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Startadres: Landhotel Restaurant terras Kallbach, Simonskall 24-26, Simonskall – Hürtgenwald. Tel:0049-
242994440.  Dagelijks geopend.  Voor het restaurant is een parkeerplaats.  
 
 

tel:0049-242994440
tel:0049-242994440


  blz 2 van 3 

 

Diep verscholen in de bossen van Hürtgenwald ligt in het dal van de Kall het kleine Eifeldorpje Simonskall. 
Tijdens deze Eifeltocht wandelt u eerst een tijdje langs de Kall en dan loopt u langs de kabbelende 
bergbeek de Tiefenbach omhoog door het bos. Dan loopt u over gemakkelijke graspaden naar het dorp 
Strauch, waar u bij de Bikers Ranch kunt pauzeren. (Elke dag geopend vanaf 09.30 uur).  De terugweg, die 
gemakkelijk is,  wandelt u door velden langs windturbines en dan daalt u door de bossen omlaag naar 
Simonskall.  Aan het eind is een mooi terras. (U kunt de wandeling beginnen met een lekker ontbijtbuffet 
van 7 tot 10 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen tot 11 uur.   TIP: Maak er een wandelweekend van en blijf 
slapen in het comfortabele hotel met zwembad. Vanuit het hotel kunt u ook o.a. wandeling 636 en 825 
starten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,28 km  4.45 uur  231 m  350 m 
 

 
 

936. SIMONSKALL 16,3 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Aan de 
3-sprong bij voorrangsweg gaat u RD (36/70).  
Neem nu de eerste kasseienweg L (70/86) omlaag 
en via brug steekt u de Kall over.   
 

(Hier aan het begin van de kasseienweg ligt links de 
Kremer Mühle (1622) en rechts het VVV-kantoor 
(Tourist Information) dat gehuisvest is in het 
rijksmonumentale Junkerhaus (1651) met het 
prachtig interieur. Op de brug staat het beeld van de 
H. Nepomuk, der Brückenheilige (zie infobordje). 
Vanaf de brug heeft u rechts mooi uitzicht op de hoog 
gelegen Mariakapel).   
 

Vlak daarna buigt de weg bij oude hoeve met 
huisnr. 8 (Burg Simonskall (1843)) en bij houten 
wegkruis naar links (70/86).  
 

(U kunt hier R naar de Mariakapel (1935) lopen, die 
te bezichtigen is).  
 

Volg dan de stijgende bosweg RD met links 
beneden van u de Kall. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R (A2) omhoog richting 
Lammersdorf.   
 

(U passeert een zitbank met mooi uitzicht over 
Simonskall dat slechts circa 50 inwoners telt. Bijna 
boven, waar het pad naar links buigt, kunt u R naar 
een zitbank lopen. Hier heeft u mooi uitzicht over het 
Kalldal. Bij de rots ziet u beneden de Kall stromen).  
 

Boven aan de 4-sprong gaat u R omhoog. Meteen 
daarna aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
(36/86) de brede bosweg omlaag, die u bijna 1 km 
RD volgt met rechtsbeneden van u de Kall.  
 

(U passeert meteen (20 m) links een glazen 
Mariakapelletje dat op boven een rots staat).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer steekt u 
via de brug de Klosterbach over.   
 

2. Vlak daarna, voorbij linksstaande zitbank en 
hoge paal,  gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer 
L omhoog richting Lammersdorf met rechts 
beneden de Tiefenbach, die hier vlakbij  in de Kall 
stroomt. Aan de 3-sprong steekt u R de brug over 

richting Lammersdorf. Meteen na de brug gaat u 
L over het pad met links van u de Tiefenbach.  
 

(Een eind verder passeert u rechts een 
wilduitkijkpost. Hier tegenover ziet u beneden aan de 
beek omgewoelde grond.  Mogelijk is dit hier een 
drinkplaats van wilde zwijnen).  
 

Aan de 3-sprong, met links een brug, loopt u RD 
verder langs de kabbelende beek omhoog.   
 

(Meteen rechts passeert u een Alte Bergbaustollen 
(zie infobord). Via deze mijningang werd ijzererts en 
leisteen gewonnen. De leisteen werd o.a. gebruikt als 
daklei).  
 

Waar de bosweg rechts steil omhoog buigt, 
negeert u zijpad links (inrit weiland). Boven aan de 
T-splitsing gaat u L over de half verharde licht 
stijgende brede bosweg. Negeer bospad links 
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L (23) verder 
omlaag.  Beneden steekt u de Tiefenbach over. 
Meteen daarna  aan de T-splitsing bij schuilhut 
gaat u L. Meteen daarna gaat u vóór de 
afsluitboom R (15) het bospad omhoog met 
rechtsbeneden een zijbeekje van de Tiefenbach. 
(U verlaat hier route 23).  Negeer zijpad links. U 
verlaat boven het bos volg dan RD het licht 
stijgende graspad met links van u vier 
windturbines.  Een eindje verder loopt het 
graspad even door een weiland.    
 

3.  Aan de 3-sprong bij ingang bosje/grote vijver 
gaat u R (15) de smalle asfaltweg omlaag met 
rechts van u de vijver. Negeer meteen veldweg 
links omhoog. Boven aan de T-splitsing op het 
plateau gaat u R. Meteen daarna gaat u L (15) het 
graspad omlaag met voor u in de verte de 
kerktoren in Lammersdorf. Na circa 100 m 
passeert u een zitbank.  Meteen daarna gaat u L 
over het grasveld met rechts van u de bosrand 
van het “donkere” dennenbos Voorbij het 
dennenbos loopt u RD over het pad met rechts 
van u afrastering. Het pad wordt een breed 
graspad en dan een veldweg. Aan de T-splitsing 
gaat u R (15) omlaag.   



Meteen daarna aan de 3-sprong, met links een 
asfaltweg, gaat u RD (15) over de veldweg.  
 

(Even verder ziet u linksboven de kerk in Strauch).  
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop RD de 
veldweg verder omhoog.  Aan de kruising gaat u 
schuin L tussen 2 beukenbomen het weiland in 
en steek dit schuin links diagonaal over naar de 
linkerhoek.  
 

(Kan dit niet of wilt u niet onder draad door kruipen. 
Ga dan hier aan de kruising RD over de asfaltweg. 
Aan de 3-sprong gaat u L over de smalle asfaltweg. 
Ga dan verder bij punt 4).  
 

In de linkerhoek gaat onder de draad door en ga 
dan L over de smalle asfaltweg.   
 

4. Boven aan de doorgaande weg bij houten huis 
in het dorp Strauch gaat u L.  
 

(Als u hier R (Monschauer Straβe) gaat, dan komt  u 
na 100 m bij de gezellige Biker Ranch, waar u binnen 
of op het terras kunt pauzeren. Dit is een zeer 
geliefde pleisterplaats van de Eifel bezoekende 
motorrijders. Bent u motorliefhebber dan kunt u hier 
bij mooi weer uw hart ophalen).  
 

Voorbij vakwerkhuis met huisnr. 42 en muurkruis 
gaat u bij verbodsbord L de asfaltweg omlaag. 
Neem nu de eerste veldweg R richting groene 
stal. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD 
langs de groene stal. Steek de volgende 
asfaltweg over en loop RD over de veldweg. Aan 
de T-splitsing gaat u L de asfaltweg omlaag. Aan 
de kruising gaat u R (3/23) en u loopt de 
bebouwde kom Strauch weer even binnen. Aan 
de Y-splitsing bij zitbank gaat u L verder omhoog.  
Meteen daarna aan de kruising gaat u RD 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing bij het huis 
met de vele zonnepanelen (huisnr. 18) gaat u L.  
Aan de kruising bij schuur, einde bebouwde kom, 
gaat u R (15/23) de veldweg omlaag.  
 

(Meteen links beneden ziet u een grote veestal met 
zonnepanelen. Als u weet hoeveel zonnepanelen op 
het dak liggen, laat dat dan even weten).  
 

Aan de 4-sprong RD (15/23) verder omlaag. 
Negeer veldweg links omlaag. Aan de ruime 
kruising bij zitbank gaat u RD (23) omhoog 
richting windturbines. Bijna boven aan de 
kruising bij windturbine gaat u RD (15/23) langs 
de beukenhaag.  (Kijk hier nog even achterom). Aan 
de 3-sprong gaat u R (23) verder langs de 
beukenhaag met haagbeuken. Negeer bij 
windturbine nr. 5 breed graspad links.  
 

5. Aan de T-splitsing gaat u L (23/15) omlaag en 
even verder loopt u het bos in.  
 

(Als u het bos inloopt, staat meteen links een stenen 
herinneringsteen. Hierin staat gegraveerd “”Heinr. 
Polis Geb. 1-4-1910 Verunglückt den 5-4-1933”). 3 
 

Aan de kruising bij bordje “Rettungspunkt 112” 
loopt u  precies RD de bosweg omlaag. (U verlaat 
hier route 23). Aan de 3-sprong gaat u RD (even 
links) verder omlaag. Let op! Na 200 m gaat u R 
het  soms  begroeide graspad omlaag. 
 

(Dit is circa 50 m voor wilduitkijkhut met ladder. De 
bosweg wordt daar een breed  graspad. U komt dus 
niet langs de wilduitkijkhut).  
 

Negeer na 30 m bos- graspad scherp rechts en 
volg precies RD het bos- graspad omlaag. 
Beneden gaat u R de brede bosweg omlaag. Aan 
de 3-sprong loopt u RD  (Kall-Rur Panorama 
route). Negeer bospad schuin rechts omhoog en 
volg verder de dalende brede weg langs het 
mooie dal. De brede weg buigt naar links. Negeer 
na 100 m  graspad schuin links omlaag en volg 
de stijgende bosweg RD. Bijna boven aan de T-
splitsing gaat u L (A2).    
 

6. Let op! De brede weg buigt naar rechts en 
meteen daarna naar links. Aan het einde van de 
bocht naar links en vlak voordat het brede pad 
begint te stijgen, gaat u tegenover het 
wandelbordje “A2” aan boom schuin L het 
bospad omlaag. Na 40 m gaat u scherp L het 
bospad omlaag. (Na bladerenval is dit pad soms 
slecht te zien). Even verder buigt het pad rechts 
verder omlaag door het beukenbos. Bijna 
beneden maakt het pad een haakse bocht naar 
rechts. Waar na 100 m het pad eindigt, gaat u L 
(geen pad) voorzichtig omlaag richting bord 
Naturschutzgebiet” en bredere bosweg. (Hier ligt 
vaak een dik bladerendek). Beneden gaat u bij bord 
”Naturschutzgebiet” R (A-2) het brede bos- 
graspad omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD over de brede bosweg. Negeer bospad 
rechts omhoog en bospad links omlaag. Voorbij 
twee weilanden  steekt u de Tiefenbach over. De 
brede weg buigt dan meteen links omhoog. 
Negeer hier zijpad rechts omhoog.  Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L omlaag met 
links beneden van u het kabbelende beekje.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (36) over de “dam”. Meteen 
daarna gaat u R omlaag met rechts van u de 
Tiefenbach. Aan de 3-sprong gaat u RD  
(36/70/A2) omlaag. Aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u RD (70/86) verder omlaag. Bij wegkruis en 
de burcht Simonskall (nr. 8) buigt de weg naar 
rechts en u steekt weer de brug over. Aan de T-
splitsing in Simonskall gaat u R (36/70). Aan de 3-
sprong gaat u RD (36/70) over de doodlopende 
weg en u komt weer bij het restaurant, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras van harte welkom bent voor een hapje 
en een drankje. 

 

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.   


