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Ten oosten van de bekende plaats Monschau ligt in de gemeente Schleiden het rustige plaatsje Dreiborn. 
De wandeling start bij een superleuk café met mooi terras en heerlijk gebak. Tijdens deze panoramische 
Eifeltocht wandelt u eerst over  rustige weggetjes langs 6 grote windturbines en dan loopt u langs het 
dorpje Ettelscheid omlaag naar het Schafbachtal. U klimt omhoog en dan volgt u geruime tijd een 
schitterende panoramaweg met mooie uitzichten langs de dorpen Harperscheid en Schöneseiffen. Dan 
loopt u over de hoogvlakte Dreiborn, waar u weer schitterend uitzicht heeft. Als laatste passeert u nog een 
“Eifelblick” en dan komt u weer bij het leuke terras in Dreiborn waar o.a. de Kaffee und Kuchen zal smaken.  
Neem zelf proviand mee voor onderweg. Op de terugweg staan veel zitbanken.  Er is wel hoogteverschil 
maar de route heeft geen steile pittige hellingen en is voor elke wandelaar te doen. 
 

Startadres: Café Kupp 19, Oberstraβe 19, Dreiborn – Schleiden. (Tel:0049-24859129744). 
Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. Dinsdag gesloten. 
(U kunt het best over Einruhr rijden. U mag de parkeerplaats van het café gebruiken, meldt dan wel even dat u de 
wandeling gaat lopen, dan weet men van wie de auto is. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,57 km  4.30 uur  186 m  212 m 
 

                                              
 

876. DREIBORN 15,6 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats aan de voorkant loopt 
u bij het Handyhaus (telefooncel) links langs het 
café naar het achterterras en volg dan RD het 
grindpad langs de speeltuin. Aan de asfaltweg 
gaat u L omlaag langs huisnr. 26. Aan de kruising 
gaat u RD verder omlaag. Negeer vlak daarna  
zijweggetje rechts.  Aan de 4-sprong loopt u RD 
(Burgstraβe) omlaag en u verlaat even verder de 
bebouwde kom. Aan de kruising loopt u RD 
verder omlaag richting de 185 hoge windturbines. 
Steek bij zitbank de voorrangsweg over en loop 
bij verbodsbord RD over de smalle asfaltweg 
langs de elektriciteitsdraden.  Na 650 m, voorbij 
links gelegen “bosje”, gaat u R over de veldweg.  
De veldweg wordt een asfaltweg. Aan de 5-
sprong bij zes windturbines loopt u RD de smalle 
asfaltweg omhoog. Negeer zijwegen. (Boven heeft 
u rondom prachtig uitzicht). Boven aan de kruising 
bij wandelmarkeringspaal gaat u R tussen twee 
windturbines door. (Rechts ziet u de kerk in 
Dreiborn). Steek de voorrangsweg over en loop 
RD over de asfaltweg  richting Ettelscheid.   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u bij verbodsbord L over 
de veldweg. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u R de veldweg 
omlaag. Boven aan de volgende 3-sprong en bij 
de volgende markeringspaal gaat u L omlaag met 
rechts boven van u woningen in Ettelscheid. 
Negeer veldweg rechts omhoog en blijf RD langs 
de bosrand lopen.  Aan de 3-sprong gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer veldweg rechts 
omhoog.  Aan de T-splitsing in Ettelscheid gaat u 
L omlaag  langs huisnr. 8.   
 

(Als u hier R omhoog gaat dan passeert u meteen 
links het prachtige vakwerkhuisje 7-9. Even verder 
staat rechts aan de doodlopende zijweg (An der 
Kapelle) een kapelletje met wegkruis. Hier staat ook 
de grote kapel, die door de inwoners van Ettelscheid 
van 1962 tot 1964 in eigen beheer is gebouwd. In de 

kapel ligt een folder waar u meer te weten komt over 
de kapel).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u 
R de asfaltweg omlaag. Let op! Na 20 m, vlak vóór 
de vangrail begint, gaat u schuin R de grashelling 
omlaag langs een zitbank en houten reling.  
 

(U kunt ook de dalende asfaltweg RD blijven volgen. 
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u scherp R 
omlaag. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Beneden gaat u scherp R de asfaltweg omlaag. 
**** Bij huisnr. 1 en houten lantaarnpaal nr. 101  
buigt de dalende asfaltweg links verder omlaag 
en u verlaat Ettelscheid.  Na circa 200 m., bij 
opening in de vangrail en bij houten 
elektriciteitspalen nr. 96 en nr. 97, gaat u scherp 
R de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong bij de  
houten elektriciteitspalen nr. 93 en nr. 92 gaat u L 
de bosweg omlaag.  Beneden aan de asfaltweg 
gaat u bij bord “Naturschutzgebiet” R richting 
Berescheid en de camping Schafbachmühle met 
links beneden van u het beekje Schafbach. Volg 
nu 1,2 km deze rustige asfaltweg, die een eindje 
verder een licht stijgende asfaltweg wordt.   
 

3. Negeer bij wegwijzer en zitbank veldweg rechts 
omhoog. Voorbij elektriciteitspaal nr. 46 en bij 
wegwijzer gaat u bij verbodsbord L de bosweg 
omlaag richting Gartzbroich/Harperscheid.  Let 
op!  Steek links via het bruggetje de Schafbach 
over en ga R. Vlak daarna bij beekje (overkant 
beek) gaat u L en ga dan meteen R het bospad 
door een gekapt bos omhoog met rechts beneden 
van de Schafbach.  (U loopt dus niet aan de 
overkant van de beek de brede bosweg omhoog). 
Negeer  bospad rechts in het gekapte bos en loop 
nog even RD omhoog. Boven aan de 3-sprong 
van het gekapte bos (02-2019)  gaat u R over de 
brede bosweg met rechts mooi uitzicht over het 
dal van de Schafbach.   



Aan de 3-sprong gaat u scherp L omhoog. Boven 
aan de 4-sprong bij zitbank (mooie pauzeplek)  en 
wilduitkijkpost gaat u RD de veldweg omhoog.  
 

(Kijk omhoog lopend nog eens achterom).  
 

Boven aan de 4-sprong bij stal loopt u RD 
richting St. Donatuskerk in Harperscheid.  Aan de 
4-sprong bij wandelmarkeringspaal loopt u RD 
omhoog over de stenige veldweg met rechts 
mooi uitzicht over het Schafbachtal en op het 
mooi gelegen dorpje Berescheid. Aan de 4-
sprong bij zitbank gaat u RD over de smalle 
asfaltweg richting Schöneseiffen met rechts nog 
steeds prachtig uitzicht en links woningen in  
Harperscheid.  (In de verte ziet u voor u de hoge 
windturbines van windpark Schöneseiffen). Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u RD.  
 

4.  Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L de 
stenige veldweg omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u een zitbank, een mooi 
genietplekje. Voor u ziet in de verte de kerktoren van 
de St. Georgkerk in Dreiborn. Schuin rechts ziet u de 
zes hoge windturbines waar u in het begin van de 
wandeling langs bent gelopen).  
 

Boven aan de T-splitsing bij zitbank en aan de 
rand van Harperscheid gaat u R over de stenige 
weg. Negeer zijwegen links omhoog. Aan de 4-
sprong in Schöneseiffen gaat u RD de asfaltweg 
omhoog langs het mooie rode houten huis (nr. 
38) richting Weierfeld.  Aan de kruising, met links 
een doodlopende (Goldfuβ) weg , gaat u RD 
verder omhoog. Boven aan de kruising bij zitbank 
gaat u  bij verbodsbord RD (Weierfeld). Aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u R de stenige veldweg 
omlaag richting Dreiborn. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L omlaag.  Waar beneden de 
stenige de veldweg rechts omhoog buigt, negeert 
u veldweg links. Boven aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R de asfaltweg omlaag. Na 200 m, 
waar de asfaltweg steil rechts omlaag buigt, gaat 
u L het eerste graspad onder de 
elektriciteitsdraden door omhoog. Boven aan de 
T-splitsing gaat u R over de licht stijgende 
veldweg.   
 

5. Let op! Waar rechts beneden van u een kleine 
akker bij lage struiken en dode boom (10-2015) 
eindigt, gaat u schuin R het weiland/grasland in.  
 

(U kunt hier ook de veldweg RD blijven volgen. Aan 
de doorgaande weg gaat u R. Negeer bij 
verbodsbord zijweg rechts. U kunt hier rechts over 
het graspad lopen langs de doorgaande weg. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Steek nu schuin L het weiland/grasland over 
richting het voorrangsbord in de verte. Bij 
voorrangsbord gaat u L. Meteen daarna aan de 
doorgaande weg gaat u R over het graspad langs 
deze weg. **** U passeert  het plaatsnaambord 
Katzenbroich.  Vlak vóór schuur met houten 

zijwand gaat u L over de veldweg met rechts van 
u een tuin en bomenrij. Negeer meteen graspad 
links. Negeer bij houten spijlen hek zijpad rechts. 
Voorbij de rood/witte paaltjes gaat u L over de 
betonplatenweg (voormalig tankbaan van het 
voormalig militair kamp Vogelsang).  Na 50 m gaat u 
bij houten wegwijzer R het graspad omlaag 
richting Dreiborn.  Aan de Y-splitsing van 
graspaden gaat u R. Steek het breder pad  over 
en volg RD het graspad. Even verder verlaat u het 
bos en volg RD het graspaadje langs de houten 
markeringspaaltjes met de rood en blauwe kleur. 
Volg nu 1 km het graspaadje met het hoog staand 
gras RD langs de houten markeringspaaltjes.  
 

(Bij helder heeft u links schitterend uitzicht. U loopt 
hier over de 33 km² grote hoogvlakte Dreiborn met 
haar uitgestrekte graslanden. Deze zijn niet 
natuurlijk. Van oorsprong was het hele gebied 
bebost. Door het gebruiken van (teveel) hout met 
name voor het produceren van houtskool maar ook 
door het weiden van vee verdween het bos langzaam 
maar zeker).  
 

Aan de kruising met graspad en bij bordje 
“Ruhezone” loopt u  verder RD.  Aan de T-
splitsing gaat u R over het brede pad. Let op! 
Meteen daarna gaat u L over het begroeide 
graspaadje richting infobord en wegwijzer.   
 

6. Bij het infobord en wegwijzer gaat u R over de 
veldweg richting Dreiborn 1,5 km. Steek RD de 
brede betonplatenweg (voormalige tankbaan) over 
en loop even verder RD over de betonplatenweg. 
(Hier staat voorbij de kruising links bij groot infobord 
een picknickbank).  Aan de 3-sprong voor huisnr. 
32 A gaat u bij verbodsbord R de smalle 
asfaltweg omhoog. Steek boven bij 
waterpompstation de voorrangsweg over en loop 
RD richting Berescheid.  Aan de kruising gaat u 
bij verbodsbord L met rechts prachtig uitzicht. 
Aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer bij infobord 
en zitbanken, een genietplakje op 567 m hoogte 
met prachtig uitzicht, veldweg rechts omlaag en 
loop RD (31/32). Aan de 3-sprong voorbij loods 
gaat u L (34) de smalle asfaltweg omhoog. Boven 
aan de 3-sprong in Dreiborn gaat u RD. Aan de T-
splitsing gaat u R omlaag langs huisnr. 37.  
Voorbij huisnr. 28 gaat u L over het grindpad met 
even verder rechts een wegkruis bij woning. 
Voorbij de speeltuin komt u weer bij het gezellig 
café, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras de wandeling kunt 
afsluiten met een hapje en drankje. O.a. heerlijke 
Kaffee und Kuchen en  overheerlijke soepen van 
de dag. Laat de vriendelijke uitbaatster Ingeborg 
Kupp even weten wat u van de wandeling vond.  
Op vrijdagavond is er Reibekuchen eten.  Tip! Ga 
bij het speeltuintje  even kijken in de Pipibox 
(kinder wc). De tegels op deze wc zijn allemaal 
beschilderd door de kinderen van de basisschool 
van Dreiborn. Zeker even gaan kijken.   

 
(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.   


