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Startpunt: Café & Pension Müller, Zum Alten rathaus, Marienplatz 17,  Gemünd – Schleiden. (tel :0049-
2444914200). Geopend : Dinsdag t/m zondag van 09.00 tot 18.00  uur.  Groepen op afspraak ook buiten 
deze tijden welkom. 
 
 
Tijdens deze bosrijke Eifeltocht begint u met een leuk paadje bovenlangs het dorp en dan volgt u enige tijd 
een gemakkelijke weg door het dal van de Urft. Dan begint de klim van de dag en klimt u langs het 
bergbeekje Groser Böttenbach pittig omhoog naar het hoog en eenzaam gelegen dorpje Wolfgarten waar u 
kunt picknicken. Ook passeert u hier een hoge mast. De terugweg is gemakkelijk, u wandelt door mooie 
bossen omlaag en via een steil paadje komt u weer beneden in het dorp. Dan volgt nog een mooi open stuk 
naar een Eifelblick en via een verrassend paadje met Mariagrot komt u weer in het stadje met leuke 
winkels. In het café kunt u afsluiten met Kaffee und Kuchen.  TIP: Blijf lekker slapen in het mooie pension 
Müller en doe de volgende dag nog bijv. wandeling 849 of 858. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,74 km  4.40 uur  208 m  345 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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939. GEMÜND 15,7 km 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 
grote rotonde loopt u RD (Alter Römerweg) 
omhoog. Loop rechts van de weg. Negeer 
doodlopende weg rechts (Am Salzberg). Na 100 m 
gaat u  scherp R (kat). Meteen daarna voor de 
witte woning (huisnr. 2 A) gaat u scherp L het 
asfaltpad omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u scherp R (kat) over het onverharde pad.  
Aan de 3-sprong bij wegwijzer loopt u RD (kat). 
Aan de 3-sprong bij schuilhut en asfaltweg RD 
(kat).  Aan de Y-splitsing bij 2 zwerfstenen gaat u 
R (kat) omlaag. Bij  huisnr.8 wordt het pad een 
dalende asfaltweg met rechts mooi uitzicht over 
het Urftdal.  Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
verder omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 
volgende T-splitsing R (kat) verder omlaag. Aan 
de 4-sprong bij wegwijzer RD omlaag. Beneden 
aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD.  Meteen 
daarna gaat u aan de voorrangsweg bij het 
Fuβfallkreuz/wegkruis (zie infobordje ook in het 
Nederlands) L (Eifelsteig). Bij St. Christoffelkapel 
en zitbanken steekt u via de brug de Urft over.   
 

2. Negeer meteen na brug zijweg rechts en loop 
RD richting Vogelsang. Loop even verder over de 
links gelegen smalle asfaltweg (voet-fietspad).  
Aan het eind van het voet-fietspad pad gaat u L 
over de asfaltweg/voet-fietspad). Volg nu deze 
weg 2,5 km door het mooie dal van de Urft. Na 
400 m wordt de asfaltweg bij groot infobord een 
licht dalende grindweg met links van  u de Urft, 
soms vlakbij soms op enige afstand.  Na 1,3 km 
passeert u “een parkeerplaats” van betonplaten. 
200 m verder passeert u rechts op de rotswand 
een gedenksteen aan de Belgische sergeant 
Henri Renard, die hier op 25 maart 1958 
verongelukte.  
 

(Het rupsvoertuig M 24 “Chauffe” van het Belgisch 
leger was hier door een technische mankement van 
de weg geraakt en in de beek gereden. De sergeant, 
die tankcommandant was, verdronk hierbij. Dit 
gebied hoorde na de Tweede Oorlog bij het 
afgesloten militair oefengebied Vogelsang, dat eerst 
door de  Britten en na 1950 door  de Belgische 
krijgsmacht werd gebruikt. Ook het Nederlandse 
leger verbleef er veelvuldig).  
 

Circa 500 m verder passeert u een “brug”.  
 

(Hier op de “brug” ziet u linksboven op de heuvel de 
toren van de voormalige NS-Ordensburg Vogelsang. 
Dit is een voormalig opleidingskamp van de NSDAP. 
Tot 1939 werden daar vijfhonderd SA'ers 
(Ordensjunkers) opgeleid. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was het complex in gebruik als kazerne 
van de Wehrmacht. De steile rotswand voor u 
worden de Schweizer Berge genoemd).  

Meteen na de brug gaat u bij wegwijzer R over het 
grindpad richting Wolfgarten 3 km.  Volg nu 2,5 
km dit pad, dat een eindje verder bij vervallen 
gebouwtje (ruïne) een stijgend pad wordt met 
rechts van u het kabbelend beekje Groβer 
Böttenbach.  Na 1,3 km passeert u wegwijzer en 
loopt u verder RD richting Wolfgarten. 700 m 
verder steekt u via stapstenen het beekje over. 
Het pad wordt hier en later nog eens over een 
lengte van 200 m steiler. Na 500 m passeert u 
links een waterpoel.  
 

3. Vlak daarna gaat u bijna boven aan de 3-
sprong bij wegwijzer en infobord L omhoog 
richting Wolfgarten. Na 50 m gaat u  door het 
houten hek en volg de grindweg RD.  Even verder 
wordt de grindweg een asfaltweg en u loopt  het 
hooggelegen Wolfgarten binnen. Aan de T-
splitsing bij vakwerkhuis gaat u R.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u 
meteen bij picknickbank en groot houten wegkruis 
met twee engeltjes. Een fijne pauzeplek na 7 km).  
 

Negeer asfaltweggetje rechts en u loopt 
Wolfsgarten uit.  Bij  grasveld gaat u bij zitbank L 
over de veldweg/pad richting hoge mast.  
 

(Hier stond een voormalige Feuerwachturm.  Dit was 
in het verleden één van de torens, van waarop het 
gebied in de gaten werd gehouden bij 
bosbrandgevaar en de nieuwe mast staat op een 
hoogte van 527 N.A.P.).   
 

De veldweg/pad buigt naar links. Aan de  T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg. Vlak daarna, 
waar de asfaltweg bij wegkruis, kleine 
parkeerplaats en woning (Zum Stich huisnr. 20)  
naar links buigt, gaat u RD en loop even verder 
via het ijzeren hek RD de bosweg omhoog.  
 

(Dit pad was 5-2016 tijdelijk “afgesloten”. Reden: in 
het witte huis links woont een “rare” man. Als hij 
wandelaars over dit openbaar pad ziet lopen, is het 
mogelijk dat hij scheldend, vloekend en tierend naar 
buiten komt. Wandelaars, die dit niet weten, staan 
dan stijf van schrik. Volgens een buurtbewoner tiert 
hij alleen maar, maar doet hij niets. Wilt u het 
eventuele getier mijden, volg dan in de laatste alinea 
beschreven omleiding. Laat even weten als de 
tijdelijke “afsluiting” is opgeheven).  
 

Boven buigt de bosweg bij mooi veldkruis naar 
links. (Links ziet u hier de bijzondere tuin van de 
“rare” man).    
 

4. Loop rechts langs de voormalige 
Feuerwachturm (nu hoge mast) over het 
bospaadje richting Parkplatz Tönnishäusschen.  
**** Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
omlaag richting Gemünd.   



 

Aan de volgende 3-sprong gaat u bij wegwijzer L 
richting Parkplatz Tönnishäusschen.  Aan de T-
splitsing bij wegwijzer gaat u R omlaag richting 
Gemünd. Aan de brede grindweg bij  wegwijzer 
gaat u L omlaag richting Parkplatz 
Tönnishäusschen. Beneden aan de brede 
grindweg gaat u L (Let op!) omhoog richting 
infobord en 10 m vóór dit infobord gaat u R.  
Steek meteen daarna voorzichtig de doorgaande 
weg over en loop bij wegwijzer en verbodsbord 
RD de grindweg omhoog richting Kall. Aan de 3-
sprong bij wegwijzer en schuilhut (Hohlweg-
Hütte) gaat u R richting Gemünd.  Aan de 3-
sprong bij de volgende wegwijzer gaat u RD 
omlaag richting Gemünd. Aan de 3-sprong bij 
groot infobord en wegwijzer gaat u RD verder 
omlaag richting Gemünd. De grindweg wordt een 
steile dalende smalle asfaltweg. 
 

5. Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal en 
weiland gaat u L de veldweg/pad omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over het dal van de Olef en 
beneden op  Gemünd).   
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R over het 
bospaadje, dat meteen daarna L omlaag buigt. 
Volg nu geruime tijd dit leuke dalend bospaadje 
dat een eindje verder een dalend zigzaggend 
bospaadje wordt. Beneden aan de T-splitsing 
voor de beek Olef gaat u L.  
 

(Even verder passeert u links de oorlogsbunker 
Maueler Pfad, die onderdeel was van de Westwall. 
Zie infobordje).  
 

Aan de Y-splitsing bij wandelmarkeringspaal gaat 
u R omlaag en steek even verder R via een mooie 
houten brug de Olef over. Aan de asfaltweg in 
Gemünd gaat u L langs huisnr.10. Aan de 3-
sprong gaat u RD over de klinkerweg langs 
huisnr. 27.  De klinkerweg buigt naar rechts. Let 
op! Bij lantaarnpaal en rood/wit paaltje gaat u L 
over het klinkerpad, dat even verder bij huisnr. 30 
een asfaltweg wordt. De asfaltweg buigt naar 
rechts. Aan de voorrangsweg gaat u L. Steek na 
100 m, tegenover Maueler Straβe,  de 
voorrangsweg en via de oversteekplaats de 
spoorlijn over  en ga dan R over de asfaltweg.  
 

(Over deze spoorlijn loopt in het zomerseizoen een 
toeristisch treintje van Hellentahl naar Gemünd 
(Oleftalbahn)) 
 
6. Voorbij grote bedrijfsparkeerplaats gaat u L 
(Am Forst) de asfaltweg omhoog.  Boven loopt u 
onder de elektriciteitsdraden door met voor u de 
St. Nikolauskerk in Gemünd, waar u straks langs 
komt.  
 

(Vlak voor u aan de T-splitsing komt ziet u rechts in 
de verte op de heuvel de hoge mast, die de de 
voormalige Feuerwachturm vervangt en waar u bent 
geweest).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R  omlaag.  (U loopt nu 
even naar een mooi Eifelblick (uitzichtpunt)). Na 100 
m gaat u bij wegwijzer en infobordje R over het 
graspadje naar Eifelblick Kreuzberg.  

(Hier staat een infobord, een “twee zitbank” en een  
groot stenen kruis. U heeft hier prachtig uitzicht o.a. 
over Gemünd. Bij het infobordje aan de asfaltweg 
komt u meer te weten over het grote stenen kruis).   
 

Loop hetzelfde graspaadje terug en ga dan L de 
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u RD.  Meteen daarna 
gaat u R over de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat 
u bij verbodsbord L de smalle asfaltweg omlaag, 
die vlak daarna een veldweg/graspad wordt.  De 
veldweg/graspad wordt een dalende smalle 
asfaltweg.  Beneden aan de T-splitsing gaat u R.  
Meteen voorbij Küchenstudio Decker (5-2016) en 
tegenover huisnr. 1 gaat u L over het klinkerpad 
en steek dan via de oversteekplaats de spoorlijn 
(Oleftalbahn) over.  Steek de doorgaande weg 
over en ga L.   
 

7. Meteen voorbij bushokje gaat u R en stapt u 
over een houten hekje en ga dan meteen L over 
de asfaltweg langs huisnr. 13. De asfaltweg maakt 
een haakse bocht naar rechts. Meteen daarna, 
waar de asfaltweg bij huisnr. 9 naar links buigt, 
gaat u bij verbodsbord R over het pad en u steekt 
even verder via de brug de Olef weer over. Ga aan 
het eind RD en via het ijzeren hek loopt u de 
begraafplaats op, die u RD oversteekt.  Bij 
afscheidskapel gaat u door de poort en u verlaat 
weer het kerkhof, ga R en meteen daarna aan de 
Y-splitsing bij kruiswegstatiekruis gaat u L het 
bospad omhoog. (Dus niet de asfaltweg). Volg nu 
dit pad langs de mooie kruiswegstatie. Een eind 
verder  passeert u een Lourdesgrot. Aan de 
smalle asfaltweg loopt u RD. Negeer bij wegwijzer 
zijpad links omhoog. Aan de 3-sprong bij  de St. 
Nikolauskerk (1857 – 1862) gaat u R (Eifelsteig) 
omlaag. Steek de voorrangsweg over en loop RD. 
Negeer meteen zijweg links. Neem nu de eerste 
weg L door de voetgangerszone.  
 

(Als u hier R op de brug gaat staan, ziet u de Olef 
uitmonden in de Urft).   
 

Negeer zijwegen en loop RD  de 
voetgangerszone. Aan het eind van de 
voetgangerszone bij grote zwerfsteen loopt u RD 
over de brede klinkerweg met rechts beneden van 
u het Amtsgericht. Even verder komt u links weer 
bij het café, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten en 
drinken o.a. Kaffee und Kuchen maar ook een 
lekkere warme maaltijd. De eigenaar verneemt 
graag wat u van deze wandeling vond. 
 

Omleiding in Wolfgarten 
Volg nu de asfaltweg, die bij wegkruis, kleine 
parkeerplaats en woning (Zum Stich huisnr. 20) 
naar links buigt en dan Am Merrchen heet, verder 
door het dorp. (Meteen rechts ziet u het witte huis 
met de op de muur gekalkte leuzen (5-2016)). Aan 
de 3-sprong bij “Sippe Wolfgarten 1470” gaat u 
RD. Neem nu bij groot infobord het eerste bospad 
R. Na groot klaphek gaat u aan de 3-sprong R 
(Umleiting Gemünd/Eifelblick).  Aan T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u R  en u komt bij de hoge mast. 
Loop het zelfde pad terug. Ga nu verder bij **** in 
punt  4).  


