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Startpunt: In Simmerath zijn veel parkeerplaatsen voor slechts 2 uur. ( op werkdagen ) In de 
Quadfliegstraβe (nr. 14) is een grote gratis parkeerplaats. Loop vanaf de parkeerplaats  terug naar de 
doorgaande die u oversteekt en loop dan RD  (Völligweg) de eenrichtingsweg omlaag.   
Deze afwisselende Eifeltocht begint met een leuk paadje langs het riviertje Kall en dan loopt u naar het 
imposante Eifelkreuz. Dan volgt een bijzonder stuk langs de Westwall, ook wel Siegfriedlinie genoemd. 
Veel van de duizenden betonnen tanden staan hier in het moeras en geeft een heel aparte sfeer. Ook 
passeert u het bijzonder Heckkreuz.  Dan wandelt u over een rustig weggetje naar het dorp Eicherscheid 
waar een bakker ligt.  De terugweg loopt u door het bos naar de Brommersbach omlaag en dan volgt een 
flinke klim naar het dorp Huppenbroich. Via veldwegen komt u dan weer bij het startpunt. Neem zelf 
proviand mee. Er staan genoeg zitbanken onderweg. Behalve de klim door het bos  naar Huppenbroich is 
dit een gemakkelijke Eifelwandeling.   Bij ijs en sneeuw mag in eind punt 2 niet over het smalle betonnen 
pad worden gelopen.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,70 km  5 uur  114 m  268 m 
 

 
 

902. SIMMERATH 16,7 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats Quadfliegstraβe. Loopt 
u naar de doorgaande weg ( Hauptstraβe)   en 
steek deze RD  voorzichtig over richting (de 
eenrichtingsweg ( Völligweg ) deze gaat u  
omlaag. Aan de kruising met voorrangsweg en bij 
mooi vakwerkhuisje (1795) loopt u RD (21) en 
even verder passeert u de witte St. Johann 
Baptistkerk, die met haar mooie glas – in –lood 
ramen via de zijdeur te  bezichtigen is. (Ma. 
gesloten). Aan de 3-sprong gaat u L (Bickerather 
Straβe) omlaag richting Paustenbach. Na 200 m 
gaat u R (Friedhofsweg). Negeer zijwegen. Aan de 
kruising bij wegkruis gaat u L (31/Zum Eifelkreuz) 
omlaag.  
 

(Dit kruis met nr. 1 is het eerste kruis van de 14 
tellende statieweg, die hier begint en eindigt bij het 
grote Eifelkruis waar u straks langs komt).  
 

U passeert rechts het kerkhof en loop bij 
statiekruis II en verbodsbord de smalle asfaltweg 
omlaag. Bij zitbank passeert u statiekruis III en 
even verder ziet u links het beekje Bruchgraben 
stromen. Beneden vlak voor vakwerkhuis 
(voormalige Simmerather Mühle (1853)) gaat u L 
(Auelt-Pfad) en via het bruggetje steekt u de 
Bruchgraben over, die hier in de Kall stroomt  
Volg  geruime tijd het leuke paadje RD parallel 
aan de rechts beneden stromende Kall, die in de 
Rur stroomt. Beneden voorbij bruggetje loopt u 
vlak langs het riviertje. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer steekt u R de beek via stenen 
bruggetje uit de oertijd over. Aan de volgende 3-
sprong bij picknickbank en heel grote steen gaat 
u L het pad omhoog. Boven bij de asfaltweg gaat 
u  R  ( Als u hier rechtdoor omhoog gaat is een leuke 
pauzeplek, de “ Grillhütte” waar veel zitbanken 
staan.) gelijk aan de Y-splitsing L. omhoog.  
(verbodsbord) De asfaltweg wordt een bosweg. 
Rechts passeert u een statiekruis VII. 
Aan de driesprong L (21) omhoog richting 
“Eifelkreuz” ook hier weer een statiekruis VIII. 
Wederom passeert u een statiekruis IX. 

Verder omhooglopend aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u bij statiekruis X. RD (21) de grind- 
veldweg omhoog, die na 100 m een stijgende 
asfaltweg wordt.   
 

2. Boven gaat u voorbij statiekruis XI en bij 
wegwijzer R (21) over de veldweg richting 
Eifelkreuz.  Waar links de afrastering ophoudt, 
loopt u L over het grote grasveld naar het 
imposante Eifelkreuz (1947) en gedenksteen.  
 

(Het kruis staat hier op de Paustenbacher Höhe (554 
m hoog), ook Kopp genoemd. Het is de 12e statie 
van de statieweg. Op dit grote grasveld staan ook 
nog de statiekruisen XIII en XIV. Hier is van 20 t/m 29 
sept. 1944 hevig gevochten waarbij veel soldaten 
gesneuveld zijn. Voor meer info zie infobord).  
 

Loop terug naar de veldweg en ga R. (U loopt dus 
terug). Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. Let op!  
Na circa 50 m gaat u L door de opening in de 
bomenrand en loop RD het weiland omlaag met 
rechts van u afrastering.  Stap over de dubbele 
prikkeldraad en loop RD het weiland omlaag met 
rechts van u de verdedigingslinie Westwall.  
 

(De betonnen “tanden” (Höckerlinie) zijn de 
overblijfselen van de verdedigingslinie Westwall ook 
wel Siegfriedlinie genoemd, die Duitsland in de 
Tweede Wereldoorlog moest beschermen tegen 
aanvallen van tanks.  
 

Ze is gebouwd tussen 1936 en 1945 en loopt van 
Kleef aan de Nederlandse grens tot aan de Zwitserse 

grens en heeft een lengte van meer dan 630 km).  
 

Beneden gaat u L de doorgaande weg omlaag 
met rechts van u de Westwall. Beneden aan de 
kruising voorbij huisnr. 79 gaat u R 
(Kallbachweg). Ga nu meteen bij zitbank L (21) 
met rechts van u de Westwall. Loop even verder 
de trap omlaag en loop tussen de “betonnen 
tanden” door. Aan de T-splitsing gaat u L (21) en 
even verder steekt u via het bruggetje het riviertje 
Kall over.  Volg nu circa 1,5 km dit smalle 
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betonnen pad, dat even verder naar rechts buigt 
met links de Westwall en rechts moerasgebied 
waardoor de Kall stroomt en het leefgebied van 
bevers is.  
 

(U kunt ook de iets langere 21 Alternativroute volgen 
 

Bij  bruggetje en door de bevers gebouwde dam 
buigt het betonnen pad links omhoog langs de 
Westwall.  Boven buigt het betonnenpad naar 
links met rechts een akker. Bij zitbank blijft u het 
betonnenpad RD volgen.  

3.  Aan de asfaltweg gaat u L (21). Meteen daarna 
gaat u R over de veldweg met rechts de Westwall.  
Aan de T-splitsing gaat u R (Kalferscheid) de 
brede verharde weg omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u L. Meteen daarna gaat u L (Moor 
(moeras) - route) het trapje omhoog en volg 1,1 
km het smalle betonnen pad RD (21/54) langs de 
Westwall.  
 

(Het eerste gedeelte kunt u ook rechts door het grote 
weiland lopen).  
 

Even voorbij het einde van het grote 
rechtsgelegen weiland passeert bij 
veen/moerasgebied Kranebruch een infobord.  
 

(250 m verder kunt u L een paadje inlopen en dan 
komt u na 70 m, aan het einde van het vlonderpad, 
rechts bij het  Heckkreuz.  
 

Op de plek van het Heckkreuz is op 13 aug. 1829 
Jacob Heck uit Eicherscheid door bliksem om het 
leven gekomen toen hij Heidekraut maaide, dat in de 
winter als veevoer werd gebruikt. Zie infobord).  
 

Volg verder het betonnen pad langs de Westwall.  
Aan de veldweg gaat u L (21) en meteen daarna 
gaat u de RD de asfaltweg omhoog. (U verlaat hier 
route 21).  Aan de doorgaande weg gaat u R (L 
106). Na ruim 150 m gaat u L (Wasserkuhls Jaβ) 
over de veldweg/graspad.  Steek de volgende 
doorgaande weg (L 246) over en ga bij 
verbodsbord RD (54) over de asfaltweg. Negeer 
na 250 m graspad rechts. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis loopt u RD (54) verder omhoog.  
 

4. Na 750 m gaat u beneden aan de T-splitsing 
nabij wegkruis L omlaag.  
 

(Beneden bij de Holzbach passeert u links een 
veedrinkplaats (1914)).  
 

Omhoog lopend negeert u  betonweg rechts 
omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L (27) verder omhoog. Boven aan de 3-
sprong in het dorp Eicherscheid  loopt u bij 
wegkruis, zitbank, hoge beukenhaag en 
vakwerkhuis met muurkruis RD (27/Kirchweg).  
 

(Deze tot 10 m hoge heggen zijn kenmerkend voor 
deze streek. Deze heggen bieden bescherming tegen 
wind en houden huizen in de winter relatief warm).  
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 30 gaat u verder RD 
(7/27/Kirchweg). Negeer bij groot wegkruis 
voetpad rechts. Aan de 3-sprong bij zitbanken, St. 
Lucia kerk (1933) en monumentale lindeboom 
loopt u RD (17/Am Weiher).  Aan de volgende 3-
sprong gaat u L (17/27).  
 

(U passeert supermarkt Nahkauf met lekker gebak en 
er is ook koffie verkrijgbaar (geen zitplaatsen). Buiten 
staat een zitbank).   
 

Let op! Meteen voorbij de winkel gaat u tegenover 
huisnr. 2 bij verbodsbord R over het grindpad 
langs het bushokje. Steek schuin rechts de 
doorgaande weg over loop bij het volgende 
bushokje RD (37/Opem Feild) over het grindpad 
langs de speeltuin. Aan de asfaltweg bij hoge 
beukenhaag gaat u L. Vlak daarna aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u R (37/Buschgasse). 
Negeer tegenover huisnr. 10 zijpad links. Aan de 
4-sprong bij wegkruis loopt u RD 
(37/Buschgasse). Aan de Y-splitsing bij  volgend 
wegkruis gaat u L (Buschgasse 35a) omlaag.   
 

5. Na 25 m gaat u bij picknickbank en infobord  R  
de smalle betonplatenweg omlaag. Negeer 
tweemaal veldweg links omlaag en volg de 
betonweg RD. De betonweg wordt boven een 
veldweg, die een eindje verder een dalende 
veldweg/bospad wordt, die u geruime tijd RD 
volgt. Beneden aan de T-splitsing gaat u L de 
grindweg omlaag, die een eindje verder scherp 
rechts omlaag buigt. Let op!  200  m verder gaat u 
scherp L het brede bospad door het naaldbos 
omlaag. (U verlaat hier de Heckenland-route). 
Beneden steekt u via stapstenen de 
Brommersbach, een zijbeekje van de Rur over en 
loop RD het bospad omhoog. (Dus niet het rechter 
pad).  Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 3-
stammige boom gaat u scherp L omhoog. Aan de 
5 sprong, waar het brede stijgende bospad naar 
rechts buigt, gaat u scherp R het smalle paadje 
omhoog. Volg nu dit paadje dat evenwijdig aan 
het links gelegen brede stijgende pad loopt.  
Boven voor donker naaldbos loopt u RD over het 
brede pad, dat meteen daarna scherp links 
omhoog buigt en dat een eindje verder even door 
een naaldbos loopt. Aan de T-splitsing voorbij het 
naaldbos gaat u R de veldweg/graspad omhoog. 
U passeert links een wilduitkijkpost.  
 

6. Boven aan de T-splitsing bij bord “112 
Rettungspunkt” gaat u R over de smalle 
asfaltweg.  Meteen daarna aan de Y-splitsing bij 
zitbank gaat u L verder omhoog. Negeer meteen 
bospad links omhoog en loop verder RD omhoog. 
Een eindje verder passeert een wegkruis en 
zitbank met schitterend uitzicht en blijf de smalle  
asfaltweg omhoog volgen.  Aan de 3-sprong gaat 
u L (17) omhoog. Negeer graspad rechts richting 
Dedenborn. Aan de ruime 3-sprong op 537 m 
hoogte gaat u bij picknickbank en panoramatafel 
R. Een eind verder loopt u bij hoge beukenhaag 
Huppenbroich binnen. Negeer zijwegen. Aan de 
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna buigt de weg 
naar rechts. Aan de kruising gaat u RD (Trift).  Na 
150 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis en 
zitbank L. Volg nu geruime tijd de rustige smalle 
asfaltweg. Na 800 m gaat u beneden aan de 3-
sprong bij wegwijzer R (11).  Vlak daarna gaat u R 
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(11/47) over de veldweg. U passeert links een 
hoger staande zitbank en veldkruis. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (11). Aan de 3-sprong 
bij beekje Teufelbach, een zijbeek van de Rur, en 
bij schuilhut gaat u R (11) omhoog. Bijna boven 
wordt de bosweg een betonplaten weg. Aan de 4-
sprong bij zitbank  in Simmerath loopt u  RD 
(Quadfliegstraβe/11).  Negeer zijwegen. En u komt 
weer bij de start parkeerplaats. Tip: Als u even 
verder doorloopt en R gaat Schröders-Eck, 

Haupstraβe 62 kunt u lekker eten (gut bürgerlich). 


