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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze zeer panoramische Eifeltocht wandelt u eerst gemakkelijk over een rustig weggetje door een 
dal omlaag naar het gehucht Unterpreth. Daarna volgt een steile klim door een hellingbos naar het dorpje 
Dickerscheid. Via boswegen en graspaden loopt u naar het historische dorpje Reifferscheid. Ook kunt u de 
prachtig burcht bezoeken met schitterend uitzicht vanaf de verdedigingsmuur. In het dorpje liggen fraaie 
vakwerkhuisjes. Na de pauze wandelt u over een weggetje met mooie doorkijkjes naar de kerk en dan komt 
u in het dorp Oberreifferscheid. U daalt door het bos af naar een schuilhut en dan volg nog een pittig 
boshellinkje omhoog. Het laatste stuk loopt over een panoramisch pad met schitterend uitzicht. TIP: Maak 
er een leuk weekend van, blijf slapen in het Landhaus en doe de volgende dag nog wandeling 858 of een 
van de vele wandelingen van de wandelsite, die hier in de buurt starten.  
 

Startadres: Landhaus Eifelzicht, Luxemburger Straβe 46, Hollerath – Hellenthal.   
Tel: 0049-24821259973. Er is een ruime parkeerplaats.  Er is geen café of terras. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,37 km  5.30 uur  183 m  498 m 
 

 
 

888. HOLLERATH 18,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang steekt u de 
doorgaande weg over en steek dan RD het 
grasveld over. Aan de smalle asfaltweg  gaat u R.  
 

(Voor u ziet u de St. Bernarduskerk van Hollerath).   
 

Negeer zijpad rechts. Aan de 4-sprong, met links 
een veldweg, loopt u  RD langs het bord “Einde 
Zone 30”. (U loopt dus links langs de stal met de 
zonnepanelen). Aan de 3-sprong bij voetbalveldje 
en voor afsluitboom gaat u bij verbodsbord R 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L 
omlaag. Beneden aan de volgende 3-sprong gaat 
u R. Meteen daarna gaat u R de veldweg omhoog.  
Boven aan de T-splitsing voorbij kerkhof gaat u L. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor huisnr. 22 
gaat u R richting hooggelegen kerk. Steek de 
voorrangsweg over en ga meteen bij zitbanken L 
(Bonner Skihütte) de smalle asfaltweg omlaag.  
Aan de Y-splitsing gaat u bij verbodsbord L 
omlaag richting Hellentahl. Negeer zijwegen en 
volg 1,3 km de smalle dalende asfaltweg met een 
eind verder links van u een waterstroompje,  
 

2. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis in het gehucht Unterpreth gaat u R 
(Unterpreth 19-16) omlaag.  Aan de 3-sprong voor 
vakwerkhuis (huisnr. 16) gaat u L en steekt u via 
brug de Pretherbeek over.  Aan de T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L over de verharde grindweg 
richting Hellenthal met rechts het hellingbos en 
links weilanden.  Let op!  Na 1 km komt u links bij 
de Pretherbeek met 100 m verder  een boerderij.  
Ga hier scherp R (2 blauwe strepen op achterkant 
bomen (11-2015)) het pad door het dennenbos 
omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter). Na 250 m gaat u R de (minder) steile 
bosweg omhoog. Negeer na 250 m, bijna boven, 
graspad rechts omlaag en steek dan RD het 
smalle gedeelte van het weiland/grasveld over. 
(Links ziet u hier een wilduitkijkpost). Boven aan de 
veldweg gaat u R omhoog richting Dickerscheid. 
Negeer na 50 m veldweg rechts en loop verder tot 
aan de T-splitsing. In Dickerscheid gaat u R de 

grindweg omhoog, die even verder een asfaltweg 
wordt.   
 

3.  Boven aan de ongelijke 4-sprong voor huisnr. 
75 neemt u bij trafokast de tweede weg schuin L 
(8) omhoog. (U loopt dus eigenlijk schuin R omhoog 
langs huisnr.63 dat op de garage staat). Negeer 
boven doodlopende weg links omhoog. (Even 
verder heeft u bij zitbank mooi uitzicht o.a. op de kerk 
van Hollerath). Negeer voorbij huisnr. 53 grindweg 
rechts omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (8) 
omlaag.  Bij huisnr. 2, verbodsbord en stenen 
huisje met zitbank gaat u L over de veldweg, die 
een eind verder een dalende bosweg wordt. (Even 
verder heeft u schitterend uitzicht). Negeer beneden 
bosweg scherp links. Een eind verder verlaat u 
het bos en volg de veldweg met links mooi 
uitzicht RD. Steek de voorrangsweg over en ga R 
langs de weg omhoog.  
 

(In de verte ziet u beneden al de toren van Burg 
Reifferscheid).  
 

Na 100 m gaat u  L het graspad omlaag onder de 
elektriciteitskabels door. Bij wilduitkijkhut loopt u 
RD door het weiland verder omlaag met rechts  
struikgewas. Aan de verharde weg gaat u R. Waar 
de dalende weg naar rechts buigt, gaat u bij 
zitbankje L het graspad omlaag richting naaldbos 
met links afrastering. Beneden in het naaldbos 
gaat u L de bosweg omlaag. Volg nu 1 km de 
dalende bosweg RD met rechts en later links van 
u een waterstroompje.  
 

4. Beneden aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
(6) de smalle asfaltweg omlaag. Negeer bij 
zitbank veldweg rechts omlaag en volg RD de 
stijgende smalle asfaltweg. (U heeft hier mooi zicht 
op de burcht). Boven aan de voorrangsweg 
(optische rotonde), groot stenen wegkruis, 
zitbank en parkeerplaats gaat u R.  Bij infoborden 
gaat u R de kasseienweg omhoog en via de 
Matthiaspoort (14e eeuw/zie infobordje), met boven 
de poort het beeldje van Matthias, loopt u het 
historisch dorpje Reifferscheid binnen.  



  blz 3 van 3 

 

Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD 
(Zehntweg) omhoog langs huisnr. 4. Aan de Y-
splitsing gaat u R en via hek komt u aan de 
Vorburg (pleintje) met picknickbanken.  Voorbij 
huisnr. 15 komt u bij de Burg met toren.  
 

(U kunt voor of na de pauze R (Hauptburgtor) 
omhoog lopen naar de burcht met de dikke muren, 
die dateren uit de 14e eeuw. Via infobordjes  (ook in 
het Nederlands) komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de burcht. Bij de ingang van de 
toren (gesloten) heeft u mooi uitzicht (Eifelblick)).   
 

Vanaf de Burg loopt u terug langs huisnr. 15 en 
na 30 m voorbij het openbaar toilet gaat u R door 
de poort (Osttor der Vorburg/15e eeuw) en loop het 
trapje omlaag.  Aan de kasseienweg gaat u R 
omlaag. (Rechts passeert u een groot stenen 
wegkruis). Voor de St. Matthiaskerk en bij de Maria 
fontein en oude eik uit 1893 (voormalig 
marktplein/zie infobord) gaat u L omlaag langs 
huisnr. 2.  
 

(De mooie St. Matthiaskerk is te bezichtigen. Via het 
infobordje naast de ingang komt u meer te weten 
over de geschiedenis van de kerk. In de kerk kunt u 
bij het Mariabeeld een kaarsje aansteken).  
 

Aan de 3-sprong, met rechts de stadspoort uit de 
15e/16e eeuw (Späteres Tor), loopt u  RD omhoog  
langs huisnr. 14.  Via de Mathiasspoort verlaat u 
het historische dorp. Aan de optische rotonde en 
bij de parkeerplaats gaat u L en bij het grote 
stenen wegkruis en zitbank gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag.  Negeer beneden bij zitbank 
veldweg links omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 
4-sprong bij boomkruisje en zitbank L de bosweg 
(even) omhoog. Negeer  graspad schuin rechts 
omhoog. (Een eindje verder heeft u bij zitbank mooi 
zicht op de burcht en kerk). Negeer inrit links 
omlaag.  
 

5.  Boven wordt de bosweg een asfaltweg. Aan de 
3-sprong bij zitbank en waterbron gaat u RD (Fritz 
– von - Wille-Weg)  omlaag.  Let op!  Circa 20 m 
vóór T-splitsing bij zitbank en voor huisnr. 11 
gaat u scherp R het graspad omhoog met links 
van u de bosrand.  Steek na 300 m de smalle 
asfaltweg  over en loop RD door het 
weiland/grasveld omhoog met links van u 
struikgewas/afrastering. Boven bij parkeerplaats 
(prachtig uitzicht) gaat u RD over de licht stijgende 
smalle asfaltweg, die u bijna 1 km RD volgt.  
 

(Als u hier aan de parkeerplaats R gaat, dan komt u 
bij een militair kerkhof).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis type vliegermodel 
en picknickbank gaat u R over de voorrangsweg. 
Negeer meteen daarna bij glasbakken veldweg 
links. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
loopt u RD en u loopt  Oberreifferscheid binnen.  

Aan de 3-sprong in Oberreifferscheid gaat u L 
omhoog langs huisnr. 67. (Even verder passeert u 
rechts (nr. 70) een mooi vakwerkhuis). Aan de 3-
sprong bij huisnr. 85 gaat u RD verder omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u bij verbodsbord 
L  omhoog en u verlaat Oberreifferscheid. Negeer 
bijna boven grindweg links met links en rechts in 
de verte van u windturbines. (Boven bij gebouwtje 
heeft u schitterend uitzicht). Steek de voorrangsweg 
over en ga bij verbodsbord RD de bosweg 
omlaag. Negeer na 60 m bosweg rechts. Aan de 
Y-splitsing gaat u L de bosweg omlaag, die u 
geruime tijd RD volgt.  Beneden aan de T-
splitsing gaat u L over de verharde bosweg met 
rechts van u de Prether beek.  
 

6. Aan de 3-sprong bij de Prethtalhütte 
(schuilhut), zitbank en infobord gaat u R 
(Matthiasweg) en via  de brug steekt u weer de 
Pretherbeek over. (Een prima pauzeplek). Aan de 
T-splitsing gaat u bij fietsbordje L (Matthiasweg) 
over de grindweg. Volg nu 1 km deze weg door 
het Prether dal. Steek bij wegwijzer en zitbank de 
asfaltweg over en loop RD de bosweg omhoog.  
Let op!  Na circa  40 m gaat u R het steile 
bospaadje omhoog door een met mos bedekt 
bos. (U begint nu aan een straffe kuitenbijter, die 200 
m lang is). Het pad wordt wat onduidelijk maar 
blijf RD omhoog lopen richting de boven gelegen 
bosrand. Waar helemaal geen pad meer is, blijft u 
RD omhoog lopen door het begroeide bos 
richting boven gelegen bosrand.  
 

7. Boven bij de bosrand (van de hoge dennen) 
loopt u nog circa 30 m RD over een smal paadje 
(slecht te zien) door het dennenbosje (Hier ziet u 
een wilduitkijkhut, die aan de grindweg staat). Aan 
de grindweg gaat u L omhoog, waarvan nog 100 
m steil omhoog. Boven aan de T-splitsing voor 
woning gaat u L de smalle asfaltweg omlaag.  
Negeer bosweg schuin rechts omhoog.  Aan de 3-
sprong bij groot wegkruis loopt u RD steil 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u L de 
smalle asfaltweg omhoog met even verder links 
weer schitterend uitzicht.   
 

(U passeert R in talud een restant fundament/muur 
van een bunker WOII / Westwall).  
 

Vlak voor de voorrangsweg gaat u L over de 
verharde grindweg met nog steeds mooi uitzicht. 
Negeer na 400 m veldweg schuin links omlaag. 
Vlak daarna, waar de grindweg bij zitbank en bord 
“Zur Rodelbahn” naar links buigt, gaat u R het 
graspad omhoog. U komt weer bij het Landhaus, 
de sponsor van de wandeling.  
 

(17/09/2020 GEEN Kaffee und Kuchen GEEN Essen, 
staat expliciet R naast toegangsdeur vermeld) 
 

 
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.   


