1283 STOLBERG (Venwegen) 14,7 km

Ten zuiden van de stad Stolberg ligt nabij het dorp Venwegen midden in de bossen de parkeerplaats
Birkenhof. Tijdens deze heuvelachtige maar toch gemakkelijke wandeling wandelt u over mooie wegen
naar de dorpjes Hahn en Venwegen. Dan struint u geruime tijd over een panoramisch plateau tussen
weilanden door en beklimt u de kale Schlangenberg. Op de top staat een oorlogsmonument en zitbanken,
het uitzicht is formidabel! Een fijne lunchplek na 8 km wandelen. Na een stuk door het natuurgebied
wandelt u door de bossen naar de rand van het dorp Zweifall en dan volgt een prachtig paadje langs de
Vichtbach met mooie pauzeplekjes en een rotswand. Aan het eind is een terras.
U kunt ook starten bij de parkeerplaatsen in de Umstraβe 30, Venwegen en dan na 10 km pauzeren bij
restaurant Birkenhof. Alle dagen open behalve maandag dan is rustdag. Begin dan bij **** in punt 3

Gps-afstand 14700 m, looptijd 4.30 uur en hoogteverschil 97 m.
Startpunt: Parkplatz Hotel – Restaurant Birkenhof, Mulartshütter Straβe 20, Stolberg – Venwegen.

1283 STOLBERG (Venwegen) 14,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u
L over de parkeerplaats. Aan de doorgaande weg
gaat u bij wegwijzer en fietsknooppunt 99 L over
de brede grindweg richting Roetgen met links het
boerderijgedeelte van de Birkenhof en rechts de
bosrand. Meteen voorbij de stallen negeert u
bosweg rechts. 200 meter verder gaat u R
(Kupferroute (KU)/Eifelverien (EI)) over het brede
gras- bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (KU/EI)
het bospad omlaag, dat na 50 m naar rechts (EI)
buigt. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij
wegwijzer L (KU/EI) de grindweg omhoog richting
Roetgen.
(Hier aan de T-splitsing ziet u voor u in de verte de
vierkante witte toren van de “nieuwe” Benedictus
abdij (1908) in Kornelimünster).
Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de kruising
bij veldkruis R (A3/EI) de veld- grindweg omlaag.
Negeer zijpaden en blijf de veldweg, die na 300 m
een smalle dalende asfaltweg wordt, RD volgen.
(Aan de veldweg passeert u twee wilduitkijkhutten).
2. Na 1,2 km gaat u beneden in het dorp Hahn aan
de 3-sprong bij brug, drie zitbanken en stenen
wegkruis op sokkel L. Voorbij rij woningen
gebouwd met breuksteen/Blaustein gaat u aan de
T-splitsing R (“Kalkofenweg”/Dorfstraβe) omlaag.
Negeer zijwegen. Aan de voorrangsweg bij St.
Maria Schmerzhafte Mutter kerk en groot
oorlogsmonument gaat u R. Let op! Vlak vóór
brug gaat u bij de met breuksteen gebouwde
pastorie R over het smalle pad met links de
Bechheimer Bach, die hier vlakbij in de Inde
stroomt. Aan de 3-sprong gaat u RD over het
betonplatenpad met rechts achtertuinen. Aan de
3-sprong gaat u L de asfaltweg langs huisnr. 35
omhoog. Aan de 4-sprong bij zitbank en stenen
wegkruis gaat u RD de smalle asfaltweg omhoog.
Boven aan de 4-sprong bij stalen afsluitboom
gaat u R over de grindweg met rechts mooi
uitzicht over het Indedal.
(Na 150 m passeert u een zitbank en stenen
memoriekruis ter nagedachtenis aan Peter Frings,
die hier in 1835 ten gevolge van een ongelukkige val
om het leven kwam).
Volg nu 700 m de veldweg die een eind verder
naar links en dan naar rechts buigt. (Bijna aan het
eind van de veldweg ziet u rechts beneden de
kerktoren in Venwegen).
Aan de kruising bij
zitbank gaat u RD over de asfaltweg en u loopt

Venwegen binnen.
3. Steek bij Mariakapel aan muur de
voorrangsweg over en loop
RD (Umstraβe)
omhoog. Vlak daarna negeert u boven
doodlopende weg rechts. Aan de 3-sprong gaat u
RD (Umstraβe). **** Bij huisnr. 33 loopt u het
dorp uit en volg bij verbodsbord RD smalle
asfaltweg. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD verder over de smalle
asfaltweg gelegen tussen weilanden en met
rondom mooi uitzicht. Na 750 meter gaat u L over
het licht stijgende graspad gelegen tussen
weilanden. Bij de bosrand gaat u aan de 3-sprong
bij zitbank en bord “Naturschutzgebiet” R over
het pad met links de bosrand en rechts weiland.
Aan de verharde ongelijke 4-sprong bij twee
zitbanken gaat u L de asfaltweg omlaag. Negeer
zijpaden links.
(Bij het eerste graspad links passeert u een groot
stenen wegkruis op sokkel. Voor u ziet u hier de
kerktoren in Breinig).
Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R over de
grindweg met rechts mooi uitzicht. Negeer
zijpaden Steek de doorgaande weg over en loop
RD (Buttergasse) over de asfaltweg. Voorbij twee
huizen (nr. 14 en 16) gebouwd met breuksteen
gaat u aan de kruising RD. Aan de volgende
kruising bij trafokast gaat u R de veld- grindweg
omlaag. Na 100 m gaat u L over het brede
graspad gelegen tussen afrastering.
(Omlaag lopend ziet u voor u in de verte al de kale
Schlangenberg, die u dadelijk omhoog loopt).
4. Na 300 m gaat u R over brede graspad en loop
meteen schuin L door het weiland omlaag.
(Staat het gras te hoog, loop dan verder RD het
graspad omlaag. Aan het einde van het rechts
gelegen weiland gaat u R omlaag met rechts de
afrastering. Blijf vlak langs de afrastering omlaag
lopen. Beneden aan de bosrand gaat u L over het
graspad. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Blijf omlaag lopen met een eind verder links van
u de afrastering van het weiland. Beneden in de
linkerhoek gaat u L over het graspad met rechts
de bosrand. **** Voorbij speeltuin met zitbanken
gaat u aan de asfaltweg, in Breinig, R. Na 10 m
gaat u bij houten reling L (EI) over het pad, dat u
RD volgt met rechts een heuvel.

(U loopt hier door het natuurgebied Schlangenberg,
een gebied waar in het verleden zink en lood werd
gewonnen).
Na 200 m gaat u voor de (gras)heuvel aan de Tsplitsing bij zitbank en infobord L. Na 40 m gaat u
bij markeringspaaltje schuin R (EI) via het smalle
paadje de heuvel omhoog. Bij wit veldkruis gaat
u L verder omhoog. Boven op de Schlangenberg
(274 m N.A.P.) komt u bij een oorlogsmonument
en twee zitbanken, een schitterende pauzeplek na
8 km lopen. Het uitzicht is prachtig.
(Hier op het mijnterrein werd in het verleden in 12
groeves zink/lood gewonnen dat o.a. gebruikt werd
voor het vervaardigen van munitie in de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. U bent hier op een steenworp
afstand van de Parkplatz Schlangenberg, startpunt
van wandeling 1153 Stolberg, een aanrader!).
5. Loop via hetzelfde paadje de heuvel omlaag.
Beneden gaat u L over de grindweg. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij zitbank en infobord gaat u nu
RD. Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing R (KU) het
brede gras- grindpad omhoog, dat boven een
dalend smaller pad wordt. Negeer zijpaden en
blijf de bordjes (KU) volgen. Na bijna 500 m gaat
u bij geel-rode afsluitboom R en meteen daarna
aan de T-splitsing met wegwijzer L over de
grindweg richting Kornelimünster met links
houten planken afrastering. (U verlaat hier het
mijnterrein). Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD over de bosweg met links een vijver
en rechts een schuilhut en zitbank. Meteen
daarna volgt u voorbij geel-rode slagboom RD de
grind- bosweg omhoog. Negeer zijpaden. Na 700
m gaat u aan de kruising bij afgezaagde
boomstam RD (KU) verder omhoog. Na 100 m
gaat u boven aan de T-splitsing bij pelgrimskruis
en schuilhut R (KU) over de bosweg. Na 100 m
gaat u aan de 3-sprong RD omlaag. (U verlaat hier
de Kupferroute (KU)). Na 50 m gaat u aan de 3sprong RD (4/5). 300 meter verder gaat u aan de
3-sprong bij zitbank en nr. A2 op boom L over de
bos- grindweg. Aan de ruime kruising gaat u RD
het brede graspad omlaag, dat later een smal
dalend pad wordt. (Omlaag lopend ziet u een eind
verder voor u in de verte woningen in Zweifall). Na
500 m gaat u beneden aan de T-splitsing R het
brede graspad omlaag.
6. Vlak daarna voorbij afsluitboom gaat u aan de
doorgaande weg L omlaag en u loopt Zweifall
binnen. (Loop links door de grasberm, er wordt soms
hard gereden!). Na 50 m gaat u R en ga dan
meteen voor huisnr. 23 weer R (EI/Frackensberg)
over de asfaltweg. Let op! Tegenover huisnr. 35
en voor nauwe ijzeren doorgang gaat u schuin R
(EI/5/6) het bospaadje omhoog en na 150 m ziet u
links beneden de Vichtbach. Waar de beek naar
links buigt (mooi zicht op de beek), volgt u RD het
pad langs de schutting en volg dan verder het
bospaadje RD (EI). (Na 300 m ziet u beneden een
houtverwerkingsbedrijf). Na bijna 500 m gaat u aan
de T-splitsing L (EI) over de bosweg met links
beneden een tenniscomplex. Negeer zijpad links

omlaag. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij
houten paal RD. Vlak daarna aan de 3-sprong L,
meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R langs
een boom, met op de boom A3/5/6,
het
bospaadje omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R en meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing L met links de Vichtbach.
(Waar de paden weer bij elkaar komen, is links een
leuk “strandje” met rotsen. 100 meter verder passeert
u links nog een leuk stenig strandje met in het
midden een steenmannetje gemaakt door de
Wandelgids.
Maak
hier
ook
even
een
steenmannetje!)
Na 300 m loopt u voorbij zitbank verder langs de
beek. 100 meter verder passeert u rechts een
mooie rotswand en dan loopt u langs de
schutting van een Western Ranch.
7. Voorbij parkeerplaatsje passeert u meteen de
ingang naar de Western Ranch. Negeer zijpaden
en loop RD (6/A3) over de bosweg. Op het open
grindterrein/grote parkeerplaats gaat u meteen R
en na 10 m komt u rechts bij de gedenkplek aan
Tom en Sonja Spreeberg uit Eschweiler.
(Deze beide kinderen (broer en zus) werden op 30
maart 2003, toen ze aan het spelen waren vlakbij hun
huis, ontvoerd. Een dag later werd hier op de
parkeerplaats door kinderen het lichaam van de 11
jarige vermoorde/gewurgde Tom gevonden. Een
week later op 6 april werd in struikgewas langs de
autosnelweg A1 in Blankenheim (Eifel) het verminkte
lijk gevonden van zijn 9 jarig zusje Sonja. De
moordenaars, twee mannen 28 en 33 jaar oud, zijn 2
weken later in Zwitserland aangehouden en bleken in
hetzelfde Mehrfamilienhaus te wonen als de
kinderen. Een gebeurtenis die de hele regio (ook in
de Nederlandse grensstreek) dagen lang in de greep
hield).
Let op! Met uw rug naar de gedenkplek steekt u
RD het grindterrein over en volgt u RD (A3) de
bosweg verder door het Vichtdal. Negeer na 600
m grindweg links omlaag richting hoge wigwam
tenten. Let op! U gaat hier tegenover de grindweg
bij afgezaagde boom R (A3/A5) het steile
bospaadje (kuitenbijter) omhoog. Na 150 m buigt
het smalle pad boven naar links. Na 50 m gaat u
aan de kruising bij rond bordje “23” op de boom
R de bosweg omhoog. Aan de volgende kruising
gaat u L (KU/EI) de brede bosweg omhoog. Aan
de kruising bij zitbank gaat u RD (KU/EI). Negeer
bospad links. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing bij wegwijzer RD (geen pad) door het
struikgewas (geen pad).
(U kunt ook hier aan de T-splitsing R over het pad
gaan. Aan de volgende T-splitsing gaat u L en steek
de doorgaande weg en fietspad over en loop dan
meteen L via de parkeerplaats naar de Birkenhof).
Steek voorzichtig de doorgaande weg en fietspad
over en u komt weer bij de Birkenhof en de
parkeerplaats.
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