922. KREUZAU 18,8 km
www.wandelgidseifel.nl

Startadres: Leo’s Brauhaus, Teichstrasse 47, Kreuzau. Tel;0049-24225044938. Geopend: dagelijks vanaf
11.30 uur, maandag gesloten. Naast het café is een parkeerplaats.
Tijdens deze Eifeltocht wandelt u eerst over een rustig weggetje naar het dorp Kufferath en dan klimt u
door bossen en velden omhoog naar het dorp Obermaubach en kunt u bij de stuwdam met stuwmeer bij
café Flink koffie met heerlijk gebak krijgen of bij restaurant Strepp aan de overzijde van het meer eventueel
lekker lunchen. Dan klimt u naar een Eifelblick met schitterend uitzicht op het stuwmeer en komt u in het
dorp Leversbach. Dan loopt u over een plateau met mooi uitzicht naar de rand van Udingen en het laatste
stuk wandelt u langs de Rur met enkele stroomversnellingen. (De GPS-track kunt u oppikken bij de brug
aan de Rur).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

18,85 km

5.15 uur

163 m

292 m

(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.

blz 2 van 3

922. KREUZAU 18,8 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L en meteen
aan de kruising R door de Windenerweg. Negeer
zijwegen en vlak vóór de brug gaat u R het
voetpad in. Negeer zijpaden en aan de 3-sprong
bij wegwijzer RD langs de Rur. Aan de volgende
3-sprong bij wegwijzer gaat u L (62).
(Rechts passeert u een voormalige viskwekerij).
Bij flinke stroomversnelling in de Rur buigt het
pad naar rechts. Vlak daarna aan de aan de 3sprong bij zitbank gaat u L (62) en u passeert een
grote ligstoel.
(Hier heeft u mooi zicht op de “waterval” (fotoplekje)).
Volg verder het pad langs de Rur. Aan de 4sprong bij wegwijzer gaat u bij verbodsbord L
(62) over het grindpad. Aan de 3-sprong gaat u
RD (Pater Decker Weg) over het verharde pad
met links van u de Rur. Steek het beekje over en
ga meteen aan de Y-splitsing L omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L met meteen links van
u zitbanken. (Als er hoog water is en het bruggetje
onder water staat, loop dan terug naar het vorige
bruggetje en ga L over de asfaltweg). Aan de
kruising gaat u gaat u L over de asfaltweg en u
steekt de Rur over. Aan de 4-sprong meteen na
brug loopt u RD. Steek de volgende molentak van
de Rur over en ga meteen R over de smalle
asfaltweg met rechts van u de molentak. U
passeert een grote dichtgetimmerde villa (sept.
2016) en volg het pad verder langs de beek. Aan
de 3-sprong, na bruggetje, gaat u bij wegwijzer L
richting Kufferath. Boven aan de voorrangsweg
gaat u L. Na 100 m, meteen voorbij Landhaus
Welk waar leuke houten sculpturen staan, gaat u
R (Welk 1-5) over de smalle asfaltweg. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u L omhoog. Negeer
een eind verder veldweg links.
2. Aan de 3-sprong bij kleine houten waterput
gaat u R omlaag. Negeer zijweg links omhoog en
loop en negeer asfaltweg rechts en loop RD over
de licht stijgende asfaltweg, die parallel loopt
aan de rechtsgelegen doorgaande weg. Neem de
eerste weg R omlaag. Steek de voorrangsweg
over en loop RD (Bergheimer Straβe) omlaag.
Negeer zijweg links en u loopt Kufferath binnen.
Aan de 3-sprong bij groot stenen wegkruis en de
grote met breuksteen gebouwde St. Hubertus
kapel (1957) gaat u L richting Horn/Straβ. Neem
nu de eerste weg L (Zum Friesenhof) omhoog.
Na 300 m passeert u Gaststätte Zum Friesenhof.
100 Meter verder gaat u boven aan de kruising bij
verbodsbord RD over de licht stijgende veldweg,
die u geruime tijd RD volgt. Aan de 4-sprong
loopt u RD over het licht stijgende graspad. Een
eindje verder bij afsluitboom loopt u het brede
bospad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u

R over de bosweg. Neem nu de eerste grindweg L
omhoog. Negeer zijpaden en volg RD de
stijgende grind- later bosweg.
(Een eind verder passeert u een wilduitkijkhut. Hier
ziet u rechts de tv- toren in Kleinhau).
Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog.
3. Na 150 m gaat u bij afsluitboom R de bosweg
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R
verder omhoog. Waar de brede weg links omhoog
buigt, negeert u zijpad rechts. Boven aan de Ysplitsing gaat u L. Even verder wordt het brede
pad een graspad later bospad dat u RD volgt.
(Het brede pad was voorheen een smal pad. Door
boswerkzaamheden, die begin 2016 plaatvonden is
het (bos)pad een breed graspad geworden. Mogelijk
is het nu weer deels dichtgegroeid en een smal pad
geworden).
Na circa 300 m wordt het brede graspad een smal
paadje dat u RD volgt. (soms slecht te zien). Na 50
m gaat u boven aan de T-splitsing L over het
smalle bospad over de “dijk”. (Rechts ziet u
(afhankelijk van jaargetijde) weer de tv-toren in
Kleihnau). Na 250 m gaat u bij bordje “Kufferather
Bergbau Wanderweg” aan boom het eerste
paadje schuin R omlaag. Aan de verharde weg
aan de bosrand gaat u L omhoog. Meteen daarna
aan de voorrangsweg gaat u R omlaag. Na 100 m
gaat u aan de kruising bij wegwijzer R richting
Kleinhau. Na 100 m, gaat u bij verbodsbord L (72)
het graspad/veldweg omhoog. (Voor u ziet u weer
de tv-toren in Kleinhau). Aan de 4-sprong bij
zitbank en struikgewas gaat u RD (72) verder het
graspad omhoog. Boven aan de 3-sprong vóór
rood/witte afsluitboom gaat u L het graspad
omhoog met rechts van u struikgewas en links
van u een akker en prachtig uitzicht. Bij infobord
en picknickbank gaat u L (72) de asfaltweg steil
omlaag. (Een mooie pauzeplek met schitterend
uitzicht na 7,5 km). Aan de 3-sprong RD verder
omlaag.
4. Beneden aan de kruising bij verkeersspiegel
en de meestal gesloten St. Ewalduskapel in het
dorp Bogheim gaat u R over de doodlopende
weg. Aan de 3-sprong gaat u RD (72). Aan het
einde van de asfaltweg gaat u aan de 3-sprong L
(72) over de grindweg en u passeert na 20 m.
links een zitbank. Volg nu geruime tijd RD (72) de
dalende grindweg. Beneden aan de T-splitsing
aan de bosrand gaat u R de bosweg omlaag. (U
verlaat hier 72). Na 100 m gaat u aan de 3-sprong
R
verder
omlaag.
Negeer
bij
bord
“Naturschutzgebiet” zijpad rechts omhoog.

Vlak daarna gaat u aan 3-sprong bij wegwijzer L
(33/53/73) over de veldweg, die een licht dalende
veldweg wordt, richting Obermaubach. Aan de 4sprong aan de dorpsrand gaat u L (53/62) de
asfaltweg omlaag, die u even verder geruime tijd
door Obermaubach volgt. Negeer zijwegen. Aan
de voorrangsweg gaat u L (53) omlaag. Aan de 3sprong voorbij de Sankt Apollinariskerk gaat u R
langs een mooi vakwerkhuis met huisnr. 1. (De
sober ingerichte kerk is te bezichtigen).Aan de 4sprong, met rechts een parkje met zitbanken,
gaat u L langs huisnr. 33 omlaag. Negeer zijweg
rechts (Seestraβe 21-31).
5. Aan de 3-sprong bij café Flink gaat u R.
(Een mooie pauzeplek na bijna 11 km met o.a.
heerlijk gebak. Aan de overzijde van het meer komt u
bij een restaurant).
U passeert links een kiosk.
(Als u links van deze kiosk de trap omlaag loopt, dan
komt u bij een vistrap waar u mogelijk vissen ziet).
Loop RD en steek de 299 m lange stuwdam over.
(Dit stuwmeer is het laatste stuwmeer dat de Rur op
haar weg door de Eifel passeert. Het stuwmeer
(1933/1934) heeft een oppervlakte van 55 hectare.
Het meer is 2,2 km lang en heeft een inhoud van
maximaal 1,65 miljoen mᶟ water).
Aan de T-splitsing voorbij spoorlijn (Rurtalbahn)
en voor café-restaurant Strepp am See gaat u R
richting Nideggen met rechts van u de spoorlijn
en het stuwmeer.
(Een leuke pauzeplek met Biergarten en waar u goed
kunt lunchen. Ma. gesloten).
Let op! Na circa 200 m gaat u tegenover bordje
“Betreten der Gleise verboten” L het bospaadje
omhoog. Negeer na 25 m zijpaadje links. Meteen
daarna aan de 4-sprong gaat u scherp L over het
bospaadje, dat u geruime tijd RD volgt met links
beneden van u het stuwmeer.
(Bijna aan het eind van het pad bij braamstruiken en
gekapt bos heeft u links mooi uitzicht over
Obermaubach).
Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R de grindbosweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.
Negeer zijweg scherp links omlaag. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij wegwijzer gaat u L.
Let op! Na 5 m
gaat u bij bord
”Naturschutzgebiet” R het steile bospaadje
omhoog met rechts een groeve. Na 100 m verlaat
u het bos en loop RD de stenige steile helling
omhoog. Na 25 m gaat u aan T-splitsing scherp L
het paadje over de heide omhoog met links een
steile helling en even verder links van u een
naaldbos
(Hier aan de T-splitsing ziet u rechts in de bosrand
een infobord. U kunt hier aan de T-splitsing ook L het
brede stenige pad omhoog lopen. Aan de Y-splitsing
gaat u L even steil omhoog. Vlak daarna aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u R. Ga nu verder bij punt 6).

blz 3 van 3
Na 70 m gaat u boven bij dwarspaadje R en u
passeert meteen een zitbank met mooi uitzicht.
6. Vlak daarna gaat u boven aan de kruising L
(72).
(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het
uitzichtpunt Engelsblick waar veel picknickbanken
staan. U heeft hier schitterend uitzicht o.a. weer over
Obermaubach).
Meteen daarna buigt het pad bij schuilhut rechts
(72) omlaag. Aan de asfaltweg in Leversbach
loopt u RD omlaag langs huisnr. 8 c. (U verlaat
hier 72). Aan de kruising loopt u RD (Pfr. Schulte
Weg) de doodlopende asfaltweg omlaag. Negeer
klinkerweg links en loop het asfaltpad omlaag.
Vlak daarna loopt u bij verbodsbord RD de
veldweg/graspad omlaag. Aan de 4-sprong loopt
u RD verder omlaag.
Aan de asfaltweg in
Leversbach gaat u RD langs huisnr. 40b omlaag.
Beneden aan de voorrangsweg gaat u L. Na 50 m
gaat u R de veldweg omhoog. Negeer zijpad
rechts en loop een eindje verder RD de circa 150
m lange steile veldweg omhoog. Boven aan de
kruising gaat u RD over het graspad. (Links
beneden ziet u Kreuzau). Aan de 2 kruisingen
loopt u RD over het plateau verder omlaag.
Beneden bij bomenstrook buigt het graspad naar
links. Let op! Na 80 m gaat u R het pad door de
bosstrook omhoog. Na de bosstrook volgt u RD
het graspad, dat in de hoek van de bosrand
rechts omhoog buigt. Boven aan de 3-sprong van
veldwegen loopt u bij infobord RD de veldweg
omhoog. Aan de kruising met asfaltweg gaat u
RD over het graspad. Negeer zijpaden en loop
RD omlaag. Let op! Bij afrastering loopt u RD
over het smalle paadje met links van u de
afrastering. (Dit kan dicht begroeid zijn!) Aan de
T-splitsing in het bos gaat u L het begroeide
bospad omlaag met links van u afrastering en
even verder rechts van u een diepe grubbe.
Negeer graspad links omhoog en blijf het
graspad langs de bosrand en grubbe RD volgen.
Bijna beneden aan de asfaltweg loopt u RD.
7. Steek vlak daarna de spoorlijn (Rurtalbahn)
over. Meteen daarna gaat u aan de doorgaande
weg R. Volg deze weg 700 m RD met links van u
de Rur en rechts de spoorlijn. (Na 600 m passeert
u een stroomversnelling in de Rur). Ga dan L over
de sluisbrug. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u R langs de Rur richting Kreuzau.
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en
bijzonder wegkruis loopt u RD en u passeert
meteen rechts een grote schuilhut. Volg nu bijna
1 km het (bos)pad met links van u de Rur (Bij mooi
weer wordt op dit pad ook recreatief gefietst). Neem
voorbij zitbanken en de visvijver Hecker’s Weiher
het eerste grindpad R naar de papierfabriek. Aan
het eind gaat u R over de Windernerweg terug
naar Leo’s Brauhaus, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

