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Startpunt: Café Zur Schönen Aussicht, Zur Schönen Aussicht 3, Schmidt. Open : Zaterdag van 13.30 tot 
17.30 uur, zondag van 13.00 tot 17.30 uur.  Op afspraak ook door de week open. Tel :0049-247499831 of 
0049-2474998666.    Parkeer niet op de parkeerplaats maar ergens in de straat.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,49 km  5.30 uur 223 m  439 m 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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Tijdens deze afwisselende Eifeltocht wandelt u eerst langs bosranden en door weilanden en dan daalt u 
een steil alpinepaadje af naar een schuilhut. Dan klimt u door het bos omhoog en daalt u met mooi uitzicht 
af naar Woffelsbach waar een café is voor koffie. De terugweg wandelt u even vlak langs de Rursee en via 
een steil bospaadje klimt u naar een hoger gelegen weg die u dan gemakkelijk en geruime tijd om het meer 
volgt naar een camping waar u ook wat kunt drinken.. U volgt nog geruime tijd het gemakkelijke pad langs 
de Rursee en vanaf punt 7 wordt het klimmen geblazen.  Dit wordt echter boven beloond met één van de 
mooiste uitzichten in de Eifel, de Hubertushöhe. Dan komt u ook weer snel bij het leuke café met terras dat 
elk weekend open is en door de week op afspraak. Voor de steile afdaling is een wandelstok wel handig.  
Neem voldoende drinken mee.  

 
 

927. SCHMIDT 18,5 km 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u R. Steek vlak 
daarna bij kapel de voorrangsweg over en loop 
RD (Wildparkstraβe). Aan de 4-sprong gaat u L 
(Im Wiesental). (Hier aan de 4-sprong ziet u rechts 
in de verte de Burg Nideggen).  Negeer zijweg links 
(Zum Bendchen)  omhoog. Negeer zijweg (inrit) 
rechts richting Kindergaststätte Nideggen. 
Negeer na 100 m zijweg rechts (Am Tierpütz) 
omlaag.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
bloemenzaak Blumen Frings en bij speeltuintje, 
gaat u R (20-30-90) omhoog. Vlak daarna aan de 
3-sprong loopt u RD (19/20/30/90) de klinkerweg 
omhoog. Boven aan de voorrangsweg gaat u L 
richting kerk. Negeer meteen  zijweg rechts. Aan 
de kruising bij de St. Hubertuskerk ook wel Sankt 
Mokka genoemd gaat u RD (Kirchweg) de 
doodlopende weg omhoog.  
 

(De kerk (1950) is te bezichtigen. Door het 
smokkelverleden van de inwoners van Schmidt wordt 
de kerk ook wel de Sankt Mokka genoemd.  Op het 
dak van de kerk liggen veel zonnepanelen. Op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk 
tijdens hevige gevechten bijna geheel vernield).  
 

Aan het einde van de weg bij parkeerplaats 
kerkhof  loopt u RD over het voetpad met rechts 
van u het kerkhof. Het pad maakt een bocht naar 
links en naar rechts. Aan de asfaltweg loopt u bij 
zitbank RD (Steinsrott) richting Grillplatz.  Aan de 
3-sprong gaat u L (20/60).  
 

(Als u niet een steil bospaadje omhoog wilt lopen, 
volg dan hier RD de asfaltweg  die een veldweg 
wordt. Negeer bospaadjes links. Zie stippellijn op 
kaart. Ga dan verder bij punt 2 vanaf ****).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (20-60) bij zitbank en 
afsluitboom de smalle asfaltweg omlaag richting 
Grillhütte. Aan de 3-sprong bij grote Grilhütte en 
veel picknickbanken gaat u RD (60) verder 
omlaag.   
 

2. Let op!  Na circa 50 m, vlak vóór links gelegen 
vierkant toiletgebouwtje, gaat u schuin R (60) het 
paadje omhoog langs een zitbank. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong R  verder omhoog. Na 50 
m. buigt het pad scherp L verder omhoog. Boven 
aan de veldweg gaat u L (40/60/80).  Negeer 
bospad links omlaag.****Aan de kruising bij 
wegwijzer gaat u RD (80) met links van u de 

bosrand. Boven aan de T-splitsing gaat u R (60) 
richting windturbines.  Aan de asfaltweg gaat u L 
(60) omhoog. Aan de kruising aan de bosrand bij 
schuilhut gaat u R (60) omhoog en volg RD de 
stijgende veldweg. Boven aan de T-splitsing  gaat 
u L (60) over de veldweg. (Hier heeft u mooi 
uitzicht). Negeer zijpaden en blijf de veldweg, die 
later een dalende bosweg wordt, RD (60) volgen.  
 

3. Beneden aan de T-splitsing bij zitbanken/ 
picknickbank gaat u L (60) de bosweg omlaag.  
 

(Bij de picknickbank heeft u voor de eerste keer 
tijdens deze wandeling uitzicht over de Rursee. Een 
mooie pauzeplek na 4,8 km). 
 

Na 150 m, 50 m vóór woning, gaat u R 
(60/Schmuggelpfad) over het graspad richting 
Woffelsbach.  Het graspad wordt een steil dalend 
bospaadje (smokkelpaadje). Steek bij zitbank de 
bosweg over en loop RD (60) verder het steile 
paadje omlaag. Beneden voorbij  trapje gaat u L 
(60) over de bosweg.   
 

4. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
schuilhut (Schmuggelertreff) R omlaag. (U verlaat 
hier wandelroute 60). Vlak daarna aan de 3-sprong 
loopt u RD. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (14). Volg nu 1 km deze stijgende 
bosweg met links beneden van u een beekje. Na 1 
km buigt boven de bosweg bij Maria kapel naar 
rechts en wordt een dalende bosweg, die u RD 
volgt.  Beneden in Woffelsbach gaat u R (14) de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
u  L (14) omlaag. Negeer doodlopende weg rechts 
omhoog. Neem nu de eerste weg L (Kirschberg) 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD verder 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(Kirschberg).  (Meteen heeft u links mooi uitzicht op 
de Rursee). Aan de ongelijke 4-sprong bij kapel 
loopt u bij mooi vakwerkhuis (nr.28) RD omlaag. 
Beneden bij brug, waar de weg een bocht maakt, 
gaat u RD de asfaltweg omhoog. U passeert de 
St. Wendelinuskapel (1911), die te bezichtigen is.  
 

5. Boven aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(Seestraβe) omlaag.   
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar café Schröder 
lopen (30 m). Neem dan de tweede weg L 
(Hovelchesweg)).   



 

Bij huisnr. 3 gaat u L (Campingweg) omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing bij ingang van 
camping gaat u R over de asfaltweg, die vlak 
daarna bij verbodsbord een grindweg wordt.  Aan 
de 4-sprong, met rechts een stijgende asfaltweg, 
gaat u bij houten blokhutje L over het grindpad. 
Aan de T-splitsing voor de Woffelsbacher Bucht 
(haventje) gaat u L. Steek de brug over en ga aan 
de T-splitsing bij zitbanken R (4) over het 
klinkerpad met links van u de camping met vele 
stacaravans.  Neem nu het eerste grindpad 
schuin R omlaag vlak langs het water.  Boven aan 
de 3-sprong gaat u R over het grindpad verder 
langs het water. Aan het einde van het pad gaat u 
bij 4 zitbanken L. Voorbij de rood/witte 
afsluitboom loopt u RD (4/14) de asfaltweg 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u R (14 / Im 
Steinchen). Aan de volgende 3-sprong loopt RD 
omlaag. Voorbij het gebouw van de 
waterzuiveringsinstallatie van het Wasserverband 
Eifel – Rur volgt u RD het  paadje langs het meer. 
Let op! Na 130 m (dit is 20 m voorbij het punt waar 
het pad bij rotswand naar links buigt en 5 m voorbij 
op de grond liggende staalkabels) gaat u schuin L 
het smal steil bospaadje omhoog.  
 

(Rechts in water ligt hier een aanlegsteiger met de 
vorm van een riek. In maart 2016 hing hier een 
dunne boom over het pad. Na bladerenval is het 
paadje soms moeilijk te zien).  
 

Na 50 m gaat u aan de T-splitsing L verder 
omhoog en loop zigzaggend via enkele trapjes dit 
steile pad omhoog. Stap boven over de vangrail 
en ga R de asfaltweg door het bos omlaag.  
 

6. Waar beneden de weg naar rechts buigt, 
negeert u bosweg links en volg de doodlopende 
asfaltweg RD richting Wildenhof (1,2 km).  
 

(U gaat nu circa 5 km via de meestal beboste weg 
met mooi uitzicht boven langs het stuwmeer lopen. 
Soms loopt u vlak langs het stuwmeer soms op 
afstand. Soms is pad vlak, soms stijgt het en soms 
daalt het. Dat lijkt misschien saai, maar dat is het 
zeker niet).  
 

Negeer na 800 m bij zitbank zijpad links en loop 
RD verder over de asfaltweg langs de Rursee. Na 
600 m. heeft u bij  rotswand en reling mooi 
uitzicht over de Rursee, Woffelsbach en de 
Woffelsbacher Bucht.  
 

(Het  stuwmeer is bijna 8 km²  groot. Het meer 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).  
 

Na 250 m passeert u camping Aachener 
Bootsclube.V. (1952) en volg RD de stijgende 
asfaltweg. 250 Meter verder passeert u het terrein 
van de Wasserfreunde Aachen e.V.. Aan de Y-

splitsing gaat u R omhoog. Negeer meteen inrit 
rechts van wsv Aachen Köln. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R langs de afsluitboom omlaag 
richting Heimbach/Rurtalsperre. Volg het pad 
langs de diepe inham van het meer. Negeer na 1,1 
km bospad schuin links omhoog.  Aan de T-
splitsing bij bord “Rettungspunkt 112” gaat u R.  
Na 400 m passeert u een zitbank, een genietplekje 
met mooi uitzicht over het stuwmeer. Volg verder 
het pad boven langs de het stuwmeer. Na 700 m 
passeert u een zitbank met mooi uitzicht en 100 
m verder passeert u een slagboom. Na 300 m 
buigt de grindweg naar links. Waar de grindweg 
bij wegwijzer rechts omhoog buigt richting 
Heimbach/Rurtalsperre, negeert u graspad links 
omhoog richting Schmidt. Boven aan de kruising 
bij zitbank en wegwijzer gaat u L richting 
Schmidt.     
 

7. Let op! Na 5 m gaat u  R de asfaltweg omhoog 
langs de parkeerplaatsen. De asfaltweg wordt een 
steile stijgende Einbahnsweg.  Na 200 m gaat u 
boven aan de T-splitsing bij verbodsbord R over 
de bosweg.  Aan de Y-splitsing gaat u L de 
bosweg omhoog.  Negeer zijpaden en volg de 
stijgende bosweg geruime tijd RD. Boven bij 
rotswand en waar de stijgende weg een dalende 
weg wordt passeert u 2 zitbanken met schitterend 
uitzicht over het meer.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (50/19) en u passeert meteen links een 
bunker.  150 Meter voorbij deze bunker gaat u bij 
wandelmarkeringspaal scherp L (30/50/Bachtäler 
Höhenroute) het bospaadje langs de zitbank 
omhoog.  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 met schitterend 
uitzicht. 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).  
 

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 Links ziet u de 
aanlegsteiger van de Rursee Schifffahrt).  
 

Ga hier R (30) het pad omhoog. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R (30). Boven aan de T-
splitsing gaat u L(30) over de grindweg.  Negeer 
alle zijwegen. Aan de kruising RD de asfaltweg in 
en meteen daarna komt u weer bij het café, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras tegen vriendelijke prijzen de wandeling 
kunt afsluiten met een hapje en drankje.  De 
uitbaatster Tanja verneemt graag wat u van deze  
wandeling vindt. 

 
 


