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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze zeer panoramische Eifeltocht wandelt u door velden langs het dorp Miesched. Dan langs 
mooie bosranden naar de rand van Hollerath.  De terugweg schampt u het dorp Ramscheid en dan loopt u 
door het dal van de Prether Bach. Hier kunt u pauzeren bij Gaststätte zur Oberprether Mühle. Geopend van 
april-okt. Dan loopt  via een flinke klim omhoog naar Udenbreth waar u aan het einde nog de 133 hoge 
uitkijktoren kunt beklimmen en waar u schitterend Eifelpanorama heeft. U passeert tijdens de wandeling 
een aantal malen de Westwall (Siegfriedlinie). Deze wandeling is ook prachtig als er sneeuw ligt.   
 

Startadres: restaurant Am Weiβer Stein,  Am Weiβer Stein 33,   Udenbreth – Hellenthal. Tel:0049-2448 2089 
907.  Het café is momenteel gesloten. Laat even weten als er een nieuwe uitbater is. Alvast bedankt   U kunt 
ook starten bij Landhaus Eifelsicht, Luxemburger Straβe 46 in Hollerath. Start dan bij punt 5 in de tekst. 
Voor het hotel is een ruime parkeerplaats. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,20 km  5 uur  191 m  353 m 
 

 
 

914. UDENBRETH 17,2 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u R over de 
asfaltweg. Negeer meteen zijweg rechts.  
 

(Rechts ziet u de 133 m hoge uitkijktoren, waar u aan 
het einde van de wandeling langs komt. Omlaag 
lopend passeert u rechts het weerstation 
“Donnerwetter”).   
 

Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij de eerste 
huizen van Udenbreth L omhoog. Steek meteen 
daarna de voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord RD (Auf’m Klompertshof) over de 
smalle asfaltweg.  Aan de 4-sprong bij huisnr. 3 
gaat u L omhoog. Aan de T-splitsing bij schuur 
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag.  Na 400 m 
gaat u L het brede pad, gelegen tussen haag en 
rij bomen,  omhoog.   
 

(Voorbij hoge wilduitkijkhut kunt u rechts van het 
begroeide pad door het weiland lopen parallel aan 
het links gelegen begroeide pad).   
 

Aan de T-splitsing voor naaldbos gaat u L het 
brede pad door de bosrand omhoog.  Na 50 m 
gaat u  scherp R het bos/graspad omlaag. Het 
pad eindigt in een weiland en loop hier RD door 
het weiland omlaag met links van u de bosrand.  
Na 350 m gaat u bij meerstammige boom en 
haaks staande haag schuin L het begroeide  
bospad omlaag met rechts van u een weiland.  
Steek beneden het beekje (geen bruggetje) over en 
loop RD met even rechts van u het beekje, dat 
dan naar rechts buigt. Volg dan RD de  stijgende 
veldweg.  
 

2. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L over de 
smalle asfaltweg, die vlak daarna naar rechts 
buigt.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u  L 
omhoog.  Let op!  Na 200 m vlak voordat rechts 
een rij bomen begint, gaat u R via hek (los en weer 
vastmaken) het weiland in. Loop nu RD het 
weiland omhoog met links van u de afrastering en 
het begroeide pad.  
 

(U kunt natuurlijk over het in de zomer met 
brandnetels begroeide pad lopen. Na 50 m buigt het 
pad naar rechts en is nog steeds begroeid maar wel 

beter te belopen. Lukt dit allemaal niet, loop de weg 
terug omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L. Bij 
boerderij gaat L de smalle asfaltweg omhoog. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).   
 

Loop nu verder door het weiland met links van u 
de afrastering en het begroeid pad. (Boven in het 
weiland heeft u mooi uitzicht).  Aan het eind van het 
weiland en begroeid pad gaat u  L langs de 
afrastering het weiland omhoog.  **** U passeert 
de Westwall (Siegfriedlinie).  
 

(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).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u  aan de kruising 
bij zitbank RD. Beneden aan de T-splitsing bij 
plaatsnaambord “Einde Miescheid” gaat u L.  
Steek de voorrangsweg (B265) over en ga R langs 
deze soms drukke weg.   
 

3. Let op!  Na 350 m waar rechts het sparrenbos 
ophoudt, gaat u 25 m voorbij de verkeersborden 
“max 70” en “pas op bocht naar links” bij paaltje 
B265 R het weiland in. Loop dan schuin links 
door het weiand richting sparrenbosje bij de 
hoogspanningskabels. Loop links langs het 
sparrenbosje naar de hoogspanningsmast in de 
hoek van het weiland en ga dan R over de 
bosweg.  Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L 
met rechts van u de bosrand en links 
weiland/akker.  (Links ziet u een huis). Let op!    
Waar de weg bij rood/witte afsluitboom naar 
rechts buigt, loopt u RD met rechts van u de 
bosrand en links het weiland/akker. Vlak daarna 
volgt u  RD het dalende bospad, dat soms 
begroeid is. (Na veel regenval kan een klein 
gedeelte van dit pad soms modderig zijn).  

tel:0049-2448


  blz 3 van 3 

 

Na circa 750 m gaat u beneden aan de  3-sprong 
L en via de brug steekt u de Kirmesbach over. (U 
loopt dus niet RD over de volgende brug).  Volg dan 
het pad omhoog. Aan het eind gaat u L  door het 
weiland omhoog met links van u afrastering.  
Waar de afrastering eindigt, gaat u schuin R door 
het weiland omhoog (rode paaltjes) richting rij 
bomen met wilduitkijkhut, die in het weiland 
staan.   
 

4.  Aan het eind van deze rij bomen gaat u aan de 
3-sprong R de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Een eind verder omhoog lopend passeert u weer 
restanten van de  Westwall).   
 

Boven aan de kruising loopt u RD.  Vlak daarna 
aan de T-splitsing in Ramscheid  gaat u L 
omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis en 
picknickbank gaat u bij verbodsbord R omlaag 
met links weer restanten van de  Westwall.  
 

(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht op de St. 
Bernhardkerk in Hollerath).  
 

De dalende weg buigt naar rechts en u verlaat de 
Westwall. Beneden aan de 3-sprong gaat u 
scherp L de smalle asfaltweg omlaag.  Beneden 
steekt u via de brug de Ramsbach over.  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD de brede 
bosweg omhoog.  Aan de Y-splitsing gaat u L 
omhoog en u verlaat het bos. Boven aan de 3-
sprong bij zitbank loopt u RD.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de kerk van 
Hollerath).  
 

Negeer meteen veldweg rechts omlaag.  Aan de 
voorrangsweg bij groot houten wegkruis en 
zitbank gaat u R. Na 100 m komt u bij Landhaus 
Eifelsicht.  
 

(Helaas kam men hier niets meer drinken en eten. 
Achter op het terras staan makkelijke stoelen en kunt 
u genieten van het schitterend uitzicht).    
 

5. Let op! Voor het Landhaus Eifelsicht gaat R het 
graspad omlaag met links van u de parkeerplaats 
en Landhaus Eifelsicht.  Beneden aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u L. Na 50 m gaat u 
scherp R en blijf dit pad door het bos en langs de 
bosrand circa 600 m RD volgen.   Aan de kruising 
gaat u R. Meteen daarna gaat u bij de volgende 
kruising bij zitbank RD. (Links ziet u hier  een vijver 
liggen). Meteen daarna steekt u via brug de 
Ramsbach over en loop dan de smalle 
asfaltweg/bosweg omhoog. Boven  verlaat u het 
bos. Negeer zijwegen en blijf de smalle asfaltweg 
geruime tijd RD volgen. 6.  Aan de ongelijke 4-
sprong bij bord “zone 30” loopt u RD de 
veldweg/graspad omlaag met rechts boven 
woningen  in Ramscheid.  In Ramscheid gaat u L 
de asfaltweg omlaag. (Links ziet u weer de kerk 
Hollerath).  Voorbij het laatste huis (nr. 32) negeert 
u veldweg rechts en loop dan RD de grindweg 
omlaag met rondom mooi uitzicht. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg 

omlaag en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door. Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing in het gehuchtje Oberpreth 
gaat u bij verbodsbord R over de licht stijgende 
grindweg met links beneden van u camping 
Oberpreth en het geluid van de Prether Bach.   
 

(Als u hier aan de T-splitsing L gaat en dan R dan 
komt bij Gaststätte zur Oberprether Mühle, waar u 
kunt pauzeren. Geopend van april-okt.).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u R over de licht 
stijgende bosweg omhoog. Na 600 m gaat u aan 
de 3-sprong  RD en steekt u via de brug weer de 
Kirmesbach, een zijbeekje van de Prether Bach, 
over. Loop de bosweg RD verder omhoog, die u 
circa 1 km RD volgt. Negeer bij links staande 
hoge afrastering bospad rechts omhoog en volg 
de bosweg RD.  (Vlak daarna passeert u links 
enkele achter elkaar liggende vijvers).  Aan de 
kruising gaat u L en via de brug steekt u het 
beekje de Missebach over. Na 20 m, vlak voor 
restanten van de Westwall, gaat u R het steile 
bospad omhoog.  Negeer zijpaden en loop de 
boshelling rustig omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij stal gaat u RD de smalle asfaltweg 
omhoog. 7.  Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R 
omhoog.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts een groot 
wegkruis type vliegermodel en een zitbank.  U heeft 
hier weer mooi uitzicht o.a. weer op de kerk in 
Hollerath).   
 

Negeer zijwegen en boven loopt u Udenbreth,  het 

hoogstgelegen kerkdorp van de Eifel, binnen. 
Aan de ongelijke 4-sprong voor huisnr. 95 gaat u 
R omlaag en een eindje verder verlaat u het dorp. 
Aan de 4-sprong bij stal gaat u L omhoog. Aan de 
3-sprong gaat u verder RD. (Even verder ziet u 
schuinrechts voor u de uitkijktoren).  Negeer alle 
zijpaden en volg 700 m de smalle asfaltweg, die 
achter langs het dorp loopt.  Aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u R omlaag. Beneden aan de 3-
sprong bij restanten van de Westwall gaat u RD 
omhoog. Aan de 4-sprong  bij huisnr. 3 gaat u L 
omhoog. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD omlaag. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing R over de licht stijgende asfaltweg,  die 
u circa 600 m RD volgt.  Voorbij het weerstation 
“Donnerwetter” en parkeerplaats gaat nà het 
speeltyerrein l langs de hoge haag met links van 
u het speelterrein naar de 33 m hoge uitkijktoren. 
Via 147 treden komt u boven bij een 
oriëntatiebord waarop staat wat u allemaal ziet. U 
heeft hier boven schitterend uitzicht over o.a. de 
Eifel en Ardennnen.  Het gebied hier wordt ook 
wel de Schnee Eifel genoemd. Dan komt u weer 
bij restaurant Am Weiβer Stein. In de tweede helft 
van 2016 is het restaurant gesloten. Laat even 
weten als er nieuwe uitbaters inzitten. Alvast 
bedankt. 

 

 


