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325 km 
door de Eifel
Op een boogscheut van België start één van Duitslands topwandelpaden, de Eifelsteig. 
Halsoverkop vertrok ik vorige zomer met de trein naar Aken. Misschien zat corona er voor 
iets tussen, maar door de groeiende wandelkoorts had ik veel meer drukte verwacht. 
Behalve in en rond de toeristische trekpleisters Monschau en Trier bleef het rustig op het 
pad. Niet dat ik daar rouwig om was, zo kon ik nog meer van de stilte genieten.

	Æ Tekst en foto’s Michel Deraemaeker

Spookdorp met kerk
Vanuit Aken volg ik eerst de aanlooproute 
naar het fijne Kornelimünster, om dan via de 
kalkovens van Walheim, de natuurgebieden 
Struffelt en een stukje Belgische Hoge Venen 
definitief de Duitse grens over te steken. In 

Monschau besluit ik mijn eerste wandeldag in 
een hotel. Een warme douche doet na zo’n lange 
dag met rugzak wel goed. Dag twee brengt me 
naar Höfen, dat bekend staat om de heggen 
die als windschermen rond de huizen werden 
geplant. Daarna volgt een glooiend pad door-

heen de groene vallei van de Rur. Een paar 
lekkere frambozen langs het pad zorgen voor 
een gezond tussendoortje. Na het stadje Einruhr 
volgt een stuk langs het stuwmeer van de Rur 
en de Urft. Ter hoogte van de stuwmuur gaat 
het redelijk steil omhoog naar de Dreiborner 

De Oberburg en Niederburg van Manderscheid.
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hoogvlakte. Zo kom ik bij de overblijfselen van 
Wollseifen. Ooit was dit een florerend dorp, tot 
het op het einde van de oorlog beschadigd werd. 
In de zomer van 1946 moest het ontruimd 
worden omdat de Britten het gebied als militair 
oefenveld wilden gebruiken. Vanaf 1950 kwam 
het Belgisch leger hier oefenen en verscheen er 
een spookdorp met huizen gebouwd door het 
leger. Van het oorspronkelijke dorp staat alleen 
de Sankt-Rochuskerk nog recht. Aan de kerk 
stond ooit een monument voor soldaten uit 
WOI, maar ook dat werd quasi helemaal vernie-
tigd. Ik zet mijn tent op aan de oude kerk. Mijn 
nachtrust wordt enigszins verstoord door ster-
renkijkers en een paar kerels die er niet beter op 
vinden om ’s ochtends vroeg kabaal te maken. 

BSD
Ik ben dus redelijk vroeg op en bezoek op een 
boogscheut van het pad in alle rust de voorma-
lige NS ‘Ordensburg Vogelsang’. Het complex 
diende om de toekomstige nazi-elite op te leiden. 
Overal herken je de militaristische trekken van 
de nazi-architectuur. Tot 1950 werd het gebied 
door de Britten bezet, nadien palmde het 1ste 
Belgische Legerkorps het in. Nu nog getuigen 
het tankstation, de soldatencinema en het 
embleem boven de toegangspoort van onze 
aanwezigheid. Ik neem ruim de tijd om in het 
complex rond te kijken, want het blijft een stuk 
Belgische geschiedenis, weliswaar in Duitsland. 
En ik ben zelf zoon en kleinzoon van BSD’ers 
(Belgische Strijdkrachten in Duitsland) en een 
Duitse moeder en grootmoeder.

De waterval van Dreimühlen
De derde nacht hoop ik op de Jugendzeltplatz 
van Nettersheim door te brengen, maar er wordt 
aan gewerkt en die is dus niet toegankelijk. 
Dan maar een eind verder langs de Eifelsteig, 
aan een gebouw van de Eifelverein mijn tentje 

neerzetten. Alles gaat goed tot een trein achter 
het gebladerte met een hels kabaal voorbijraast. 
Lap! Ik heb echter geen zin meer om me te ver-
plaatsen en val als een blok in slaap.
Vanaf Nettersheim wisselen de mooie stukken 
zich in sneltempo af. Zo kan ik erg genieten 
van het dorpje Blankenheim, de Brotpfadhütte 
en het oude kerkje van Alendorf met zijn 
Kalvarienberg. Ook de uitzichten zijn meer-
maals mooi, hoewel ik nergens echt hoog zit. 
Enkele kilometers na Mirbach vind ik een 
ideale plek voor mijn tent. Er ligt al een jonge 
man, die net als ik de Traversée des Alpes 
gedaan heeft. Gespreksstof verzekerd! De vol-
gende dag wandelen we samen verder langs 
de mooie waterval van Dreimühlen. Begin 20ste 
eeuw werden bij de bouw van een spoorweg 
drie kleine bronnen gekanaliseerd en naar 
deze plek omgeleid. Het water dat hier omlaag 
stroomt is kalkhoudend en dat kalk wordt door 
het vele mos vastgehouden zodat de kalkrots 
elk jaar groeit. Het water heeft een constante 
temperatuur van maar 8°C.

Soldaten en muizenvallen
In de ‘Krimihoofdstad’ Hillesheim is het leuk 
vertoeven met prima eten, een oude stadsmuur 
en genoeg krimi-gerelateerde dingen. Aan de 
Rother Kopf laat ik mijn jonge medewandelaar 
achter en trek alleen tot Gerolstein. Daar over-
nacht ik op een prima camping specifiek voor 
wandelaars en fietsers op doorreis, wat bete-
kent dat het in ons hoekje al vroeg stil is en de 
nachtrust optimaal.

Zonder dat ik er erg in 
heb, loop ik door de 

diepe krater van wat 
ooit een vulkaan was.

Eindbestemming Trier in zicht.
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Hoog boven de Lieser. Zandsteenrotsen bij Kordel.

Vertrekken doe ik langs de dolomietenrotsmuur 
die boven het stadje uittorent. Zonder dat ik er erg 
in heb, loop ik door de diepe krater van wat ooit 
een vulkaan was. Die ontstond toen het magma 
plots een andere uitgang vond en de vulkaan zo 
geleidelijk in elkaar deed zakken. Ik haal nog 
wat proviand en trek dan meteen naar het uit-
zichtpunt Dietzenley en zijn ietwat wankele toren. 
De volgende 7 kilometer naar Neroth gaan over 
eentonige boswegen. Ik ben zelfs even verbaasd 
wanneer een geel busje van de Deutsche Post me 
in het bos voorbijsnelt. Blijkt dat er in een jacht-
huis effectief mensen wonen. Dan zorgen schoten 
voor enige opwinding. Jagers? Op de kaart zie ik 
dat er verderop in het bos een schietbaan van het 
Duitse leger ligt. Ik hoop dat de soldaten goed 
mikken en er geen kogels in het rond vliegen. Ik 
verlaat het bos en volg de loop van de Enzenbach 
naar het dorp. Neroth stond jarenlang bekend 
om zijn muizenvallen. In de 19de eeuw was de 
hele streek zeer arm en trachtten de inwoners 
extra geld te verdienen met het vervaardigen van 
muizenvallen. Heden zie je daar weinig van terug, 
ware het niet dat er een museum is en een hotel-
restaurant met de naam ‘Die Mausefalle’. Ideaal 
voor een middagmaal. 

V1
De klim van de Nerother Kopf (647  m) is 
steil en onderweg kom ik een gedenkteken 
tegen voor twee kinderen die hier begin 
jaren 50 stierven door de explosie van een 
V1-ontstekingsmechanisme. De V1 was één 
van Hitlers wonderwapens waarmee hij hoopte 
het tij in een reeds verloren oorlog te keren. 
Onder andere Antwerpen werd op het einde 
van de oorlog voortdurend met V1’s bestookt. 

Op de Nerother Kopf tref je de ruïnes van de 
burcht Freudenkoppe uit de 14de eeuw aan. Het 
pad tot Neunkirchen is veel gevarieerder en 
leuker dan wat voorafging. Aan het Gasthof 

een eind buiten het dorp is de Eifelsteig kort 
omgeleid om dan de bossen in te duiken naar 
de hoogtes boven de stad Daun. Overnachten 
doe ik onder in de Dronketurm die uitkijkt op 
één van de drie vulkanische ‘maren’. Een mooie 
zonsondergang maakt het plaatje compleet, al 
moet ik lang wachten voor een verliefd koppel-
tje in het laatste daglicht de plek verlaat en de 
rust weerkeert.

Klooster-veldhospitaal
De pad naar Manderscheid brengt me doorheen 
de mooie vallei van de Lieser. Op de flanken 
boven de rivier staan her en der leuke hutten 
met uitzicht over de groene vallei. Mijn zevende 
etappe eindigt aan het klooster van Himmerod, 
waar ik nog eens een hotelkamer boek voor een 
warme douche. De volgende ochtend bezoek ik 
het Duitse militaire kerkhof achter het klooster. 
In de laatste maanden van de oorlog was het 
een veldhospitaal en vele patiënten vonden hier 
hun laatste rustplaats.
Onderweg naar Landscheid, waar ik mijn vrien-
din zal ontmoeten, maakt een eenvoudig bord 
me erop attent dat ik de 50ste breedtegraad over-
steek. In het dorp kan ik me nog niet bevoorra-

Verderop in het bos ligt 
een schietbaan van het 

Duitse leger. Ik hoop dat 
ze goed mikken en er geen 
kogels in het rond vliegen.

Monschau.Oude stadsmuur van Hillesheim.De Dreimühlen-waterval.
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Zomerkleuren op de Eifelsteig.

den in de nog in aanbouw zijnde winkel, maar 
er is wel een bakker met een klein aanbod aan 
kruidenierswaren. Ik ga een eindje buiten het 
dorp rusten en hoor om klokslag 17u het Duitse 
volkslied weerklinken vanaf de Amerikaanse 
luchtmachtbasis Spangdahlem. Wanneer mijn 
vriendin aankomt wissel ik mijn eenpersoons-
tent in voor het tweepersoonsmodel dat ze 
vanuit België meebracht. We wandelen nog 
enkele kilometer vooraleer we bij Bruch bivak 
opslaan tussen stapels brandhout.

Kamperen in een grot
De voorlaatste etappe naar Kordel leidt ons 
langs de uitkijktoren bij Rodt, vanwaar we 
einddoel Trier al zien liggen. We volgen de 
rivier Kyll naar de zandsteengrotten bij het 
stadje. Omdat er onweer op komst is en we de 
tent droog willen houden, slaan we ons kamp 
op in één van de grotten. Een leuke plek om te 
slapen, ook al blijft het uiteindelijk droog. 
Pas op de laatste wandelochtend komt de 
regen heel kort met bakken uit de hemel vallen. 
Gelukkig niet voor we eerst via een steile klim 
Kordel verlieten. Een leuk stuk door de vallei 
van de Butzerbach volgt. Via touwbruggen 

volgen we de beek even stroomopwaarts om 
dan langs overblijfselen van een Romeinse 
kopermijn de Klausenhöhle en even later ook 
de Genovevagrot aan te doen. Die laatste is 
indrukwekkend, zeker als je weet dat ze reeds 
gebruikt werd in het stenen tijdperk. Ze is een 
tiental meter hoog en zo’n 15 meter breed. De 
trappen die de toegang tot de grot vergemak-
kelijken werden begin 20ste eeuw uitgehouwen. 

De Moezel
De laatste klim brengt ons naar het Felsenpfad 
in het zandsteengebergte boven de Moezel. Het 
is een mooie bijna-afsluiter van de Eifelsteig. 
Voortdurend zijn er magnifieke vergezichten 
op de rivier, op de stad Trier en op de hele 
omgeving ten zuiden ervan. De Eifelsteig 
stopt niet in het centrum, noch aan de Keizer 
Wilhelm-brug over de Moezel. Neen, aan de 
Weisshauswaldbrunnen, bij een parking, is het 
officiële einde. Een ietwat ongelukkig gekozen 
punt als je het mij vraagt, maar gelukkig is 
het niet ver meer tot in het centrum en de 
befaamde Porta Nigra.

De 325 km lange Eifelsteig loopt dwars 
doorheen het prachtige Eifellandschap. 
In Aken nam ik de aanlooproute naar 
Kornelimünster, de eigenlijke startplaats 
van het pad. Op de officiële website 
eifelsteig.de wordt de tocht onderverdeeld 
in 15 etappes tussen 15 en 28 km, maar om 
allerlei redenen wou ik de steig voorname-
lijk al bivakkerend in 10 dagen afwerken. 
Vanaf km 270 ging een vriendin me vergezel-
len tot in Trier. Ik moest er tot dan dus stevig 
de pas in houden.
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De dolomietenmuur boven Gerolstein.
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