(23) omhoog richting Monschau/Kalterherberg. 
Negeer bij wilduitkijkpost zijpad schuin rechts 
omhoog.  Volg nu 1,2 km de bosweg door het 
mooie Perlenbachdal waar in het voorjaar vele 
wilde narcissen bloeien. Aan  de T-splitsing bij 
picknickbank en links een brug (Unterer Steg) 
gaat u R de asfaltweg omhoog. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing L (73/narcissenroute) de 
grind-graspad omlaag langs het hellingbos. Aan 
de 3-sprong gaat u RD (73/narcissenroute) over 
de brug.  Volg nu bijna 2 km de bosweg RD met 
links van u de meanderende  Perlenbach.  
 

(Bij rechts gelegen gekapt bos (sept. 2015) passeert 
u links een weide waar in het voorjaar veel narcissen 
in bloei staan).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD 
(63/narcissenroute).   
 

4.   Aan de 3-sprong bij picknickbank  gaat u L de 
brug over. Meteen daarna gaat u bij wegwijzer L 
(63) met links van u de Fuhrtsbach, die hier in de 
Perlenbach stroomt.  Volg het mooie pad langs 
de Perlenbach. Steek bij infobord “Weg van 
herdenking” en bij groot infobord  de doorgaande 
weg over en ga L de brug over langs de 
voormalige Perlenbacher Mühle.  
 

(De Perlenbacher Mühle ook wel Höfener Mühle 
genoemd stamt uit 1805. De molen werd niet direct 
aan de rivier gebouwd om haar zodoende te 
beschermen tegen hoogwater.  De bij de molen 
behorende bijgebouwen werden in 1945 door de 
Amerikaanse troepen opgeblazen. Ook de molen 

leed zware schade. Na de oorlog werd de molen 
weer opgebouwd en tot 1954 deed zij weer dienst. 
Daarna is omgevormd tot horeca gelegenheid. Aan 
de muur van het huis staat nog een molensteen). 
 

Na 200 m gaat u bij bord “Naturschutzgebiet” R 
het graspad omhoog. Boven aan de Y-splitsing 
bij het volgende bord “Naturschutzgebiet” gaat u 
R over het licht stijgende (begroeide) graspad 
gelegen tussen hoge struiken.  Boven gaat u R 
over de brede bosweg door het naaldbos.  U 
verlaat het bos en volg RD de veldweg/graspad.  
Aan de 3-sprong gaat u L de smalle asfaltweg 
omhoog. (Bijna boven ziet u voor u de basiliek in 
Kalterherberg) Boven aan de 4-sprong 
(Wafelsberg) bij zitbank en wegkruis met mooi 
gedicht loopt u  RD.  (Hier heeft u rondom mooi 
uitzicht). Negeer twee graspaden rechts. Steek bij 
houten stal de doorgaande over en loop RD het 
weiland omhoog. (U loopt dus ongeveer in het 
midden van het weiland omhoog).  Steek boven de 
smalle asfaltweg over en loop RD over het 
graspad en rechts van u ziet u de twee torens van 
de basiliek.   
 

5.  Aan de 4-sprong gaat u RD over de asfaltweg 
langs de silo’s van de plasticfoliefabriek. Aan de 
4-sprong aan het einde van het terrein van de 
plasticfoliefabriek gaat u R het graspad omlaag 
met voor u de kerk.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
(53) omlaag met rechts van u achtertuinen. Bij 
verbodsbord wordt de veldweg een stijgende 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
basisschool, die bij aanvang van het schooljaar 
2016/2017 gesloten werd.  Aan de 3-sprong gaat u 
L (Arnoldystraβe) en links ziet u de St. 
Lambertuskerk.  Aan de kruising gaat  u R 
(Monschaustraβe).  
 

(U kunt ook door het Plantsoen linksaf en langs de 
kerk. Via de zij ingang kunt u de kerk bezoeken. Voor 
de hoofdingang van de kerk gaat u de trap omlaag en 
ga dan R. Aan de kruising gaat u RD   
(Monschaustraβe). Ga nu verder bij de volgende zin).  
 
U passeert een  infopunt waar u alles te weten 
komt over de geschiedenis van het dorp. U bent 
weer terug bij het restaurant,  de sponsor van 
deze wandeling, waar u de wandeling tegen 
vriendelijke prijzen met een hapje en drankje kunt 
afsluiten.

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 

 
 


