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Ten oosten van Aken ligt de oude Kupfer stad Stolberg. Tijdens deze heuvelachtige en prachtige wandeling naar 
de Altstadt en burcht van Stolberg wandelt u eerst door velden naar het gehucht Loh en dan loopt u door de 
bossen omhoog door Waldgebiet Hammerberg. U daalt af naar het oude centrum met prachtige straatjes en komt 
bij een Konditorei waar u kunt pauzeren. (Dagelijks open tot 15.00 uur).  Via trappen komt u bij de  imposante 
Burg Stolberg, Dan gaat het verder door de stad via trappen en leuke steegjes. U loopt omhoog en maakt een 
leuke ronde door het Altstadtpark met mooi uitzicht. Via steil pad omhoog verlaat u de stad en dan wandelt u 
door velden en bossen naar het dorp Mausbach. Via graspaden en leuke paadjes komt u in het dorpje Vicht. Het 
laatste stuk loopt u door de bossen van Naturschutzgebiet Schlangenberg terug naar de parkeerplaats. Vergeet 
niet uw fotocamera.  Trek er 5 uur voor uit. 

 
Startpunt: Parkplatz Wanderparkplatz Waldschänke (Am Schlangenberg) , Breiniger Berg  181, Stolberg 
Schuin tegenover het houten huis “Bockreiter” ligt de parkeerplaats in het bos verscholen. 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/


GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,53 km  4.10 uur  110 m  330 m 
 

 
 

1153. STOLBERG 15,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
doorgaande weg. Steek voorzichtig deze weg 
over en ga R. Meteen daarna voorbij houten huis, 
clubhuis motorclub Bockreiter, gaat u L over de 
veldweg met even verder links een 
oefenhondenterrein. Volg nu geruime tijd RD de 
veldweg.  
 

(Een eind verder ziet u voor u in de verte de kerk in 
Mausbach waar u straks doorkomt).  
 

Na 500 m passeert u links een renbaan voor 
windhonden. 200 meter verder wordt de dalende 
veldweg een dalende smalle asfaltweg (Im Loh). 
Beneden bij ingang van de voormalige 
Schullandheim  steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over.   
 

(Een Schullandheim is een onderkomen waar 
scholen 2  a 3 weken verblijven om bijvoorbeeld een 
project uitvoeren).    
 

Meteen bij straatnaambord “Zweifallerstraβe”gaat 
u  L over het lager gelegen asfaltpad en u 
passeert meteen fietsknooppunt 93. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij bord 
Naturschutzgebiet (dit bord wordt verder in de tekst 
afgekort met NSG) gaat u R over het asfaltpad met 
links van u de parkeerplaats van een kabelbedrijf. 
Via brug steekt u de Vichtbach over. Meteen 
daarna aan de asfaltweg gaat u L omlaag met  
even verder rechts een steile zandsteenwand. 
Negeer zijwegen. Waar de weg na bijna 500 m 
naar links buigt (30 m voor voorrangsweg), gaat u 
bij bord NSG R (1/4) langs de afsluitboom het 
bospad omhoog.  
 

2.  Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
bord NSG  R (1/4)  de bos- grindweg omhoog, die 
u geruime tijd RD volgt. (Even verder ziet u links 
een diepe groeve). Na 800 m gaat u boven aan de 
3-sprong bij bord NSG en wandelmarkeringspaal 
(mp) L (1/4/Kupferroute) over het graspad. Na 100 
m passeert u links een uitzichtpunt met 2 
zitbanken. Aan de 3-sprong bij mp gaat u L (4)  
het gras- bospad omlaag.  Negeer smal paadje 
links en dan gaat  het pad omlaag met links een 
akker. Beneden steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en loopt u RD het pad 
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 5-sprong RD 
(tweede pad van rechts) door de bosrand over het 
meest rechtse bospaadje (4 op de boom) met 
rechts afrastering van weiland. Een eindje verder 
wordt het paadje een smal stijgend bospad. 
Boven aan de 4-sprong bij bord NSG, het eerste 
knooppunt van deze wandeling, gaat u L de bos- 
grindweg omlaag. Aan de 3-sprong bij bijzonder 
Mariakapelletje en 2 zitbanken gaat u R het smalle 

graspad omhoog, dat na 100 m een dalend gras- 
bospad wordt. Aan de 4-sprong bij houten 
afrastering gaat u L over het paadje met links de 
bosrand en rechts een grasveld.  
 

(U loopt dus niet het holle pad omlaag. Na 30 m 
heeft u rechts mooi uitzicht op de beneden gelegen 
burcht in Stolberg).  
 

Negeer zijpad links omhoog.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R de bosweg omlaag. 
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L het graspad 
omlaag met links de bosrand.  Let op!  Na 30 m 
gaat u R over het bospaadje dat even verder een 
graspaadje wordt. Voorbij de tennisbanen van 
Blau Weiss Stolberg 1932 e.V. en rij zitbanken 
(tribune) gaat u RD over de asfaltweg. Meteen 
daarna voorbij houtsculptuur  gaat u aan de 3-
sprong L omlaag met links de tennisbanen.  
Beneden aan de T-splitsing bij vangrail gaat u R 
omlaag. Negeer smalle weg links omlaag. Bij 
verkeersspiegel en de grote met breuksteen 
gebouwde Kupferhof Schart uit circa 1800 buigt 
de kasseienweg naar links en u komt in het oude 
Kupfer stadje Stolberg.  
 

(In Stolberg werd geen koper gewonnen maar koper 
bewerkt).  
 

Neem de eerste kasseienweg R (In der Schart).  
Negeer brug links naar de Offermann-Platz, een 
leuk pleintje met zitbanken.  
 

(Het pleintje was een onderdeel van de lakenfabriek 
Offermann, nu appartementen).  
 

Aan de T-splitsing voor Gästehaus Stolberg gaat 
u L door de onderdoorgang.    
 

4.  Ga nu R (Burgstraβe) de kasseienweg 
omhoog.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 10 m bij huisnr. 7 bij 
Konditorei Weber waar u in de knusse Konditorei o.a. 
heerlijk gebak en belegde broodjes kunt krijgen. U 
kunt er ook frühstücken).  
 

U passeert meteen rechts de voormalige 
Kupferhof Schleicher, de eerste en oudste (1575) 
Kupferhof van Stolberg en omgeving (nr. 21/zie 
infobordje). Negeer steegje rechts 
(Finkenberggasse). Op het plein Alte Markt, 
waarop een kunstwerk en terras staat, gaat u 
scherp L de trap of L (Luciaweg) de doodlopende 
omhoog. U passeert een groot muur- missiekruis 
(1856)  en dan passeert u de ingang van de St. 
Luciakerk, voor het eerst genoemd in de 14e 
eeuw,  met de prachtige glas-lood-ramen.  (De 
kerk is te bezoeken).  



  blz 3 van 4 

 

Loop dan RD door de poort naar de burcht.  Loop 
bij torentje de trappen omhoog en boven komt u 
bij terras en ingang van het Standesamt 
(trouwlocatie).  
 

(Hier staat links van de deur een groot bord waar u 
veel te weten komt over de geschiedenis van de 
burcht. Hier boven staan ook kunstwerken en enkele 
houten sculpturen).   
 

Tegenover de ingang van het Standesamt en bij 
apparaat waar u munten van Stolberg kunt 
krijgen gaat u L het trappenpad omlaag met links 
het terras.  Na de trappen gaat u R over het 
grindpad met rechts van u de parkeerplaats 
(Faches-Thumesnil-Platz). Aan het eind van het 
pad  gaat u L over de parkeerplaats met rechts 
van u de burcht en de Luciakerk.   
 

5.  Bij de poort/hek met nr. 1 en wegwijzer (dit is  
het tweede knooppunt van de wandeling) gaat u 
scherp L de trap omlaag richting Rathaus en 
Altstadt. Let op! Loop niet helemaal de trap 
omlaag maar neem bijna beneden het eerste pad 
R langs een zitbank en met links achtertuinen van 
woningen.  Het pad maakt twee scherpe bochten. 
Boven aan de smalle asfaltweg gaat u meteen bij 
garagepoort L de trappen met leuning omlaag en 
u passeert huisnr. 20.  Beneden bij huisnr. 54 
gaat u R de smalle asfaltweg omhoog. Bijna 
boven gaat u aan de 3-sprong RD omhoog.   Let 
op! 10 meter voor de volgende 3-sprong gaat u 
scherp R (4) over het asfaltpad/klinkerpad  
richting Altstadtpark.  Voorbij kalksteenovens 
(Kalkwerk Gehlen) en infobord volgt u de bosweg 
omhoog.  Aan de 4-sprong voor grasland gaat u 
scherp L het bospad omhoog. Volg nu het 
stijgende bospad dat een eindje verder rechts 
omhoog buigt. Boven, bijna aan het eind van het 
pad, passeert u een zitbank met mooi uitzicht. 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R het 
pad omlaag met links een haag en voor u mooi 
uitzicht.   
 

6. Aan de 3-sprong gaat u R en u passeert meteen 
2 zitbanken. Loop via o.a. trappen het pad 
omlaag. Negeer  zijpad rechts. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij een picknickplaats 
die in een voormalige groeve is gelegen).  
 

Vlak  daarna gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD omhoog.  U loopt de stenen trap 
omhoog en volg het grindpad. Negeer trap rechts 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
het klinkerpad via trappen omlaag. Beneden aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Meteen 
daarna bij nr. 1 gaat u L via de  poort/hek  over 
het grindpad richting Vogelsangkirche. (U bent op 
dit punt  al geweest).  Negeer zijpaden en trappen 
links en dan loopt u de trap omlaag.  Negeer 
omlaag lopend zijpad rechts en loop het  
trappenpad verder omlaag.  
 

(U passeert de Vogelsangkirche (1646-1648/zie 
infobordje. Op het kerkhof staan oude graven).  
 

Beneden gaat u R de kasseienweg omlaag  
richting Alter Markt. Aan de 4-sprong aan het 
plein gaat u L (Alter Markt) met rechts op  het 
plein het kunstwerk Vogelsängertanz–Brunnen.  
 

(Hier aan het plein, waar een terras is, kunt 
pauzeren. U kunt natuurlijk even RD lopen en u komt 
weer bij de knusse Konditorei Weber).   
 

Ga dan L (Grabenstraβe) de doodlopende 
kasseienweg omhoog.  Let op!  Voorbij garages 
en tegenover huisnr. 6 gaat u scherp R 
(Grüberstraβe) de smalle asfaltweg  steil omhoog. 
Negeer pad links. 
 

(Hier ziet u de toren van de Finkenbergkerk, die 
gefaseerd van 1688  tot 1725 is gebouwd).  
 

Bij huisnr. 11 gaat u L de asfaltweg steil omhoog.   
 

7.  Meteen voorbij het bord NSG en verbodsbord 
gaat u scherp R het smalle pad omhoog met links  
afrastering van weiland. Aan het eind van het 
links gelegen weiland gaat u aan de 3-sprong bij 
bord NSG  RD het met gras begroeide bospaadje 
omhoog met rechts een berkenbos. Voorbij 
rechtsgelegen grasland gaat u in het bos aan de 
4-sprong bij bord NSG L de bosweg omhoog, die 
een eindje verder een veldweg wordt. (Hier aan de 
4-sprong bent u eerder al geweest). Boven aan de 
veldweg heeft u rondom mooi uitzicht o .a. op 
Donnerberg (Stolberg) en de 285 m hoge tv- en 
radiomast Aachen-Stolberg.  Na 600 m gaat u aan 
de 4-sprong bij zitbank R (1/4) de veldweg 
omlaag. Beneden passeert u de grote met 
breuksteen gebouwde boerderij ‘Burgholzer Hof” 
en volg dan RD (1/4/Kupferroute) de licht 
stijgende grindweg. Steek de doorgaande weg 
over en ga RD over de licht stijgende veldweg 
richting Mausbach. Aan de T-splitsing bij mp gaat 
u L (1/4) langs de houten elektriciteitspalen. Aan 
de kruising bij stalen elektriciteitsmast gaat u R 
over de grindweg, die bij verbodsbord een licht 
stijgende bosweg wordt. Aan de 4-sprong gaat u 
RD omhoog.  Boven aan de 3-sprong gaat u R (4) 
over de bosweg. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd RD de bosweg. (Boven passeert u een 
watertoren). Na 700 m gaat u aan de T-splitsing L 
(4) omlaag. Negeer meteen bospad rechts.  
Voorbij afsluitboom en woning volgt u RD de 
smalle verharde weg.   
 

8. U loopt het dorp Mausbach binnen. Aan de 
voorrangsweg gaat u R omlaag.  Na 100 m gaat u 
meteen voorbij links staande rij coniferen L over 
het graspad met links achtertuinen van 
woningen. Negeer zijpad links en loop RD over 
het brede graspad met links nog even 
achtertuinen. Steek de asfaltweg over en loop RD 
de grindweg omlaag. U loopt weer Mausbach 
binnen. Negeer zijwegen en loop RD de asfaltweg 
omlaag. Let op! Voorbij huisnr. 7 gaat u R over de 
smalle asfaltweg met links een  speeltuintje met 
zitbanken, een mooie pauzeplek na 13 km.  Steek 
de doorgaande weg over en loop RD (Im 
Pesch/4/Kupferroute) omhoog richting Vicht.  Aan 
de kruising gaat u RD (4/Kupferroute).   



Voorbij huisnr. 24 gaat u aan de kruising, met 
links de weg Kreuzveld, bij verbodsbord R 
(Kupferoute) over het grindpad. Negeer graspad 
rechts.  Na 400 m gaat u schuin L over de 
parkeerplaats van sportpark Dörenberg richting 
Vicht. Voorbij de ingang van het sportcomplex 
van VFL 08 Vichttal  gaat u R (4/Kupferroute) over 
de grindweg met rechts het sportcomplex.  Na 
250 m wordt de grindweg een dalend 
graspad/veldweg. Bij zitbank buigt het pad naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L 
(4/Kupferroute/Rund um Vicht) het graspad 
omlaag, dat een eindje verder een steil dalend 
bospad langs reling wordt.  
 

9. Beneden in het dorp Vicht gaat u L de 
asfaltweg omhoog.  Aan de T-splitsing voor 
huisnr. 28 gaat u R (4/Kupferroute) omlaag. U 
passeert rechts een kapel (1748) waarin het grote 
houten beeld staat van Johannes Nepomuk, de 
Brückenheilige. Steek bij hotel Burghof via 

zebrapad de doorgaande weg over en ga L.  
Voorbij de met breuksteen gebouwde woning 
(Denkmal) met huisnr. 20 gaat u R over de smalle 
asfaltweg richting Schlangenberg.  Via brug 
steekt u de Vichtbach over en loop dan bij ijzeren 
hek RD (Pilgerweg/Kupferroute)  over het smalle 
pad met rechts afrastering dat een  eindje verder 
een stijgend bospad wordt. Negeer zijpaden en 
volg dit pad geruime tijd. Na circa 800 m gaat u 
aan de 4-sprong bij zitbank R en na 5 m gaat u 
weer R. (U verlaat hier de routes van de 
Pilgerweg/Kupferroute en Rund um Vicht). Na 200 m 
gaat aan de kruising L (4) over de bosweg door 
het Natuurpark Schlangenberg. Negeer zijpaden 
en blijf de brede bosweg, die bij bord Technik-
Route Nordic Walking nr. 3  naar links buigt, RD 
volgen. Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u aan de 
schuine T-splitsing R (fietsroute) de verharde 
bosweg omlaag.  Beneden gaat u R en u komt 
weer op de parkeerplaats. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 

 

 
 

 


