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Deze afwisselende Eifeltocht begint met een gemakkelijk maar zeer mooi stuk langs de Rursee.  Dan volgt 
een pittige bosklim en aan het eind passeert u twee schitterende uitkijkpunten die behoren tot de mooiste 
uit deze wandelgids. U komt aan de rand van Schmidt en het gehucht Scheidbaum. Hier kunt u naar het 
Café Zur Schönen Auszicht lopen voor een pauze (Open in het weekend vanaf 13.00 uur en door de week 
op afspraak). Dan volgt een gemakkelijk stuk langs bosranden en velden naar de rand van het dorp Blens. 
Dan volgt de tweede bosklim naar een schuilhut met mooi panorama op het Rurdal. U wandelt even 
beneden langs de Rur en via verrassende paadjes komt u weer bij het café waar u kunt afsluiten met Kaffee 
und Kuchen.  Neem zelf proviand mee, er staan voldoende zitbanken onderweg.  Aan het eind is een rustig 
achterterras. Buiten de 2 pittige klimmetjes is dit een vrij gemakkelijke wandeling.  TIP: Maak er een leuk 
wandelweekend van en blijf slapen in het hotel. Doe de volgende dagen dan nog bv. wandeling 461 en 787. 
 

Startpunt: Hotel - Restaurant – Café Hasenfelder Hof. Schwammenauler Strasse 71, Hasenfeld – Heimbach. 
Tel :0049-24463343. Dagelijks open vanaf 11.00 uur. Als u even belt kunt u ook al eerder terecht voor koffie. 
Parkeer in de omgeving, let goed op de parkeertijd. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,62 km  3.30 uur  220 m  394 m 
 

 
 

899. HASENFELD 13,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R. Neem dan de eerste weg R (Am 
Rechtob).  Aan de 4sprong gaat u R (Buchenweg) 
de klinkerweg omlaag.  Voorbij huisnr. 14 loopt u  
RD de bosweg omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u 
R. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg 
verder door Hasenfeld.  Boven aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u bij verbodsbord L.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R omhoog richting 
zum Schifffsanleger/Schwammenauel.   Negeer 
zijpaden en volg de asfaltweg door het bos 
omhoog.  Boven bij de doorgaande weg gaat u L 
(19) over het voetpad met rechts van u de grote 
parkeerplaats (betalen). Negeer zijweg (inrit 
Wasserverband Eifel – Rur) links omlaag en volg 
het brede asfaltpad RD. U passeert het gebouw 
van de “Rursee Schiffahrt”. Meteen voorbij de 
tweede rood/witte slagboom (vlak voor bord 
“Rursee” en stuwdam) gaat u R (Bachtäler 
Höhenroute) het voetpad/klinkerweg omlaag. 
 

(Als u hier even RD de doorgaande weg volgt, dan 

komt u op de "Rurtalsperre Schwammenauel", die 
gebouwd is  tussen 1934 en 1938 voor het reguleren 
van de waterstand in de benedenloop van de Rur en 
voor het opwekken van stroom door middel van een 
waterkrachtcentrale. In 1939 werd ze in gebruik 

genomen. De dam is gemaakt van stenen en  grond, 

waartussen zich leem bevindt. Het  stuwmeer is 
bijna 8 m² kilometer groot en kan maximaal 200 
miljoen mᶟ water bevatten. In het midden van het 
meer ligt het eiland Eichert ook wel Liebesinsel 
genoemd. Dit eiland bestaat bijna geheel uit bos. Bij 
het uitzichtpunt “Simonsley”, waar u straks langs 

komt, ziet u dit eiland).  
 

Achter het gebouw buigt de klinkerweg meteen 
naar rechts met links beneden van u de 
aanlegsteiger van de elektrische plezierboot, die 
over de Rursee van Heimbach naar Einruhr vaart. 
(U blijft dus boven lopen). Loop de stenen trap 

omhoog en loop RD onder het gebouw door 
waarin o.a. de kaartverkoop van de Rursee 
Schiffahrt is gehuisvest.   
 

2. Ga dan meteen L over de asfaltweg met links 
van u de Rursee en rechts boven het hotel “der 
Seehof”.  
 

(Links heeft u meteen mooi uitzicht over de 
jachthaven met de vele plezierboten).  
 

Volg nu 2,3 km dit mooie pad, dat even verder 
een grindweg wordt, boven langs de Rursee. Na 1 
km maakt het stuwmeer een diepe inham naar 
rechts. Na circa 700 m maakt het stuwmeer weer 
een inham naar rechts.  
 

(Bijna aan het einde van deze inham kunt  u links een 
paadje inlopen naar een rotspunt met mooi uitzicht. U 
kunt ook omlaag lopen naar het rotsplateau bij het 
water).   
 

Aan het einde van deze inham gaat bij wegwijzer 
(Rurtalsperre 2,4 km) R (19/E8/Bachtäler 
Höhenroute)) het bospad omhoog richting 
Schmidt en  uitzichtpunt Simonsley.  
 

(U gaat nu 1,2 km door de boshelling omhoog lopen. 
Dit alles wordt boven beloond met zitbanken en 
schitterend uitzicht).  
 

Volg nr. 19 op de bomen. Na 100 m gaat u aan de 
T-splitsing L (19) omhoog.  Een eind verder steekt 
u een “rioolbuis” over. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R (19/50/Bachtäler Höhenroute).  
Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing L 
(19/50/Bachtäler Höhenroute) het pad, dat twee 
bochten maakt,  omhoog.  Boven aan de T-
splitsing gaat u R (19/50/Bachtäler Höhenroute) 
en u passeert meteen links een bunker.  150 m 
voorbij deze bunker gaat u scherp L 
(30/50/Bachtäler Höhenroute) het volgende pad 
omhoog en u passeert meteen een zitbank.   



 

Na 300 m  gaat u boven aan de T-splitsing L. 
Meteen daarna gaat u R  (19/30/50) het pad  
omlaag.  
 

(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij het 
uitzichtpunt Hubertushöhe waar 3 zitbanken staan, 
een genietplekje en uitpufplekje. Beneden ziet u een 
“groot” eiland in het stuwmeer genaamd 
“Liebesinsel”/Eichert Bij het volgende prachtige 
uitzichtpunt kunt u lezen waarom dit zo genoemd 
wordt).  
 

3. Na 200 m komt u bij het uitkijkpunt 
“Simonsley”.  
 

(Hier staan 3 zitbanken, een picknickbank en een 
groot oriëntatiebord met aanvullende info. U staat 
hier op een hoogte van 414 m).  
 

Ga hier R (20/40) het pad omhoog. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing R (20/40).   
Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg met links van u woningen in Schmidt.  
 

(In het weekend kunt u hier naar het leuke café Zur 
Schönen Auszicht lopen (300 m). Ga hier dan L en 
negeer zijwegen. Aan de kruising RD en u komt 
meteen bij het leuke café met terras).  
 

Negeer bospad rechts en volg de veldweg verder 
langs de bosrand (20/40). Aan het einde van deze 
veldweg gaat u L over het smalle graspad met 
rechts van u houten afrastering van het speelveld 
Jugendstätte Rursee. Voor de doorgaande weg 
buigt het pad naar rechts (20/40) en u passeert bij 
zitbank een bijzonder Maria kapelletje. (zie 
infobordje). Aan de 3-sprong bij wegwijzer en 
ingang van Jugendstätte Rursee  gaat u L 
(Scheidbaum/20/40) over de smalle asfaltweg 
door het kleine buurtschap Scheidbaum.  Aan de 
3-sprong loopt u RD. Aan de kruising gaat u R 
(19/20/30) de veldweg omlaag.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (19) verder over de veldweg/grindweg. 
(U loopt dus niet over de parkeerplaats Scheidbaum 
waar een picknickbank staat). Na 100 m gaat u  aan 
de volgende 3-sprong (volgende inrit/uitrit 
parkeerplaats) bij wegwijzer en aluminium 
wegkruis RD (30/19) richting Blens.   
 

4. Aan de volgende 3-sprong bij wegwijzer gaat u 
L (30) richting Blens. Aan de 3-sprong bij groot 
infobord en wegwijzer gaat u R (30) de 
veldweg/grindweg omlaag richting Blens. Negeer 
zijpaden en volg deze dalende grindweg 2,2 km 
RD omlaag langs en door de bosrand (soms ook 
even door bos) richting Blens. (Omlaag lopend 
passeert u enkele zitbanken). Beneden bij grote 
parkeerplaats, schuilhut en vele zitbanken loopt u 
RD asfaltweg omlaag en u loopt Blens “binnen”.  
Vlak daarna vóór het eerste huis (huisnr. 51) gaat 
u scherp R (38/Bunt –sandstein-route) de 
asfaltweg omhoog, die een stijgende veldweg 
wordt, richting Heimbach.   
 

(Boven passeert u een zitbank met mooi uitzicht over 
Blens, een prima pauzeplekje na 10 km).  

Volg boven het pad langs de bosrand.   
 

(Links ziet u aan de overkant van de Rur een 
Sandstein rotswand).   
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en St. 
Hubertuskapelletje gaat u RD (38/Bunt – 
sandstein – route) over het smalle graspad 
richting Heimbach   
 

5. Aan de “3-sprong” met links een schuilhut gaat 
u R (38/Bunt – sandstein – route).  (Bij deze 
schuilhut heeft u mooi uitzicht over het Rurdal). Het 
pad wordt een dalend pad. Na 200 m steekt u via 
een “rioolbuis” een beekje over en volg verder 
het bospad RD. Aan de T-splitsing bij 
wandelmarkeringspaal 38 gaat u R (58/68) het 
bredere bospad omhoog. U volgt nu 800 m dit 
stijgend pad.  
 

(Links beneden aan de steile helling ziet u af en toe 
(afhankelijk van jaargetijde) de Rur.  Na 450 m heeft 
u links mooi zicht op de beneden gelegen grote 
camping Heimbach, waar u straks langs komt).   
 

Na 800 m wordt boven het pad een dalend 
bospad/grindweg, dat u RD volgt. Het dalende 
pad maakt een bocht naar links (58/68).  Aan de 
Y-splitsing gaat u L (58/68) omlaag richting 
Heimbach. Aan de 3-sprong voor camping gaat u 
R de smalle asfaltweg (Sockgasse/doodlopende 
weg)  omlaag.  Beneden aan de 3-sprong bij 2 
afsluitbomen gaat u R (68) over de smalle 
asfaltweg.  (Links ligt hier de ingang van de grote 
Heimbacher Campingplatz). camping Volg nu 
geruime tijd deze rustige weg met links van u op 
afstand de Rur. U passeert een 
waterzuiveringsinstallatie van het Wasserverband 
Eifel –Rur. Even verder loopt u vlak langs de Rur, 
die in Roermond in de Maas stroomt. 
 

6. Let op! Vlak vóór voetbalveld van svv 
Heimbach 1921 e.V. gaat u R over het pad met 
links van u een picknickbank en het voetbalveld. 
Na 50 m gaat u bij wegwijzer RD (kat) het pad 
omhoog. Steek na 80 m het bruggetje over en 
loop langs de reling omhoog.  Boven aan de T-
splitsing gaat u R (kat). Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en waterput loopt u RD langs de 
zitbank en waterput. (U verlaat hier  de kattekop). 
Het pad wordt een licht stijgend pad. Negeer 
graspad rechts en volg het graspad RD verder 
omhoog richting Hasenfeld.  Boven aan 
doorgaande weg gaat u R en u komt na 40 m bij 
het restaurant, de sponsor van de wandeling, 
waar u de wandeling kunt afsluiten met o.a. 
Kaffee und Kuchen. Proef ook eens de 
huisgemaakte brownytaart met chocolade. U kunt 
er ook tegen vriendelijke prijzen lekker eten.  Aan 
de achterzijde van het café ligt een rustig en 
zonnig terras. Laat de vriendelijke eigenaresse 
Frau Cremer even weten wat u van deze 
wandeling vindt. 

 

 


