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Voorstel van  Bert Foubert    
zaterdag 14 augustus 2021    
       

Door de Duitse Rureifel en Kalkeifel 
       
rit km vertrekplaats vertrekuur   
grA 148 km Wirtzfeld 09:00u   
grB 117 km Wirtzfeld  09:00u   
grC 66 km Wirtzfeld 09:00u   

 
De Rur- en de Kalkeifel zijn enkele van de 
deelgebieden van het natuurpark Hoge 
Venen-Eifel. Dit grote natuurgebied in het 
westen van Duitsland grenst aan de 
Ardennen maar deze grens is vooral een 
politieke, want de landschappen in Eifel en 
Ardennen verschillen eigenlijk alleen van 
elkaar door menselijk ingrijpen.   
De Eifel omvat verschillende landschappen 
en biotopen. Beuken-, eiken-, berken- en 
naaldbossen zorgen er voor uitgestrekte 
boscomplexen. Ook zijn in de Eifel de 
bekende Maare te vinden, sporen van 
vroegere vulkanische activiteit. 
De Eifel vormt, samen met de Ardennen en 

de Hoge Venen, een uitgestrekt natuurgebied en een geliefd wandel- en fietsgebied. 
 
De bosgebieden en natuurreservaten waar we deze dagen geregeld door fietsen, hebben meestal goede, 
geasfalteerde wegen, maar soms is een niet-verharde weg over een beperkte lengte niet te vermijden. Deze 
wegen zijn weliswaar goed berijdbaar maar een extra reservebandje in de achterzak kan zeker geen kwaad, 
temeer omdat de volgwagen ons op de meeste plaatsen niet kan begeleiden.  
 
We verlaten Wirtzfeld en al snel dwarsen we de Holzwarche, een waterloopje dat uitmondt in de Bütgenbacher 
See, waarna enig klimwerk langs de Hohenberg ons naar Mürringen brengt. Voorbij Hünningen rijden we in 
Honsfeld de spoorweg onderdoor en krijgen dan in het Eichenbush een 4 km lange ‘boshelling’ voorgeschoteld.  
De Belgische gehuchten Lanzerath en Merlscheid zijn de laatste voor de Duitse grens (km 18), waarna we op 
en af Losheim en even verder Hallschlag en de Kronenburger See bereiken. Nu volgt een toch wel heel steil 
stukje klimwerk naar ‘Auf dem Höchsten’, opzij van het vakantiepark waar Blijf Fit 20 jaar geleden nog te gast 
was. 
We vervolgen naar Baasem waar we even voor de autoweg B51 afslaan en de loop van de Simmelbach enige 
tijd stroomopwaarts volgen om dan verder langsheen een vliegveldje Schmidtheim te bereiken. Even langs de 
B51 en na 45km splitsen de wegen zich van A en B.  
De grA slaat af naar Blankenheim en volgt in een bosgebied de loop van de Ahr. We zijn 53 km ver en langs het 
Reetzerbach klimmen we naar het gelijknamige dorpje en de Junkerberg. Kleine, rustige wegen leiden ons, 
steeds op en af, langs al even kleine gehuchten om dan na 76 km in het iets drukkere Nettersheim aan te 
belanden. Langs de Achelberg naar Zingsheim en een iets drukkere baan brengt ons in Weyer waar we de 
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Brehberg in alle ‘rust’ kunnen afwerken. We dalen af naar het Urfeyer Bach, maar natuurlijk volgt dan een klim, 
5km lang maar de Ravelsberg is gelukkig niet al te steil en we komen na 94km in Kall na een pittige afdaling.  

Na de splitsing volgen de grB-fietsers lange tijd de Eifel-Höhenroute in de vallei 
van het riviertje Urft, zijrivier van de Rur, waarlangs ook een spoorlijn loopt. 
Het is een  bijzonder rustige en mooie fietsweg die deels onverhard is maar 
zeer goed te befietsen. In Nettersheim verlaten we even de vallei en rijden 
langs open velden om dan, opzij van de Königsberg, aan te sluiten op de 
fietsweg Tälerroute Urft. Zo komen ook wij na 64km in Kall en kunnen, zoals 
de A-rijders onze picknick aanspreken. 
 

Na het eten verlaten we al snel de iets drukkere baan en krijgen een mooie en bij aanvang toch wel pittige klim 
naar de Pferdekopf. We blijven rustig verder klimmen langs Sistig tot Benenberg (104/73km), een naam die 
weer geen vlakke weg doet vermoeden. Geen nood echter want je kan hier niet blìjven klimmen, dus dalen we 
naar Wildenburg, Kreuzberg en Wiesen waar we 
even een grotere baan volgen. Niet voor lang 
want bij de eerste gelegenheid (km 18) slaan we 
rechtsaf en kunnen de klimgeiten even de 
benen uitslaan langs Oberreiferscheid naar de 
Dohlenberg.  
We dalen verder tot in Hellenthal (120/90 km), 
maar we keren ons van het centrum weg om de 
6 km lange klim naar het Hohes Kreuz aan te 
vatten, die ons ca 220 m hoger brengt. We 
verlaten de nog steeds voort klimmende weg 
juist vóór een haakse bocht (de Hollerather 
Knie) en rijden een prachtig stukje natuur in doorheen het woud ‘Forst Schleiden’. Als fietser ben je hier 
welkom maar gemotoriseerd verkeer is er uit den boze. De bosweg loopt aanvankelijk vrij vlak maar daalt dan 
soms vrij sterk tot we aan het watertje Olef komen dat even verder uitmondt in de Oleftalsperre, een 
stuwmeer, gebruikt als drinkwaterreservoir. Van hieruit moeten we ca 2,5 km klimmen om 160 m hogerop aan 
Wahlerscheid te geraken en willens 
nillens de mooie paadjes door het bos 
moeten ruilen om heel even de vrij 
drukke verbindingsweg B258 tussen 
Monschau en Schleiden te volgen. Al 
snel slaan we terug het Staatswoud 
Monschau in en fietsen op een 
hoogplateau en een glooiende weg 
langs het kamp van Elsenborn tot we 
Krinkelt bereiken. Ons hotel is nu niet 
meer ver af en al dalend kunnen we ons 
hopelijk al verkneukelen in het 
vooruitzicht van een frisse duik in het 
zwembad. 
 

Oleftalsperre 
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Met de grC bollen we vandaag door een prachtig gebied en voor een groot deel over langzaam op- en aflopende 
ravels en fietswegen. Op die wijze vergaren wij met een beperkt aantal kilometers toch de nodige 
hoogtemeters zonder dat we – een uitzondering niet te na gesproken – echt zware klimmetjes moeten 
verteren. 
 
Reeds in Büllingen verlaten we het B-parcours en volgen gedurende ca 14 km de Vennquerbahnradweg, een 
ravel op een voormalige spoorlijn die zich op Belgisch en Duits grondgebied bevindt. In Scheid verlaten we deze 
en zodra we de Kronenburger See bereiken, volgen we tot Frauenkron de Kylltalradweg. Een steeds langzaam 
klimmende weg door het bos brengt ons na 30 km in Rescheid, waarna een stevige afdaling ons langs Giescheid 
laat aanbelanden op de Eifel-Höhenroute die we zeer lang en tot Hellenthal in dalende lijn blijven volgen. Deze 
stad bevindt zich aan de stuwdam van de Oleftalsperre en we blijven de grillige oevervormen van dit stuwmeer 
lange tijd volgen waarbij we steeds wisselende zichten krijgen op het meer en de omgeving.  
 
Aan het westeind van het meer 
komen na ca 50 km ook de A- en B-
rijders op ons parcours en moeten 
ook wij, om uit het dal van de Olef te 
geraken, toch wel even druk op de 
pedalen zetten. Eens boven aan de 
Wahlerscheidtop verlaten we de 
Eifel-Höhenroute en is het klimwerk 
grotendeels voorbij. Door het 
Staatswoud Monschau en langs kamp 
Elsenborn bereiken we terug het 
hotel. 
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