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  blz 2 van 3 

 

Ten oosten van Eschweiler ligt het dorp Langerwehe.  Tijdens deze heuvelachtige wandeling is er genoeg 
te zien. U wandelt eerst door Landschaftsgarten Kammerbusch over bospaadjes, langs enkele kapellen, 
monumenten en de ruïne van de Karlsburg. U komt in het dorpje Heistern en dan loopt u door het dal van 
de Wehebach, naar het dorp Schevenhütte. Na geruime tijd bereikt u de Wehetalsperre waar u overheen 
wandelt, met mooi uitzicht op het stuwweer. De terugweg is een pure boswandeling. U loopt over 
boswegen naar de prachtig gelegen Laufenburg, waar een leuke taverne is (di t/m zo geopend). Dan daalt u 
over bospaadje af naar Langerwehe.  Neem zelf proviand mee, er zijn genoeg leuke picknickplekjes 
onderweg. 
 

Startpunt parkeerplaats bij begraafplaats en voetbalvelden, navigatie: Rymelsberg 20, Langerwehe. 
Parkeer nabij de Friedhofskapelle. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 24,50 km  7 uur  159 m  521 m 
 

 
 

1220. LANGERWEHE 24,5 km  
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de begraafplaats en kapel gaat u R over de 
asfaltweg langs het infobord Rureifel (negeer 
zijwegen).  Na 200 m gaat u bij houten paal, met 
nr. 2, L over het graspad.  Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD het bospaadje omhoog 
naar de kapel.   Boven bij de Hülsenbergkapelle 
volgt u RD het bospaadje omlaag. Beneden gaat 
u L over de smalle asfaltweg. Negeer veldweg 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD en na 20 m, bij 
woning,  gaat u L over de grindweg. Voorbij de 
Waldemar Turm gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom RD. Bij wit huis gaat u bij 
afsluitboom RD over het bospad langs de heg. 
Aan de viersprong bij wegkruis en 2 zitbanken 
gaat u RD het bospad omlaag. Negeer zijpaden.  
Aan de 3-sprong bij Ruïne Karlsburg gaat u RD 
en 10 m verder gaat u R het bospad omlaag.  Het 
pad buigt naar links en neem dan het eerste 
bospaadje R omlaag.  Vlak daarna gaat u aan de 
T-splitsing, voor vijver, R. Aan de kruising bij 
afsluitboom en kapel gaat u meteen L het bospad 
omlaag.  Bij witte tempel gaat u L het pad 
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD omhoog. 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 2 
monumenten L. Aan de 3-sprong gaat u RD het 
pad omlaag.   
 

2.   Beneden gaat u L (11,31) de asfaltweg 
omhoog langs de slagboom en enkele huizen van 
het dorp Heistern. Bij huisnr. 15 negeert u smal 
weggetje rechts omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u 
L de weg omhoog, langs de St. Norbertuskapelle. 
Aan de T-splitsing, bij huisnr. 66, gaat u L (31). 
Voorbij huisnr. 74 gaat u aan de 3-sprong R 
(Kupfergasse/31).  Aan de 3-sprong bij huisnr. 10 
gaat u R (31) de steile weg omlaag.  Beneden aan 
de kruising loopt u RD (31) de inrit omlaag en 
volg dan RD (31) het bospaadje omlaag.  Aan de 
3-sprong gaat u R (31) over het paadje langs de 
afrastering, met links mooi uitzicht. (Hier kan hoog 
gras staan). Aan het einde volgt u RD de smalle 
asfaltweg omhoog. Waar de weg naar rechts het 

dorp inbuigt,  gaat u L het bospaadje omlaag. Na 
25 m gaat u aan de 3-sprong R.   Beneden aan de 
T-splitsing gaat u R.  Bij zitbank gaat u R langs de 
doorgaande weg.  Aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD en 20 m  verder gaat u L over de kasseienweg. 
Loop RD onder de boog door en u komt op de 
prachtige binnenhof van de Klosterhof. Loop 
terug onder de boog door, ga meteen L en ga 
meteen weer L naar de ingang van de kerk, die u 
even kunt bezoeken. U komt uit de kerk, loop RD 
via hekje de begraafplaats op en ga dan meteen 
L. Aan het einde gaat u via hekje R over de 
grindweg.   
 

3.   Vlak daarna gaat u L verder over het paadje 
langs de doorgaande weg (hoog gras).  Aan het 
einde van het paadje loopt u RD langs de weg.  
Negeer bospad schuin rechts omhoog. 200 m 
verder gaat u, bij rood/witte afsluitboom, schuin L 
over de bosweg. Na geruime tijd negeert u zijpad 
rechts.  Voorbij volgende rood/witte afsluitboom 
volgt u RD de asfaltweg.  Aan de kruising bij 
woning en zitbank gaat u L verder over de 
asfaltweg. Volg de weg langs de beek. Aan de   
3-sprong, vlak voor de brug, gaat u meteen, 
voorbij de dikke boom, R (6) over het pad langs 
de afrastering. (Dus rechts langs de zitbank). In het 
bos gaat u aan de 3-sprong bij betonnen paaltje 
RD (6) langs het beekje.  Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong L over het beekje en loop het bospad 
omhoog. Na 10 m gaat u aan de  
Y-splitsing L door de bosrand.  U passeert een 
klein bruggetje en aan de 3-sprong gaat u RD 
door de bosrand (6). Het pad loopt even steil 
omhoog en dan omlaag langs struikgewas. 
 

4. Aan de asfaltweg gaat u R langs de dorpsrand.  
Aan het einde van de weg volgt u RD het bospad.   
Volg geruime tijd dit bospad. Let goed op!  Het 
pad is soms niet goed te zien maar houd links 
aan zodat u ca. 100 m links beneden nog de 
doorgaande weg blijft zien. Aan de Y-splitsing 
gaat u L omlaag.  
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Beneden bij rood/witte afsluitboom gaat u L en 
meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L de 
asfaltweg omlaag.  
Aan de doorgaande weg gaat u L. Vlak na het 
plaatsnaambord Schevenhütte gaat u R de 
grindweg omhoog. U passeert de Marienkapelle 
met zitbank en mooi uitzicht. 25 m verder gaat u 
aan de 3-sprong RD, de grindweg omhoog.  Bij 
zitbank (en groot kruis achter de haag)  gaat u R 
over de asfaltweg en na 10 m gaat u aan de 
kruising bij leeg bord L, de asfaltweg omhoog 
door het bos.  Negeer bosweg links. Aan de ruime 
Y-splitsing gaat u L over de onverharde bosweg. 
 

 

Aan de kruising bij zitbank en nr. 78 op boom 
gaat u L het bospad omlaag.  
 

5.   Aan de kruising met klein beekje gaat u RD 
het steile pad omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong  
met bosweg en nr. 75 op de boom gaat u RD. 
Negeer zijpaden. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L. Negeer zijpad scherp links. Aan de  
Y-splitsing bij zitbank gaat u R omlaag. Negeer  
zijpaadjes. Bij zitbank gaat u L langs de 
doorgaande weg en u loopt het dorp 
Schevenhütte binnen. Aan de kruising gaat u R 
(Rundweg) langs huisnr. 126. Negeer mooie 
houten brug links en negeer trap rechts omhoog. 
Bij stalen hek gaat u bij verbodsbord RD de  
bosweg omhoog. Volg nu geruime tijd de bosweg 
en u passeert een viskwekerij en vakwerkhuis.  
Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank, met rechts 
2 paden, gaat u RD.  Aan de T-splitsing, voor de 
hoge stuwdam, gaat u R over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong gaat u bij afsluitboom R de weg 
omhoog.  Aan het einde van het pompstation gaat 
u meteen L het grindpad omhoog.  Boven bij de 
uitzichttoren, waar u een mooie blik heeft op de 
Wehebachtalsperre, gaat u L over de stuwdam.  
Aan de overzijde volgt u RD de weg omhoog.   
 

6.   Boven aan de T-splitsing gaat u  R richting 
wit-rode afsluitboom over de bosweg, die u zeer 
geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en wegwijzer buigt het pad naar links richting 
Schevenhütte.  Aan de ruime kruising gaat u RD 
(Rundweg).  Volg geruime tijd de grindweg. Waar 
de grindweg naar links buigt, gaat u RD 
(Rundweg/4) het bospad omlaag langs de reling.  
Steek de doorgaande weg over en ga RD (4) het 
bospad omlaag langs een zitbank en bruggetje.  
Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R (5) door 

het naaldbos. Na geruime tijd gaat u aan de  
T-splitsing, R (6) de verharde bosweg omhoog.  
Aan de 3-sprong gaat u RD richting Laufenburg.  
Negeer bosweg rechts. 50 m verder gaat u aan de 
3-sprong, bij wegwijzer en zendmast, L langs een 
zitbank. Aan de 4-sprong RD. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u R (dus de eerste bosweg) 
richting Laufenburg.  Na geruime tijd negeert u 
bosweg rechts. Na zeer geruime tijd gaat u aan de 
T-splitsing L richting Laufenburg. Aan de  
3-sprong gaat u RD richting Laufenburg.  Aan de 
T-splitsing bij rood/witte afsluitboom gaat u R.  
Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L en dan 
komt u bij de Laufenburg, waar een leuke taverne 
is, een mooie pauzeplek.    
 

7.   Met uw rug naar de ingang van de Laufenburg 
gaat u L het bospad omlaag.  Beneden steekt u 
via een planken bruggetje een waterstroompje 
over (drassig) en ga L/RD en  voorbij  trapje gaat 
u aan de T-splitsing, bij kei, R de bosweg 
omhoog. Aan de kruising bij bordje “112”  gaat u 
RD (31).  Negeer zijpaden. Aan de kruising, na 
dikke boom met boomkruis(jes) en voor hekwerk, 
gaat u R met links van u een weiland. Steek een 
stroompje over (soms droge bedding) en aan de 
3-sprong gaat u L. Meteen daarna aan de  
Y-splitsing gaat u L. Negeer 2 zijpaden rechts en 
loop RD tussen twee weilanden door. Aan de 
kruising RD over de asfaltweg. Aan de 3-sprong 
gaat u L (Lerchenweg). Aan T-splitsing gaat u R 
(Bachstraße). Aan de volgende 3-sprong L 
(Kapellenstraße) langs huisnr. 23. Aan de 
kruising gaat u L (Holzstraße). De asfaltweg wordt 
een veldweg. Aan de 3-sprong loopt u RD. Aan de 
kruising bij 2 wit/rode afsluitbomen gaat u RD 
(31).  Na ruim 100 m gaat u aan de 3-sprong R (31) 
over het pad.  Aan de kruising gaat u RD over het 
graspad, langs een wegkruis en zitbank.  Aan de 
3-sprong bij manege gaat u RD het graspad 
omlaag, richting Langerwehe. Waar het graspad 
naar rechts buigt, loopt u RD (31) door het 
weiland omlaag. Beneden steekt u een bruggetje 
over. Aan de T-splitsing in het dorp gaat u L.  
Voorbij huisnr. 82 gaat u R.  Waar de weg naar 
rechts buigt, gaat u bij bord Naturschutzgebiet 
RD, de grindweg omhoog.  Bij houten chalet loopt 
u RD het bospaadje omhoog langs een trapje. 
Negeer zijpaadje rechts en loop RD langs de 
schuttingen.  Boven aan de T-splitsing gaat u L 
terug naar de parkeerplaats. 

 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe.  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.   
 

 

 


