
 

Een rondwandeling door het Eifel-gebergte. 
 

Vanaf de parkeerplaats steek je via de stuwdam de Rur over. Aan de overkant 
sla je links af het bos in. Via een aantal bochten klim je zo’n 100 m. Onderweg 
heb je op een aantal plaatsen uitzicht op de Rur beneden je. Op één van die 

plaatsen is een startplek voor paragliders. 
Even verder zie je in de verte al de Waldkapelle liggen; de route voert je erlangs. 

 
Vanaf de Waldkapelle daalt de route over een afstand van zo’n 2 kilometer; 
daarna stijgt de weg dan weer tot zo’n 325 m hoogte. Halverwege deze klim kom 

je langs de rotsen, die de naam aan deze route hebben gegeven. 
 

Uiteindelijk daalt de weg af in de richting van Zerkall, waar zich een 
informatiecentrum van het Nationalpark Eifel bevindt. Je steekt hier de Rur weer 
over en gaat meteen rechtsaf. Nu volgt een gedeelte van de wandeling waarbij je 

niet door het bos loopt, maar langs akker- en weidevelden. Je volgt het pad tot 
je bij de Rurbrücke komt. Die steek je over, waarna je twee mogelijkheden hebt. 

 
De eerste optie volgt de ‘officële’ Felspassage. Als je de Rurbrücke over bent, ga 
je naar rechts en sla je na 50 meter links af en loopt naar boven het bos in. Je 

blijft het pad volgen tot aan de kinderspeelplaats; daar loop je omlaag in de 
richting van de Rur, waarna je terugloopt naar het vertrekpunt in Obermaubach. 

 
De tweede optie is de gemakkelijke weg: je blijft de weg langs de Rur volgen tot 

je weer terugbent in Obermaubach. 
 
De route is helemaal bewegwijzerd en voert over goed begaanbare, (half-

)verharde wandelpaden. In totaal overbrug je tijdens deze wandeling bijna 550 
hoogtemeters, voornamelijk door de klim aan het begin en de stijging 

halverwege langs de rotsformaties. De grootste daling zit in het derde kwart van 
de wandeling; het einde is vrijwel vlak, zeker als je de alternatieve route langs 
de Rur kiest. 
 



 

 


