
   
 

 

 
Monschau-Touristik GmbH - Stadtstr. 16 · 52156 Mons chau - Tel.: +49 2472 80480 · Fax: +49 2472 4534 · E-Mail: touristik@monschau.de   

 
Monschau  SW 55  nl 
 
Romantisch Rurtal 
Onderweg in Monschau 
7,9 km wandeling 
 
Pure natuur en historische plaatsjes kenmerken 
de wandelweg aan beide kanten. Vanaf de 
wandelparkeerplaats loopt u eerst terug naar de 
straat. Aan de overkant herinneren de gebouwen 
van een voormalige scheurwolfabriek aan die 
tijden toen Monschau een van de belangrijkste 
Europese centra van de lakenweverij was. Het 
voormalige machinehuis herbergt tegenwoordig 
het atelier van een beeldhouwer. (1) 
 
Na het oversteken  van de Rur loopt een 
romantisch pad door het ongerepte bos naar 
boven naar de bron van de Hasselbach met zijn 
vruchtbare weilanden. Het is nauwelijks te geloven 
dat deze weg eeuwen lang een belangrijke 
verbinding tussen Kalterherberg en Monschau 
was. Op sommige plaatsen kunt u nog duidelijk de 
sporen zien die de karren met hun ijzeren wielen in 
de rots achtergelaten hebben. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het weggedeelte  langs de rand van de 
Kalterherberger hoogvlakte demonstreert op 
indrukwekkende wijze hoe afwisselend een 
bosgebied zijn kan. Lichte sparrenbossen, dichte 
struiken en ongerepte jonge loofbomen wisselen 
elkaar af. Talrijke bloemen- en plantensoorten 
zoals margriet, klaver, boterbloem, rode 
vingerhoed of lupine veranderen de randen van de 
wegen ’s zomers in een bonte tuin. Van de 
“Hesjesbuer” heeft u een kilometer ver panorama 
van Kalterherberg in het zuidwesten tot Höfen in 
het oosten. (3)  De landweg heeft een 
ongewoonlijk oppervlak. Met veel moeite werd hij 
in vroegere tijden met een puinlaag stabiel 
gemaakt om het inzinken van zwaar beladen 
voertuigen in de zachte ondergrond te 
verhinderen. 
De volgende bospassage  leidt naar de 
hellingweg boven de Rur. Een smalle opening 
geeft u uitzicht op het voormalige 
premonstratenzerklooster Reichenstein dat 
omstreeks 1132 in plaats van een burcht van de 
Heren van Limburg op een heuvel op de linker 
oever van de Rur gebouwd werd. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een romantisch bergpad  loopt omlaag naar de 
1926 gebouwde Norbertuskapel. Ze herinnert aan 
de oprichter van de Premonstratenzerorde 
alsmede aan de monniken en nonnen van 
Reichenstein. (5)  (zonder afbeelding) 
Na het oversteken van de Rur loopt de weg naar 
boven naar het traject van de voormalige 
Vennbahn. Hier zal binnenkort een van de mooiste 
fietsroutes in Europa ontstaan die van Aken naar 
Luxemburg zal lopen. Het viaduct over de 
Ermesbach is een van de meest imposante 
bruggen van het Vennbahn-traject. Naar het 
westen wordt het landschap door vijvers en de 
daken van Reichenstein gedomineerd. Aan de 
andere kant ligt de voor het eerst in 1533 vermelde 
Reichensteiner kloostermolen die sinds 1562 ook 
door de Kalterherberger bevolking mocht worden 
benut. (6)  De oudste gedeelten van het huidige 
gebouw stammen uit 1692. Aan de andere kant 
van de brug veranderen in het voorjaar duizenden 
narcissen de steile helling in een gele 
bloemenzee.  
Het nu volgende gedeelte langs de Rur is een van 
de mooiste delen van deze rivier. 
 
Soms rustig kabbelend, dan weer tussen machtige 
stenen omlaag donderend verandert de bergbeek 
voortdurend zijn karakter. (titelfoto) 
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Bij de schuilhut “Fischerhütte”  herinnert 
afgezien van enkele muurresten niets meer aan 
het feit dat hier in het begin van de 20e eeuw een 
luxueuze uitspanning met talrijke attracties zoals 
rodelbaan, zwembad, biljarttafels en waterspelen 
stond. (7)  (zonder afbeelding) 
 
Tegen het eind van de rondweg  ligt aan de 
rechter kant de kampeerplaats Dreistegen. Waar 
tegenwoordig een bruggetje over de Rur loopt, 
bevond zich vroeger het “rivierzwembad” van 
Monschau. (8)  (zonder afbeelding)  Het moet 
behoorlijk veel zelfoverwinning hebben gekost om 
in het koude water te springen dat zelfs in de 
zomer nauwelijks warmer dan 16 ° C werd. 
 
Dat moet u weten 
 
Het benutten van de wandelwegen is op eigen 
risico. 
 
De markering ter plaatse maakt het mogelijk om 
deze wandelroute in beide richtingen te lopen. 
 
De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en 
wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is 
daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de 
weersomstandigheden aangepast kleding te 
dragen. 
 
 
 

 
 
De wandelkaart nr.3  “Monschauer Land – 
Rurseengebiet” van de Eifelvereniging biedt u een 
extra oriënteringsmogelijkheid. 
 
 


