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Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 

Auteur: Jos Wlazlo  Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur



  blz 2 van 3 

 

Deze afwisselende Eifeltocht begint met een leuk pad langs de Rur en dan loopt u door het bos omhoog 
naar een hoogte pad vanwaar u mooi uitzicht heeft op de Rur. U komt in het dorp Hasenfeld en dan loopt u 
door bossen en langs de Rur naar het karakteristieke dorpje Hausen met fraaie vakwerkhuizen. Hier 
passeert u Gasthof Burghausen voor een pauze (open vr. t/m zo). Dan volgt een prachtig open stuk over 
veldwegen en loopt u naar het hoogste punt van de wandeling met weids panorama. Via boswegen, paden 
en een lange trap omlaag komt u weer in Heimbach waar u bij het Rur Café een lekker hapje (uitgebreid 
assortiment) kunt eten o.a. heerlijke Kaffee und Kuchen.  Neem zelf proviand mee. Er staan genoeg 
zitbanken onderweg. In de route zit in het begin een pittige steile helling.  
 

Startadres: Rur Café Heimbach,  An der Laag 1, Heimbach. Tel:0049-2446805454. 
Dagelijks open vanaf 09.00 uur, maandag gesloten.  Tegenover het café is een openbare parkeerplaats en het 
toeristenbureau. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,15 km  5 uur  183 m  495 m 
 

 
 

872. HEIMBACH (Eifel) 16,1 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R naar de rotonde. Bij de rotonde gaat u R 
(Hasenfelder Straβe) omhoog  en steekt u bij het 
beeld van de H. Nepomuk, der Brückenheilige, de 
Rurbrug over. Na de brug gaat u meteen L en 
loop dan bij de ronde zitbank RD over het mooie 
pad met links beneden van u de Rur.  Aan de Y-
splitsing gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u 
tegenover de trap naar kunstwerk (zie infobordje) 
scherp L het klinkerpad omlaag en volg het pad 
RD (29) vlak langs de Rur, die in Roermond in de 
Maas stroomt.   
 

(De route volgend passeert u diverse kunstwerken. 
Op het bordje dat bij het kunstwerk staat, komt u 
meer te weten over het kunstwerk).  
 

Bij de stenen brug gaat u R over de parkeerplaats 
en ga dan L (29/49)  over de asfaltweg langs het 
infobord.   
 

(Even verder heeft u prachtig uitzicht op de 33 m 
hoge leisteenrots gelegen burcht Hengebach (11e 
eeuw)).  
 

Negeer tweemaal klinkerweg (voetpad) rechts 
omhoog en blijf de asfaltweg RD (49) volgen.   
 

(Een eind verder kunt u boven voorbij het kleurige 
kunstwerk “Zaubermärchen” en voorbij groot infobord  
even L naar de  Staubecken (stuwdam) Heimbach 
(1935) lopen).  
 

Vlak daarna loopt u aan de 3-sprong bij bord 
“Naturschutzgebiet” RD (49) verder omhoog.  
Negeer bij verbodsbord grindpad links omlaag en 
volg de steile asfaltweg langs de zitstenen en 
houten kunstwerk omhoog.   
 

2.  Let op!  Vlak vóór de 3-sprong en groot houten 
kunstwerk (het laatste) gaat u L (29) het trapje 
omhoog en volg het stijgende bospaadje RD. (Dit 
is het steilste pad van de route).  Boven gaat u L het 
brede pad (even) omhoog langs een houten 
schutting.  Een eind verder passeert u een 
zitbank.. Negeer steil paadje rechts omhoog. Na 

350 m komt u bij een picknickbank met prachtig 
uitzicht over het Rurdal.  
 

(Beneden ziet het witte gebouw van de 
waterkrachtcentrale Heimbach  Het is in 1905 in 
Jugendstil gebouwd en was toen het grootste Wasser 
Kraftwerk van Europa. In de verte ziet  u het 
bungalowpark Landal Eifeler Tor). 
 

Aan de 3-sprong bij afsluitboom en picknickbank 
gaat u R over de smalle asfaltweg, die een eindje 
verder een stijgende weg wordt. Boven bij 
meterkast gaat u schuin L het bospad omlaag. Bij 
hoge telecommunicatiemast buigt het pad links 
omlaag.  
 

(Als u meteen na de hoge mast R het paadje omhoog 
loopt, dan komt u bij een zitbank met alweer mooi 
uitzicht o.a. op Hasenfeld waar u dadelijk even 
doorheen loopt).   
 

Beneden voor huisnr. 10 buigt het grindpad 
scherp L omlaag en volg dan de asfaltweg in 
Hasenfeld RD. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. 
Negeer in bocht zijweg links (Kornblumenweg). 
Vlak daarna gaat u beneden aan de T-splitsing R.  
Negeer zijweg rechts (Kleestraβe 3 A). 
 

3. Aan de voorrangsweg gaat u R langs de 
bushalte. De doorgaande weg wordt een dalende 
weg.  Negeer bij verbodsbord en zitbank zijweg 
rechts omhoog en u verlaat het dorp. Let op!  Na 
circa 200 m steekt u bij lantaarnpaal voorzichtig 
in de bocht de doorgaande weg over en loopt u  
tussen het einde van twee vangrails  L (oranje) 
het bospad omlaag. Vlak daarna loopt u beneden 
aan de 3-sprong bij wegwijzer RD (kat).  Aan de 3-
sprong bij  waterput en wegwijzer gaat u R  (kat) 
het brede pad langs de zitbank omhoog. Bij 
achterkant woning loopt u RD de grindweg 
omhoog.  
 

(Boven tegenover het eerste woonhuis links, 
passeert u rechts een Mariakapelletje en zitbank).  
 

tel:0049-2446805454


  blz 3 van 3 

 

Meteen daarna aan de kruising gaat u R de 
asfaltweg omhoog richting hoogspanningsmast. 
Loop dan bij verbodsbord RD (In dem 
Wingergerten) over de bosweg.  Negeer asfaltweg 
rechts omlaag. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd de bosweg RD. Na circa 700 m passeert u 
rechts twee zitbanken met  mooi uitzicht over het 
Rurdal. Vak daarna aan de 3-sprong voorbij 
afsluitboom en bij bord “Naturschutgebiet” gaat 
u R de bosweg omlaag.   
 

4. Beneden aan de T-splitsing/3-sprong gaat u L 
(58/68) het bospad omhoog.  Negeer alle zijpaden 
en volg het pad 1,2 km RD waarvan de eerste 300 
m omhoog gaan en de rest omlaag. Beneden 
voorbij afsluitboom loopt u RD met rechts van u 
de Rur.  U verlaat het bos en volg dan bijna 1 km 
de veldweg RD langs de bosrand.  
 

(U passeert 4 zitbanken met mooi zicht op het dorp 
Hausen, waar u straks doorheen loopt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (58) de asfaltweg 
omlaag. U passeert de inritten van de camping 
Rurthal von Abercron en van camping 
Felsenblick. Via de brug steekt de Rur over. (Hier 
ziet u voor u Burg Haussen).  Steek dan de 
spoorlijn (Rurtal Bahn) over.  
 

(Als u moe bent of de wandeling niet leuk vindt, dan 
kunt  u hier de trein nemen naar Heimbach waar de 
trein voor de startplaats stopt).  
 

Steek de voorrangsweg over loop in Hausen RD 
(Hausener Straβe) omhoog.  
 

(Rechts ziet u meteen een prachtig vakwerkhuisje. 
Dit is de voormalige burcht watermolen (17e /18e 
eeuw, die hoorde bij de burcht Hausen. Bij het links 
gelegen huisnr. 11 passeert u weer een mooi huisje.  
Dan passeert u de  voormalig waterburcht Burg 
Hausen (14e/15e eeuw). Hier ligt ook Gasthof Burg 
Hausen, waar u binnen o.a. in de drie grote zitbanken 
of achter op het terras bij de binnenplaats van de 
burcht kunt pauzeren. Alleen geopend in het 
weekend. Nederlandse eigenaars).   
 

Negeer bij St Nikolauskapel (1920) zijweg links 
(Am Müllenberg). U passeert de mooie witte St. 
Nikolaus zaalkerk (1834/1835), die te bezichtigen 
is.  
 

(Als u voor de kerk R de klinkerweg omlaag loopt en 
beneden door de poort (nr.14) gaat, dan komt u bij 
het Hausener Kaffestübchen. Maandag  gesloten).   
 

Neem nu meteen bij groot stenen wegkruis de 
eerste kasseienweg L (St. Nikolaus Straβe) 
omhoog  en u passeert enkele prachtige 
vakwerkhuizen.  Negeer in de bocht bij huisnr. 14 
zijpaadje rechts en volg de asfaltweg RD. Negeer 
bijna boven bosweg scherp rechts omhoog. Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u L (48) omlaag.   
 

5.  Beneden aan de T-splitsing bij speeltuintje 
gaat u R de grindweg omhoog.  Negeer zijpaden 
en volg de licht stijgende bosweg 1,5 km  RD.   
 

(Een eind verder passeert u links een groot veldkruis 
en een zit- en picknickbank. Een genietplekje).  

Let op! 50 m voor groot buitenverblijf, waar de 
grindweg naar links buigt, gaat u scherp R (48/58) 
de “bosweg” omhoog. (Een eind verder heeft u 
rechts prachtig uitzicht). Negeer bij akker graspad 
links en loop RD langs de akker. Let hier goed op! 
Waar de akker links eindigt (dit is ca. 30 m vóór 
grote boom),  gaat u L door het weiland/grasland 
omhoog met links van u de akker. Boven aan de 
smalle asfaltweg gaat u R omlaag. U staat hier op 
het hoogste punt van de wandeling en heeft u 
schitterend uitzicht.    
 

6. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD. Na 25 
m gaat u  L het graspad omlaag richting 
wilduitkijkhut.  Ga bijna beneden links van het 
graspad lopen. Beneden gaat u L het grote 
grasveld/weiland omhoog met rechts van u de  
wilduitkijkhut en struikgewas. Let op!  Waar het 
struikgewas rechts eindigt, gaat u over het rechts 
gelegen graspad lopen en loop RD verder 
omhoog. Aan de smalle asfaltweg gaat u R 
omlaag met voor u mooi uitzicht.  Bijna beneden 
aan de 3-sprong gaat u R omhoog langs een 
(verlaten) veebedrijf.  Negeer zijpaden en volg nu 
800 m de stijgende asfaltweg, die later een 
stijgend grindweg wordt, RD.  Aan de 4-sprong 
van boswegen gaat u L. Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong bij zitbank R omlaag. Negeer 
zijpaden en volg 2 km de dalende bosweg RD 
(68). Negeer zijweg links omhoog  
 

(Na 1,6 km, 30 m voorbij schuilhut) passeert u rechts 
een uitzichtpunt met 2 zitbanken. Hier heeft u weer 
prachtig uitzicht. Links beneden bij de brug ziet u het 
Rurcafé. In de verte ziet u weer het bungalowpark 
Landal Eifeler Tor).     
 

7. Let op!  350 m verder gaat u aan  de 
omgekeerde Y-splitsing R. Meteen daarna gaat u 
L (68)  door het hoge klaphek en volg het bospad 
gedeeltelijk via trappen omlaag.  Steek beneden 
de asfaltweg over en loop RD (68) het pad 
omlaag. Steek bij huisnr. 16 de volgende 
asfaltweg over en loop RD het trappenpad 
omlaag.  (U verlaat hier 68). Beneden voor het 
prachtige Rathhaus en bij bronzen kunstwerk 
waterbron “Stadt Gespräch” gaat u R omlaag 
door het centrum.  (Hier bij het Rathaus ziet u links 
boven weer de burcht). Negeer zijweg links en 
stenen brug links en volg de doorgaande weg 
naar rechts.  Ga nu meteen links over de 
wandelpromenade (klinkerpad) met de vele 
zitbanken en links van u de Rur lopen.  Negeer 
mooie houten brug links en blijf over het pad vlak 
langs de Rur lopen. Voorbij minigolfterrein loopt 
u RD en loop bij zitbanken het klinkerpad 
omhoog. Steek de doorgaande weg over en u 
komt weer bij het Rurcafé, de sponsor van deze 
wandeling waar u de wandeling kunt afsluiten 
met een hapje en drankje (uitgebreid 
assortiment). Er is ook ijs te krijgen (ook om mee 
te nemen) en natuurlijk heerlijke Kaffee en 
Kuchen. In het voor – en najaar is het terras 
overdekt en verwarmd.  Laat de eigenaar (Herr 
Smacks) even weten wat u van de wandeling 
vindt. 


