957. HÖFEN 17,2km
www.wandelgidseifel.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

Startpunt: Bistro Alte Molkerei, Hauptstrasse 72-74, Höfen. Tel :0049-24728025777. Zie voor openingstijden
de website http://www.alte-molkerei-hoefen.de
Links en rechts van de zaak is een openbare parkeerplaats (betaald).
Deze afwisselende Eifeltocht bestaat uit 2 verschillende helften. De eerste helft wandelt u gemakkelijk met
prachtige uitzichten over graspaden en veldwegen naar een Eifelblick met schitterend uitzicht op de Eifel.
Dan door een mooi landschap naar het dorpje Widdau. De tweede helft is pittiger en u wandelt door de
bossen, langs beekjes, over bruggetjes omhoog naar de rand van Rohren en dan door de velden terug naar
de bistro met ruim terras. Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken onderweg. In Hófen en Widdau
passeert u schitterende vakwerkhuisjes.
Gps-afstand: 17200m
Looptijd: 4.30 uur
Hoogteverschil: 201m

957. HÖFEN 17,2km
1.
Met uw rug naar het café steekt u de
doorgaande
weg
over
en
loop
RD
(Weiherstraβe/Om Mösthoff).
(Tijdens het
gedeelte dat u door de bebouwde kom loopt,
passeert u enkele prachtige vakwerkhuizen). Aan de
3-sprong gaat u R (Heckenweg/Weiherstraβe)
langs huisnr.9. (Even verder passeert u rechts het
monumentale
prachtige vakwerkhuis met rieten
dak). Aan de T-splitsing voorbij hoge haag gaat u
R (Triftstraβe/11). (Deze tot 10 m hoge
beukenheggen zijn kenmerkend voor deze streek. Ze
bieden bescherming tegen wind en houden huizen in
de winter relatief warm). Neem de eerste weg L
(Neue Straβe). Beneden aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u R (Wiesengrund) omhoog. Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u L (Wiesengrund)
langs huisnr. 59. Bij het vakwerkhuis (nr. 72)
buigt de weg naar rechts en verlaat u de
bebouwde kom. Negeer veldweg rechts en loop
RD de asfaltweg omlaag. (Rechts aan de veldweg
ziet u een mooi voorbeeld van een Flurheck. Het hout
van de bomen, die in de Flurheck staan, werd
vroeger gebruikt voor het stoken van de kachel t.b.v.
het verwarmen van het huis en het koken). Aan de
3-sprong bij zitbank gaat u R (31) verder omlaag.
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u L (31) de
asfalt- veldweg omlaag. (Een eind verder passeert
u een zitbank met mooi uitzicht). Boven aan de Tsplitsing bij wegwijzer gaat u R (31) de veldweg
omlaag met linksboven woningen in Höfen.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (31) de
smalle asfaltweg omlaag. Aan de Y-splitsing bij
zitbank gaat u L (31) over de licht stijgende
veldweg.
Negeer
voorbij
infoborden
en
picknickbank bospaadje rechts omlaag. Aan de
3-sprong bij smalle asfaltweg loopt u verder RD.
(De route volgend heeft u rechts prachtig uitzicht).
2. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (57) de
veldweg omlaag, die u bijna 1,5 km RD volgt. Een
heel eind verder passeert u rechts een mobiel
bijenhuis en vervolgens links een zitbank. Negeer
bij volgende zitbank bospad rechts omlaag en
volg RD de veldweg, die een stijgende veldweg
wordt. (U verlaat hier route 57). Aan de T-splitsing
bij zitbank met prachtig uitzicht gaat u R de
asfaltweg
omlaag
richting
Kohlenmeiler/Sägemühle/Waldmuseum. Beneden
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R (35) de
bosweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij
schuilhut steekt u R de Kluckbach, een zijbeek
van de Rur over. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing L (27). U bent hier bij de ‘Zur
Sägemühle” en het Waldmuseum. (Tussen twee
blokhutten in ziet u een Kohlenmeiler waar houtskool
werd gemaakt (zie infoborden). Meteen voorbij de
picknickbanken passeert u links de Sägemühle).

Volg
nu
de
stijgende
bosweg
(Naturlehrwanderweg) waaraan infoborden staan.
Negeer bosweg rechts omhoog en meteen daarna
passeert u een waterstroompje. Links passeert u
het Boden Filter Becken Rohren Skihaus. Even
verder passeert u rechts een bobbaan. (U kunt
hier ook langs de bobbaan lopen en dan weer verder
over de veldweg lopen. Hier beneden is het keerpunt
van de bobbaan. Boven in Rohren is het startpunt).
De weg wordt een stijgende bosweg. Boven aan
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L (37) omlaag
richting Aussichtpunkt Perd’s ley. Beneden aan
de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD omlaag
richting uitzichtpunt Perdsley. Na 50 m. komt u
links bij het uitzichtpunt waar u bij tweezitsbank,
die boven op een rotswand staat,
prachtig
uitzicht heeft. Een genietplekje.
3. Loop nu terug naar de wegwijzer waar u
vandaan komt. Ga hier L (37/Eifelsteig) de
bosweg omlaag richting Widdau. Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u RD (37) omhoog.
Boven verlaat u het bos en volgt u RD de smalle
betonweg.
Aan de T-splitsing bij parasol,
wegkruis en zitbanken gaat u R (37) de mooie
holle smalle betonweg omhoog. Negeer alle
zijpaden. Bij prachtig vakwerkhuis (nr. 8) loopt u
het dorpje Widdau binnen. Aan de T-splitsing
gaat u L (57/37) omlaag. (Meteen links (nr. 5)
passeert u een weer mooi vakwerkhuisje. Hier
tegenover staat bij huisnr. 12 een St. Antonius
kapelletje). Negeer nu meteen zijweg links richting
mooi vakwerkhuis. Aan de 3-sprong bij huisnr. 23
gaat u RD verder de doorgaande weg omlaag.
Voor de St. Hubertuskapel en bij verkeersspiegel
gaat u R (Veilchenstraβe) de smalle weg omhoog
langs huisnr.29.
(Achter de kapel is een
parkeerplaats waar u mooi uitzicht heeft). Aan de 3sprong bij vakwerkhuisje loopt u RD (37/57)
omhoog. (U passeert hier (huisnr. 38) Gasthaus
Küpper, een mooie pauzeplek met terras met mooi
uitzicht. Ma. gesloten).
4. Boven aan de T-splitsing voorbij wegkruis en
bij zitbank gaat u L (86) de veldweg omlaag. (Een
eind verder passeert u rechts een groot veldkruis).
De veldweg maakt een scherpe bocht naar rechts.
Negeer na 25 m zijpad links en negeer nog een
zijpad links omlaag. Let op! Let op! Na 50 m bij
groot weiland gaat u L via nauwe doorgang (met
kleine ketting) het weiland in. (Ketting ook weer
vastmaken). Loop RD het weiland omlaag. Na 20
m passeert u een boom met boomkruis en een
zitbank ter herinnering aan Heinz und Christa.
Loop het weiland RD verder omlaag. Beneden na
bosstrook steek u via houten bruggetje de
Holderbach, een zijbeekje van de Rur, over. Loop

na bruggetje nog 20 m RD en ga dan schuin L
door het weiland omhoog. Boven gaat u door de
nauwe doorgang (met kleine ketting) en ga dan R
de grindweg omhoog. Vlak daarna gaat u aan de
ruime 3-sprong R (86) de bosweg omhoog. Aan
de 3-sprong gaat u L omhoog door het
Dürrholderbachtal richting Rothe Kreuz. (U verlaat
hier route 86).
5. Let op! Bij achterkant wegwijzer gaat u R (47)
het pad omlaag richting Rohren en steek dan via
het smalle houten bruggetje de Dürrholderbach
over. Meteen na het bruggetje gaat u R (47). (U
passeert meteen daarna links een veldkuis). Volg nu
het stijgende bospad. Boven buigt het bospad
naar links en u loopt door een naaldbos met
kaarsrechte hoge bomen met rechts beneden het
geruis van de Holderbach. Daarna volgt u het
(gras)pad (even) langs de afrastering van
weiland. Het pad wordt dan een stenig stijgend
bospad en via brug steekt u de Holderbach weer
over. Volg dan het stijgende pad. Boven aan de Tsplitsing bij wegwijzer gaat u L (37/47) de
verharde bosweg omhoog richting Rohren.
Negeer bospad links omlaag en volg het pad RD
(37/47/57) verder omhoog. Negeer dan bospad
rechts omhoog en loop RD (37/47) verder
omhoog. U passeert links een wilduitkijkpost.
6. Let op! Na 50 m gaat u schuin L (47) over het
bospaadje. Steek via bruggetje het bergbeekje,
een zijbeekje van de Holderbach, over en volg het
smalle bospaadje met linksbeneden van u het
bergbeekje. Het pad buigt naar rechts en wordt
even verder een licht stijgende bosweg, die u RD
volgt. Na 750 m gaat u boven aan de T-splitsing
bij zitbank L (57) de asfaltweg omlaag. (U verlaat
hier route 47. Beneden hoort u het geruis van de
Holderbach). Let op! Circa 10 m voordat de weg
naar links buigt en 10 m voor inrit naar weiland
gaat u scherp R het steile bospaadje omhoog. (U
steekt dus niet via de brug de Holderbach over). Na
250 m wordt het stijgende pad boven vlak. Let op!
Loop boven nog 50 m RD en ga dan L het eerste
paadje omhoog. (Op het laatste stuk van dit paadje
staan in de zomer mogelijk brandnetels). Na 75 m
gaat u boven aan de 3-sprong L over de veldweg
met meteen rechts van u in weiland een
schuurtje. De veldweg buigt een eind verder
rechts omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R de
veldweg omhoog. Boven aan de kruising gaat u
RD (37/47).
7. Steek voorbij grote parkeerplaats Lehmkaul (In
de winter startpunt van Loipen.) met toiletten aan de
rand van Rohren de voorrangsweg over en loop

RD (57) over de asfaltweg richting Höfen. Neem
nu de eerste veldweg R (57). (U heeft hier weer
prachtig uitzicht). Beneden aan de T-splitsing gaat
u L (57) over de veldweg, die voorbij schuur even
een stijgende smalle asfaltweg wordt. Aan de 3sprong gaat u L. (U verlaat hier even route 57). U
passeert een dubbele zitbank met mooi uitzicht.
Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag met rechts
van u een haag. Aan de volgende 3-sprong gaat u
R verder omlaag langs de haag. Aan de Tsplitsing voor naaldbos gaat u L (57) omlaag. Het
pad wordt een dalend bospad. Beneden aan de 4sprong bij 2 zitbanken gaat u RD richting Höfen
met meteen rechts van u een stal. Let op!
Meteen voorbij deze stal gaat u L (Eifelsteig/57)
het bospad omhoog met links van u een beekje.
Na 100 m verlaat u het beekje en gaat u schuin R
het wortelpad door het bos omhoog. Na 100 m
steekt u boven de verharde bosweg over en loop
RD (Eifelsteig/57) verder het wortelpad omhoog.
Na 50 m gaat u boven aan de bosrand bij
picknickbank en infobord R (Eifelsteig/57) over de
verharde weg.
8. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L de smalle
asfaltweg
omhoog.
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen). Negeer boven zijweg rechts
(Heckenweg). Vlak daarna gaat u in Höfen aan de
kruising bij zitbank RD (Eifelsteig/31) de grindweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en
infobord gaat u L (31) over de asfaltweg. Aan de
3-sprong bij twee zitbanken en infobord gaat u L
(11/Eifelsteig). Meteen daarna aan de 3-sprong
bij vakwerkhuis gaat u R (Schmiedegasse).
Negeer na huisnr. 2 ingang naar kerkhof. Waar de
asfaltweg naar links buigt (tegenover schuur met
twee kunststofpoorten), gaat u L via het grote hek
het kerkhof op en volg het tegelpad RD. Aan de Tsplitsing gaat u R en u passeert de
afscheidskapel op het kerkhof. Loop bij de kapel
RD over het tegelpad met links van u de St.
Michaelkerk en rechts de parkeerplaats. Aan de
doorgaande weg gaat u L en u komt weer bij de
bistro Alte Molkerei, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
Er is een uitgebreide kaart. Op het vat is
Bitburger, Früh Kölsch en Leffe. Een lekker glas
wijn is er natuurlijk ook te krijgen. De bistro is
gehuisvest in een gedeelte van een voormalige
melkfabriek (1932- 1954). Via de leuk ingerichte
bistro kunt u het museum/infopunt Nationaal Park
Eifel (gratis) bezoeken. Aan de achterkant van de
bistro bevindt zich een mooi groot terras. De
uitbaatster Sigrid Schmitz verneemt graag wat u
van de wandeling vond.

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.

