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Tijdens deze afwisselende en zeer panoramische Eifeltocht wandelt u door bossen en door het beekdal van 
de Frankenbach naar het dorpje Eimerscheid. U loopt omhoog naar het dorp Herresbach en dan volgt u 
geruime tijd een panoramische rustige weg naar het dorp Schönberg waar een restaurant ligt om te 
pauzeren (ma-di gesloten).  De terugweg wordt de wandeling steeds mooier en panoramischer. U loopt 
over veldwegen en graspaden naar een plateau met mooie vergezichten en dan loopt u door weilanden 
omlaag naar het dal van de Our. Dan klimt u weer uit het dal en geniet u van schitterende uitzichten in een 
mooi landschap.  Ondanks het hoogteverschil is het geen moeilijke wandeling. Na afloop kunt u nog in het 
restaurant iets eten en drinken. TIP: Verwen u zelf en maak er een leuk weekend van en blijf lekker slapen 
in het hotel. De volgende dagen kunt u nog wandeling 888 en 914 doen. Nog een tip: In het restaurant is 
ook een heerlijk lunchpakket verkrijgbaar (reserveren).   
 

Startpunt Hotel – Restaurant Eifelerhof, Manderfeld 304, Manderfeld – Büllingen. Tel: 0032-80548835. 
Openingstijden: Dinsdag en donderdag 16.00 uur, vrijdag t/m zondag 09.00 uur. Maandag en woensdag 
gesloten.  Als u v.t.v. even belt, kunt u ook buiten deze tijden terecht.  (U kunt parkeren voor het hotel). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,57 km  5.30 uur  154 m  456 m 
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1.  Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u L. Negeer zijweg rechts. Aan de 3-sprong 
bij stenen wegkruis gaat u RD. Vlak daarna gaat u 
aan de Y-splitsing L langs huisnr. 256.  Aan de 3-
sprong bij 2 infoborden gaat u R langs huisnr. 
225.  Negeer zijwegen en volg geruime tijd RD de 
asfaltweg.  Aan de rotonde gaat u RD richting 
Büllingen. Neem nu de eerste weg L richting 
Igelmonderhof. Na 20 m gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Voorbij het laatste huis volgt u de 
bosweg en een eind verder negeert u bosweg 
links.  Volg geruime tijd de veldweg. Aan de 
kruising bij kapelletje voor naaldbos gaat u L (wit-
rood). Meteen daarna aan de 3-sprong bij blokhut 
R (wit-rood) door het naaldbos omlaag.  Volg 
geruime tijd het dalende bospad omlaag. Aan de  
3-sprong bij volgende kapelletje gaat u RD (wit-
rood) over de veldweg.  Via bruggetje steekt een 
beekje over.   
 

2. Even verder gaat  u aan de 3-sprong L (wit-
rood) over de veldweg.  Aan de ongelijke kruising 
met asfaltweg gaat u RD (wit-rood) de veldweg.  
Aan de asfaltweg R (wit-rood) omhoog.  U 
passeert het plaatsnaam bord Eimerscheidt. Aan 
de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog. 
Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD  
omhoog langs huisnr. 2.  Negeer bosweg links 
omlaag en loop RD (wit-rood).  Na 120 m gaat u L 
(wit-rood) over de veldweg. Aan de Y-splitsing 
gaat u R (wit-rood) het graspad omlaag. (Het 
landschap wordt steeds mooier). Het pad loopt door 
het bos omlaag (wit-rood). Beneden aan de T-
splitsing voor privégrondstuk gaat u L over de 
veldweg en steekt u een beekje over.  
 

3. Aan de T-splitsing bij woning met in de 
voortuin  een originele vliegtuigbom uit de 
Tweede Wereldoorlog gaat u L (wit-rood) de 
asfaltweg omhoog. Loop geruime tijd  de weg 
omhoog en dan heeft u rechts mooi uitzicht op 

het huisje met de bom. Boven aan de kruising in 
het dorp Herresbach gaat u L. Boven neemt u bij 
bord “3,5 T” de eerste weg R. Na enige tijd 
passeert u een moderne schuilhut.  Aan de Y-
splitsing bij zitbank gaat u R verder over de weg 
met mooi uitzicht. Volg zeer geruime tijd deze 
rustige weg en dan daalt de weg door het bos 
omlaag. Negeer bospaden. Let op!  Neem bij 
wegwijzer de  bosweg R en na 5 m voor zitbank 
gaat u L (rood).  Volg nu de veldweg omlaag met 
prachtig uitzicht op het dorp Schönberg.  Het pad 
wordt een smal weggetje en u loopt het dorp 
binnen.  Negeer zijwegen en volg RD de dalende 
weg.  
 

4. Beneden aan de 3-sprong voorbij huisnr. 2 gaat 
u R. Aan de volgende 3-sprong gaat u L. Vlak  
daarna aan de T-splitsing gaat u R langs huisnr. 
3.  
 

(Vlak voor de voorrangsweg passeert u links een 
mooi groot infobord met info over de Our).   
 

Aan de T-splitsing met voorrangsweg gaat u L via 
de brug de Our over langs een leuk parkje met 
zitbanken. Aan de rotonde gaat u R richting 
Bleialf. Aan de kruising bij restaurant Zur alten 
Schmiede, een leuke pauzeplek, gaat u L over de 
doodlopende weg. (Open vrijdag t/m zondag vanaf 
11 uur). Neem het eerste trapje L omlaag en ga R 
over het trottoir langs de weg. Aan de 3-sprong 
voor huisnr. 26 gaat u RD.  Bij huisnr. 1 negeert u 
zijweg rechts. Bij huisnr. 54 gaat u R de asfaltweg 
omhoog.  
 

5. Boven aan de kruising gaat u RD langs de 
zitbank over de smalle asfaltweg, die een veldweg 
die u geruime tijd RD volgt.  Aan de 3-sprong bij 
de bosrand buigt de weg links door het bos 
omhoog. Volg geruime tijd de veldweg omhoog. 
Bij grenspaal loopt u Duitsland binnen. Boven 
aan de kruising bij zitbank gaat u L.  



 

(Links heeft u nog een mooie blik op Schönberg).  
Waar het bos rechts eindigt, gaat u R de veldweg 
omhoog. Volg geruime tijd deze panoramische 
veldweg met schuin rechts de kerktoren van Auw.  
Aan de T-splitsing gaat u RD het weiland in en 
loop dan schuin links omlaag richting de 
alleenstaande boom aan de linkerzijde.  
 

(U kunt hier ook L over de asfaltweg lopen. Aan de  
T-splitsing gaat u R).   
 

Bij de alleenstaande boom gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag. De asfaltweg maakt een bocht 
naar links en ga dan meteen schuin rechts door 
het weiland omlaag naar de struikenrand 
beneden. 
 

(U kunt ook de asfaltweg blijven volgen. Aan de  T-
splitsing gaat u R).   
 

Blijf de struikenrand volgen en aan het eind 
steekt u een greppel over en dan R de asfaltweg 
omhoog. 
 

6. Let op! Neem de eerste veldweg scherp L 
omlaag en na 20 m gaat u R via het struikgewas 
het weiland in. Loop nu RD door het weiland met 
links beneden de rivier de Our.  Aan het eind van 
het weiland gaat u aan de rechterzijde door een 
opening en dan L de veldweg omlaag, die naar 
links buigt.  Let op! Na 30 m maakt u rechts de 
draad open en gaat u het weiland binnen. Steek 
RD het weiland over en stap over een draad het 
volgend weiland binnen met linsk van u nog 
steeds de Our. Steek ook dit weiland over, maak 
de volgende draad open en ga dan L over de 
smalle  asfaltweg. Via brug steekt u de Our over. 
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.  Neem de 

eerste smalle asfaltweg R omhoog.  Negeer 
graspad links en 10 m verder gaat u aan de Y-
splitsing L de veld- grindweg omhoog.   
 

7. Boven aan de T-splitsing voor akker gaat u L 
over het graspad met links prachtig panorama.  
Aan de T-splitsing gaat u RD het weiland omhoog 
en ga dan meteen schuin rechts omhoog richting  
groep hoge sparrenbomen in de verte. (Rechts 
van groep sparren staat een alleenstaande boom met 
zitbank en prachtig uitzicht).  
 

(U kunt hier ook aan de T-splitsing R gaan. Aan de  
3-sprong gaat u L de asfaltweg omhoog naar de 
groep sparren).   
 

Bij de groep sparren gaat u L over de asfaltweg.  
Aan de T-splitsing gaat u R en na 10 m gaat u R 
over het graspad langs een zitbank en grenspaal. 
(U loopt hier België binnen).  Loop het pad 
helemaal omhoog en volg het mooie 
panoramapad met in de verte de kerktoren van 
Manderfeld.  Aan het eind gaat u aan de 3-sprong 
RD over de smalle asfaltweg. 
 

(Vlak voordat u beneden aan de 3-sprong komt, ziet 
u rechts een reuzeboomwortel).   
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD over de 
asfaltweg en volg de asfaltweg omhoog naar het 
dorp. Meteen voorbij huisnr. 306/308 gaat u L de 
trap op. Loop dan RD langs de St Lambertuskerk, 
waarvan de toren uit 11e/12e eeuw stamt, naar de 
Eifelerhof, de sponsor van deze wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
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.   

 

 


