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Tijdens deze open Eifelwandeling, wandelt u langs mooie bosranden, door weilanden en een bos naar het 
stuwmeer Oleftalsperre. Vanaf de dam heeft u een mooi uitzicht. Dan daalt u af naar het stadje Hellenthal.  
Omhoogklimmend passeert u een oorlogsmonument en een prachtig uitzichtpunt op de stad.  Dan wandelt 
u langs mooie bosranden en door weilanden naar het dorp Bronsfeld en via een gemakkelijke weg daalt u 
af naar Schleiden, waar u in het Schlossrestaurant, met mooi terras, de dag kunt afsluiten.  Ondanks het 
hoogteverschil is de wandeling niet heel zwaar. Onderweg staan veel zitbanken.  
 

Startpunt: Restaurant Schloss Schleiden, Vorburg 9,  53937  Schleiden.  Tel :0049-850085. (Maandag en 
dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag en op zondag open vanaf 11:30-15:00 uur en vanaf 18:00-22:00 
uur. Zaterdag open vanaf 18:00-22:00 uur.    (U passeert eerst de grote parkeerplaats en rij dan L de weg in naar 
de kleine parkeerplaats vlak voor het restaurant.  U kunt gelijk starten met een lekkere kop koffie).   
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,09 km  5 uur  180 m  369 m 
 

 
 

858. SCHLEIDEN 16,1 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats, vlak voor het 

restaurant (Dus niet de grote parkeerplaats), loopt 
u terug naar de straat en gaat u L omhoog 
richting Hellenthal. (Vanaf de grote parkeerplaats 
gaat u R omhoog). Negeer na 100 m, bij zitbank en 
kapelletje/piëta, zijweg rechts. Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u RD verder omhoog richting 
Dreiborn. Negeer Privatweg links.  
 

(Na 100 m kunt u rechts, via ijzeren hekje, de trap 
omlaag lopen en dan komt u bij het bijzondere 
oorlogskerkhof Kammerwal. Op deze 
oorlogsbegraafplaats liggen 436 Duitse gevallenen 
uit de Tweede Wereldoorlog begraven. Naast 
soldaten liggen hier ook mannen, vrouwen en 
kinderen van de burgerbevolking van Schleiden. 
Allen zijn in de winter van 1944/1945 om het leven 
gekomen, omdat het front na het Ardennenoffensief 
bij Schleiden kwam te liggen. De stad is toen  zwaar 
onder vuur komen te liggen en er is hevig gevochten, 
waarbij o.a. de burcht zwaar beschadigd werd).  
 

U loopt over de bosweg, met rechts de militaire 
begraafplaats. Volg geruime tijd deze bosweg met  
verder rechts beneden een camping, gelegen in 
het dal van het riviertje Olef. Aan de ongelijke 
4-sprong, bij wegwijzer, gaat u L het gras- bospad 
omhoog.  Negeer zijpad rechts omlaag en daarna 
zijpaadje links omhoog en blijf geruime tijd het 
stijgende bospaadje RD volgen, met een eind 
verder rechts beneden een waterstroompje en 
nog een eind verder ziet u  rechts een groot 
weiland. Het pad buigt voor het grote weiland 
links omhoog, met rechts het grote weiland.  
Boven  aan de T-splitsing, bij houten stal, gaat u 
R en u verlaat meteen het bos. Volg nu het 
stijgende graspad RD. (Rechts heeft u mooi uitzicht 
over het dal van de Olef).  Aan de asfaltweg gaat u 
R omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en zitbank (een genietplekje) gaat u L 
omhoog.  De verharde weg  wordt een veldweg. 
Negeer  veldweg links omhoog naar woningen in 
Brunsfeld, waar u straks nog doorheen loopt.   
 

2. Negeer bij naaldbos zijpad rechts en volg 
verder de veldweg. Boven aan de 3-sprong gaat u 
bij verbodsbord R de smalle asfaltweg omlaag 
met mooi uitzicht over het Olefdal. (Even verder 
staat weer een zitbank, alweer een genietplekje). 
Beneden aan de 3-sprong gaat u L de verharde 
weg omhoog. Boven aan de kruising, bij 
wegwijzer, gaat u R over de licht stijgende 
veldweg richting Happerscheid. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij bos, loopt u RD. Na  
10 m gaat u aan de Y-splitsing L omhoog.  Aan de 
3-sprong met verderop links in weiland een 

houten stal, gaat u R de bosweg omlaag met 
rechts een hellend naaldbos. Aan de 3-sprong 
negeert u de weg links en loopt u rechtdoor de 
bosweg omlaag. Boven aan de T-splitsing gaat u 
L de verharde weg omhoog. (Kijk boven, bij de 
hoeve “Dellenhof”, nog even achterom). Steek aan 
de T-splitsing de doorgaande weg over en ga 
meteen bij verbodsbord R over de veldweg met 
rechts de doorgaande weg en de hoeve Dellenhof 
met de vele zonnepanelen op het dak van de 
schuur. Aan de asfaltweg gaat u bij verbodsbord 
L, richting Ludwigshof. Beneden aan de 3-sprong 
bij wegwijzer loopt u RD omhoog richting 
Hellenthal.   
 

3. Steek boven bij hoeve Ludwigshof de 
doorgaande weg over en loop RD  de grindweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
bosrand. (U passeert een waterpompstation (1958)). 
Aan de T-splitsing, met wegwijzer, gaat u L 
richting Hellenthal.  Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u R door het naaldbos (even) omhoog. 
Negeer bospad rechts. Aan de 4-sprong gaat u 
RD verder omlaag en u passeert een 
wilduitkijkhut. 40 meter voor de volgende 
wilduitkijkpost, buigt het (gras)pad links omlaag.  
Volg nu geruime tijd het steil dalende bospad. 
Beneden bij het stuwmeer Oleftalsperre, gaat u L  
over de asfaltweg. (Bij scherpe bocht naar rechts 
heeft u mooi uitzicht op het stuwmeer).  Negeer bij 
twee zitbanken zijweg links omhoog. 50 meter 
verder passeert u nog 2 zitbanken.  
 

(Een prima pauzeplekje na 7,3 km met mooi zicht op 
het stuwmeer. Het stuwmeer heeft een inhoud van 20 
miljoen  mᶟ water en heeft een oppervlakte van 8.000 
m²  en wordt “gevoed” door het riviertje de Olef). 
 

4. Aan de 3-sprong, bij stuwdam en infobord, 
loopt u RD omlaag.  
 

(Als u hier R gaat, heeft  u op het midden van de 
stuwdam links mooi uitzicht. De Oleftalsperre is 
gebouwd tussen 1954 en 1959. In de jaren zestig en 
tachtig werd de stuwdam nog versterkt. De officiële 
ingebruikname en volle belasting van de 
Oleftalsperre vond plaats in 1965. De bouwwijze van 
deze stuwdam is uniek in Duitsland, het is een 
zogenaamde “Pfeilerstaumauer”).  
 

Let op!  Waar de weg scherp naar rechts buigt, 
gaat u L rechts van “Haus Lichtenhardt” het 
voetpad, gelegen tussen twee afrasteringen, 
omlaag. Ga aan het einde L over het verhard pad.  
Aan de T-splitsing gaat u R.  
 
 



 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing bij 
verbodsbord L omlaag. (U neemt dus de linker 
weg).  
Beneden aan de 3-sprong, in Hellenthal, loopt u 
RD (Bauesfeld) de doodlopende weg omhoog.  
Voorbij huisnr. 10 gaat u R het trappenpad 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong loopt u RD 
langs huisnr. 3.  Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (Am Pastorsgarten).  Vlak voor huisnr. 12 
gaat u bij speeltuintje R het voetpad omlaag en 
loop onder het viaduct door, waar ook de Olef 
stroomt. Vlak vóór de supermarkt blijft u rechts 
over het pad langs de Olef lopen. Aan het einde 
van het pad steekt u RD de parkeerplaats over. (U 
steekt dus niet de brug over). Aan de asfaltweg gaat 
u R langs huisnr. 6 en met rechts  de Olef.   
 

5.  Neem dan de eerste weg L (3/11) steil omhoog.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier via de brug en langs 
de St. Annakerk naar het centrum van Hellenthal 
lopen (250 m), waar horeca is om te pauzeren). 
 

Bij huisnr. 8 volgt u de stijgende smalle asfaltweg 
RD. 
 

(Hier ziet u links een toren. Dit is de klokkentoren van 
de Evangelische kerk, die beneden in het dorp ligt. 
Omdat de inwoners van Hellenthal de kerkklok van 
de evangelische kerk hier niet konden horen, werd 
deze extra klokkentoren gebouwd).  
 

Waar de asfaltweg even een klinkerweg wordt, 
buigt de smalle asfaltweg steil omhoog.  
 

(U passeert hier links het oorlogsmonument. Vanaf 
links ziet u de namen van de gevallenen van 1905 
t/m 1946. Rechts heeft u bij zitbank mooi uitzicht over 
Hellenthal. Beneden liggen de fabriekshallen van het 
familiebedrijf Schoeller (sinds 1827/ 
metaalbewerking)).  
 

Vlak daarna gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD het grindpad omhoog. Boven aan 
de 3-sprong gaat u R (3) over de licht stijgende 
veldweg. Volg de veldweg RD. .Aan de 4-sprong 
gaat u L de grindweg omhoog. Aan de T-splitsing 
voor wilduitkijkpost, gaat u L. Vlak daarna aan de 
3-sprong RD. Vlak daarna aan de T-splitsing, bij 
zitbanken en Mariakapelletje aan boom (Rastplatz 
“Auf der Hardt”), gaat u L de verharde weg 
omhoog. Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis, 
picknickbank en Mariakapelletje aan boom, loopt 
u RD omhoog. 
 
  

De verharde weg buigt naar rechts en u passeert 
weer een zitbank. Negeer boven, voorbij twee 
mooie zitbanken, bosweg rechts en blijf de brede 
weg RD volgen.  

Negeer bosweg links. Vlak  
daarna, aan de ruime 4-sprong bij 2 zitbanken, 
gaat u RD het pad door het naaldbos omhoog, 
met links de doorgaande weg.  Bijna aan het 
einde van het bos buigt het pad naar links met 
rechts van u een weiland.   
 

6.  Aan de doorgaande weg gaat u R. Loop links 
van de weg. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat 
u RD richting Aachen. Negeer na 200 m bij  
2 zitbanken, parkeerplaats en bushalte bij 
verbodsbord, veldweg rechts en loop RD. Meteen 
daarna gaat u, bij de houten elektriciteitspaal  
nr. 35 en bij het volgende verbodsbord, R de 
veldweg omlaag. Negeer graspad rechts omhoog. 
Aan de 3-sprong gaat u R de bosweg, later 
veldweg omlaag, die u geruime tijd RD volgt. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD. Aan de  
3-sprong, voorbij klein beekje, gaat u RD de 
bosweg omhoog. Boven aan de 3-sprong, bij 
wegwijzer, op een hoogte van 518 m N.A.P., gaat 
u RD over de veldweg richting 
Schleiden/Brunsfeld.  Let op!  Aan de 3-sprong bij 
asfaltweg loopt u RD over de veldweg, langs de 
wilduitkijkpost. De veldweg buigt naar links 
omhoog, met links het weiland. 
 

7. Bijna boven, aan de 3-sprong voor asfaltweg 
en bij dennen, gaat u R over de veldweg en u 
passeert meteen een zitbank met mooi uitzicht. 
Aan de 3-sprong, bij mooi wit vakwerkhuis in 
Brunsfeld, loopt u RD omlaag. Negeer asfaltweg 
links. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L.  Boven aan de T-splitsing gaat u R (Zum 
Röresberg) omlaag.  Boven aan de volgende  
T-splitsing gaat u R over de voorrangsweg. Aan 
de 4-sprong, bij zitbank, loopt u RD.  Waar de 
doorgaande weg rechts omlaag buigt, gaat u bij 
plaatsnaambord Brunsfeld L (Alter Weg).  Aan de 
3-sprong gaat u RD langs huisnr. 8.  Aan de 
kruising in de nieuwbouwwijk gaat u RD (Alter 
Weg). Voorbij het mooie huis met nr. 26 en 
keerpunt gaat u bij verbodsbord RD, de smalle 
asfaltweg met mooi uitzicht omlaag. Negeer 
veldweg rechts en volg 1,3 km deze dalende 
rustige verkeersvrije smalle asfaltweg (Lekker 
uitlopen voor de spieren). U passeert al dalend 
twee wegkruisen. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R (21-23-25-28) omlaag.  Negeer bij zitbank 
en kapelletje/piëta zijweg links.  Aan het einde 
van de muur gaat u R terug naar het 
café/restaurant, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het achtergelegen terras met 
mooi uitzicht nog iets kunt eten en drinken. 
 
 

 
Op het terras hangt ook een infobordje over de burcht, die in 1121 voor het eerst genoemd is. Van de  oude burcht 
zijn alleen nog maar de zuidvleugel en delen van de oostvleugel over. Tussen 1689 en 1702 werden verschillende 
torens en verdedigingsmuren van deze burcht afgebroken. In 1726 werd de burcht omgebouwd tot huidig slot. In 
1920 werd het kasteel verkocht aan de Orde van de Lazaristen. In de Tweede Wereldoorlog brandde het gebouw  
af. Daarna werd het weer opgebouwd.

      

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.   
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