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Startpunt: Café Restaurant Strepp am See, Am Stausee 2,  Obermaubach – Kreuzau. Tel :0049-2422 7454. 
Geopend : Di t/m vr 11.30 uur, za-zo 10.00 uur.  Van 01-12 t/m 27-02 ook op dinsdag gesloten. 
(U rijdt de stuwdam over en dan is links van het restaurant een ruime parkeerplaats) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,40 km  4.45 uur  240 m  363 m 
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Een gemakkelijke Eifeltocht met de eerste helft mooie bossen en de tweede helft zeer panoramisch met 
mooie uitzichten!  Vanaf het prachtig aan het stuwmeer gelegen restaurant klimt u gestaag maar lang door 
de mooie bossen omhoog naar het dorp Kleinhau en via wat veldwegen komt u in Grosshau. Dan loopt u 
langs een beekbedding door het bos naar het dorp Gey waar een bakker is met lekker gebak en koffie. De 
terugweg wandelt u iets omhoog naar het dorp Schafburg waar u bij een zitbank kunt genieten van een 
prachtig uitzicht. U wandelt met schitterend uitzicht omlaag naar het dorpje Bogheim en dan gaat het 
alsmaar omlaag naar Obermaubach waar u via een verrassend paadje langs de Rur weer bij het restaurant 
komt met leuk terras aan het water.  Tijdens de terugweg kunt u soms kilometers ver kijken.  
 

 
 

971. OBERMAUBACH 16,4 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant loopt u RD over 
de 239 m lange stuwdam.   
 

(Op de stuwdam heeft u mooi uitzicht over het 
stuwmeer Obermaubach.  Dit stuwmeer is het laatste 
stuwmeer dat de Rur, die in Roermond in de Maas 
stroomt, 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 andere kant van de stuw passeert u 
rechts een kiosk.  
 

(Als u links van deze kiosk de trap omlaag loopt, dan 
komt u bij een vistrap waar u mogelijk vissen ziet).  
 

Aan de T-splitsing bij café Flink gaat u L omhoog.  
Meteen voorbij hotel Seeblick (nr. 12) gaat u R 
links van de garage via draaihekje het 
steegje/smalle pad in. U verlaat het pad en loop 
RD.  Aan de klinkerweg gaat u L omhoog.  Aan de 
3-sprong bij de Sankt Apollinariskerk  gaat u R 
(53/73) omhoog en u passeert enkele fraaie 
vakwerkhuizen. (De sober ingerichte kerk is te 
bezichtigen). Aan de 4-sprong gaat u R 
(53/Rinnebachstraβe). Negeer zijwegen rechts 
omlaag en volg de stijgende weg RD. U verlaat 
het dorp en de weg wordt een smalle asfaltweg. 
Aan de 4-sprong bij huisnr. 46 gaat u bij 
verbodsbord R (53/73/33/62) over de veldweg. 
Negeer zijpaden links en volg geruime tijd RD 
deze licht stijgende veldweg.   
 

2. Na 600 m gaat aan de T-splitsing bij wegwijzer 
L (53/73). Aan de Y-splitsing gaat u RD (en u 
verlaat route 73). Negeer zijpaden en volg 2,4 km 
RD de stijgende bosweg, die later een stijgende 
bosweg door een mooi dal wordt.  Negeer na 1,7 
km zijweg rechts omlaag en blijf de stijgende 
bosweg verder RD (55) volgen. (U verlaat hier route 
53)  700 m verder, waar de bosweg bij bord 
Naturschutzgebiet en fietsbordje een scherpe lus 
naar links maakt, gaat u RD (mountainbikeroute) 
het pad omhoog dat even verder voor afrastering 
van weiland rechts omhoog buigt.  Aan de 3-
sprong RD. Vlak daarna aan de kruising van 
veldwegen gaat u L (55) met rechts boven van u 
woningen in Kleinhau.  Aan de T-splitsing gaat u 
R (45) de asfaltweg omhoog.  Boven aan de 5-
sprong in Kleinhau gaat u RD (2e weg van links/ 

doodlopende weg/ Besenbinderweg) omhoog. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u L.   
 

3. Na 50 m gaat u R (Roβheckenweg) omhoog. 
Aan de 3-sprong bij de Hürtgenwald – Gedächtnis 
kapel gaat u RD.  
 

(In 1967 is begonnen met de bouw van de kapel, die 
op 4 okt. 1970 is ingewijd. Tot 1985 werden in de 
kapel regelmatig katholiele en evangelische 
kerkdiensten gehouden.  
 

Voor de kapel staat een “zerk” ter herinnering aan de 
oorlogsslachtoffers met daarop 2 helmen. Een 
Amerikaanse  en een Duitse, een teken van 
verzoening. Het kruis aan de kapel is ook bijzonder  
 

De kapel herinnert o.a. aan de Slag om het 
Hürtgenwald, de Vergeten Slag, die hier in de regio 
plaatsvond. Bij deze verschrikkelijke veldslag 
kwamen eind 1944/begin 1945 tienduizenden Duitse 
soldaten en tienduizenden soldaten van de 
geallieerden om het leven. De Amerikanen spreken 
liever niet over deze slag omdat hun verliezen zo 
groot waren. Vele van de gesneuvelde Amerikaanse 
soldaten liggen begraven op het Amerikaanse 
kerkhof in Margraten. Dit is hier het hoogste punt 
(397 m) van deze wandeling). 
 

Aan de kruising bij picknickbank gaat u RD (45) 
over de veldweg. Voorbij de manege loopt u 
verder RD over de veldweg/graspad. Aan de 
kruising gaat u R (Eifelverein) over de grindweg  
met links mooi uitzicht en rechts een 
beukenhaag. (Hier aan de kruising heeft u rondom 
mooi uitzicht). Negeer graspad rechts. Aan de 
kruising bij zitbank gaat u RD.  
 

(Schuin rechts ziet u de hoge tv-toren, die hier in de 
regio de  “Eifelhoer” wordt genoemd en een  
telecommunicatie toren van de Bundeswehr).  
 

Negeer veldweg links. Boven aan de 3-sprong in 
het dorp Groβhau gaat u RD.  
 

(Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd 
Großhau tijdens de slag in het Hürtgenwald 
(Allerseelenschlacht) voor 90 % verwoest). 
 

Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
L (Eichenweg) omhoog. Aan de T-splitsing gaat u 
R langs huisnr. 14.  Aan de 4-sprong, met voor u 
de 121 m hoge tv-toren (1973), gaat u bij 
verbodsbord L over de veldweg langs huisnr. 19.  



 

(De toren heeft al vele jaren niet meer de functie van 
tv-toren. Nu doet hij dienst  als Rundfunksender  van 
radio “Rur”, de lokale radio voor de Kreis Duren).   
 

Waar de veldweg naar rechts buigt, loopt u RD 
over het graspaadje.   
 

4. Bij de bosrand gaat u door het hoge klaphek en 
ga dan R over het bospad.  Negeer meteen 
zijpaadje rechts langs de afrastering. Na 10 m 
gaat u aan de 3-sprong R over het bospad.  
Negeer zijpad rechts. Vlak daarna aan de   3-
sprong bij  wandelmarkeringsplaatje “34”op 
boom  gaat u R. Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong loopt u RD met rechts van u hoge 
afrastering. Blijf nu het pad dat een dalend pad 
wordt langs de hoge afrastering volgen. Het pad 
buigt naar links.  
 

(Hier ziet u rechts boven de St. Apollonia kerk in 
Groβhau).  
 

Negeer klaphek rechts en loop verder RD omlaag. 
Voorbij  rood/witte afsluitboom gaat u aan de 4-
sprong bij wegwijzer bij bord Naturschutzgebiet 
precies RD de bosweg omlaag richting Gey.  Vlak 
daarna passeert u de volgende afsluitboom. Volg 
nu 1,8 km RD de dalende bosweg. Na 700 m loopt 
u aan de omgekeerde Y-splitsing RD verder 
omlaag.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 
bord Naturschutzgebiet RD (04) verder omlaag. 
Na 750 m. passeert u weer een rood/witte 
afsluitboom en volg dan RD de bosweg, die een 
veldweg wordt. Na 300 m gaat u aan de T-
splitsing in het dorp Gey R (14). Vlak daarna gaat 
u L (04/14/An der Mühle)  de klinkerweg omlaag 
met rechts van u het beekje Grybach. 
 

5. Beneden aan de T-splitsing bij speeltuintje met 
zitbank gaat u R (04/14). Neem nu de eerste weg L 
(Wiesenweg) omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(Bachstraβe) de grindweg omhoog.  Aan de T-
splitsing, met voor u het oudste huis van Gey, 
gaat u R omhoog.  
 

(Dit met Sandstein gebouwde huis was van 1498 tot 
1867 douanepost. Zie voor meer info infobordje).  
 

Aan de 3-sprong bij mooi vakwerkhuisje gaat u R 
verder omhoog.   
 

(U passeert hier rechts een kruidenierswinkel/bakker 
waar u o.a. lekker gebak en koffie kunt krijgen!)   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (Dürenerstraβe) 
verder omhoog.  
 

(Als u hier 10 m. L gaat, dan komt bij een Weihestein 
(altaartje) en een bijzonder stenen wegkruis uit 1767. 
Het altaartje is geplaatst in de Romeinse tijd door een 
pottenbakker als dank voor het feit dan zijn 
handelswaar de tocht door de Ardennen goed had 
“overleefd.  Zie infobordje. 
 

De route volgend passeert u rechts een infobordje 
over oude hoeve en links een infobordje betreffende 
voormalige brouwerij).  
 

Voorbij stenen wegkruis uit 1886 neemt u de 
eerste weg L  (Antoniusstraβe).  Negeer 
klinkerweg links. Waar de asfaltweg bij huisnr. 12 
naar links buigt, loopt u  RD langs de treurwilg 
over de veldweg/graspad.  Aan het eind steekt u 

bij alleenstaande eikenboom volgt u het pad dat 
rechts afbuigt parallel aan de hoofdweg. Aan de T 
splitsing, bij een bankje, gaat u L en steekt u 
voorzichtig! de doorgaande weg over.  Aan de 
overzijde van de hoofdweg volgt u het smalle 
asfaltweggetje RD.  
 

6. Aan de 4-sprong gaat u RD (24) over de 
veldweg/graspad.  Boven aan de kruising bij 
zitbank en er tegenover nog een zitbank naast 
een kruisbeeld (vliegermodel) loopt u RD verder 
omhoog over het graspad  met links mooi 
uitzicht. Boven steekt u de smalle asfaltweg over 
en loop RD het graspad omhoog.  
 

(Links heeft u prachtig uitzicht over de Jülich-
Zülpicher Börde (vruchtbare “laagvlakte”).  
 

Aan de asfaltweg in Schafberg gaat u R omhoog 
richting Kleinhau.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u L (Auf dem Engel) omhoog. Negeer na 10 
m smalle asfaltweg links omlaag.  Vlak daarna 
voorbij het uitkijkpunt/oriëntatiebord  
“Schafberg” gaat u bij verbodsbord L over de 
mooie panoramaweg met rechts van u de 
bosrand.  Negeer inrit (huisnr. 8) schuin rechts 
omhoog en loop RD omlaag. Na  200 m komt u bij 
het laatste huis (nr.10) en zitbank. Hier heeft u 
schitterend uitzicht o.a. op het dorpje Straβ, een 
fijne pauzeplek!  Loop dezelfde 200 m terug naar 
de inrit van huisnr. 8 en ga hier L rechts van de 
inrit het bospad omhoog.  Boven  aan de T-
splitsing gaat u L het bospad omlaag. Beneden 
buigt het bospad bij afrastering rechts omhoog 
met links van u de afrastering.   
 

7. Aan de 4-sprong, met links prachtig uitzicht, 
loopt u RD het pad omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
picknickbank, tweezitsbank  en infobord heeft 
wederom prachtig uitzicht (genietplekje) en gaat 
u RD de steile smalle asfaltweg omlaag.  Aan de 
3-sprong loopt u RD verder omlaag.  Beneden 
aan de kruising bij verkeersspiegel en de meestal 
gesloten St. Ewaldus kapel in het dorp Bogheim 
loopt u RD (83) omlaag.  Voorbij huisnr. 39 gaat u 
R (53/83) over de asfaltweg richting Sport- und 
Schützenheim.  Voorbij  het Schützenheim en 
sportveldje  gaat u aan de 3-sprong bij 
verbodsbord RD (53/83) de asfaltweg omlaag 
door het mooie Eifellandschap. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u R (53/83) over de veldweg. Aan 
de 3-sprong gaat u L (33/72/83) over de bosweg. 
Voorbij zitbank gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer RD (53/83) over de veldweg richting 
Obermaubach.  Een eind verder loopt u 
Obermaubach binnen. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD (53/72/83) verder omlaag. 
Voorbij het vakwerkhuis met huisnr. 7 gaat u aan 
de 3-sprong L (53/72/83) omlaag.   
 

8.   Aan de T-splitsing gaat u R (33/53/72) omlaag.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat 
u L (53/72) omlaag   Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L. Let op! Na 50 m gaat u 
tegenover het gebouw van SWD Wasser bij 
infobord R (43) over de parkeerplaats en u 
passeert links een schuilhut.  
Bij het volgende infobord loopt u RD (43/63/83) 
links over de parkeerplaats.  Aan het einde van de 



 

parkeerplaats gaat u bij ijzeren hek L (43/62/63/83) 
over het smalle pad dat vlak daarna naar rechts 
buigt. Vlak daarna buigt het pad weer naar rechts 
met links van u de Rur en rechts een vijver.  U 
passeert een waterput en schuilparaplu.  Aan het 
eind steekt u L via de brug de Rur over en volg 
dan het pad RD. Aan de asfaltweg gaat u RD 
(43/62/83). Boven bij spoorwegovergang 

(Rurtalbahn) gaat u L terug naar het restaurant, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
in de Biergarten of het andere terras nog  iets 
kunt eten of drinken o.a. heerlijke Kaffee und 
Kuchen.  U kunt de wandeling natuurlijk ook 
afsluiten met een lekker etentje.  De eigenaar 
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.   
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