
378. MONSCHAU 17 km 
www.wandelgidseifel.nl 

 
Tijdens deze pittige maar schitterende dagtocht door de Eifel wandelt u met mooie uitzichten naar de Roer. 
Dan gaat u klimmen naar een hoogte van 550m tot het plaatsje Rohren.  Dan verder door het prachtige dal 
van de Furtsenbach en langs een stuwmeer (Perlenbachtalsperre) en rotspartijen.  Onderweg passeert u 
diverse restaurants en veel zitbanken maar neem ook zelf proviand mee. Na afloop kunt u het plaatsje 
Monschau bezoeken. 
 

Startadres: Parkeerplaats Glashütten,  Burgau  1  Monschau.   
 

(Neem de A2 naar Luik en volg de borden Aachen-Verviers. Neem de afslag Eupen-Baelen.  Volg de weg naar 
Eupen. In Eupen aan de rotonde R richting Malmedy. Na 100m bij de verkeerslichten L richting Monschau.  Volg 
de lange rechte weg naar Monschau en aan de rotonde R richting Trier.  Rij omlaag en beneden aan de 3-sprong L 
richting St. Ursula Schule.  Neem de tweede brug R. Parkeer rechts op de grote parking, 7 Euro per dag. Zorg dat 
u gepast geld heeft, automaat neemt geen papieren geld!).   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,96 km  4.30 uur  198 m  427 m 
 

 
 

378. MONSCHAU 17 km 
 

1. Met de rug naar de Römische Glashütte loopt u 
schuin rechts over de parkeerplaats. Loop dan 
RD langs de bus vakken naar Café Thelen. Ga 
rechts van het café de trap omhoog. Boven gaat u 
R en meteen daarna gaat u L de kasseienweg 
omhoog die een asfaltweg wordt. Aan het eind 
van de asfaltweg gaat u RD het bospad omhoog. 
(Boven kunt u links een zijpaadje inlopen naar een 
mooi uitzichtpunt). Aan de Y-splitsing gaat u R  
(gele pijl) omhoog richting wit huis. Steek boven 
de asfaltweg RD over en loop RD 
(35/Franzenheid) het pad in. (U passeert enkele 
zitbanken met prachtig uitzicht). Volg het bospad 
omlaag.   
 

2. Steek schuin rechts de doorgaande weg over 
en ga RD (opening tussen de vangrails) het smal 
bospaadje omlaag (35/gele pijl). Beneden aan de 
T-splitsing met klein paadje gaat u R (35). Volg 
geruime tijd het bospad. Aan de brede grindweg 
gaat u R omhoog. Negeer zijpad links. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (35) het brede 
bospad omhoog. Boven aan de kruising gaat u 
RD (35) over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt. Aan de verharde kruising bij zitbank gaat u 
L de bosweg omlaag. Negeer het eerste 
bospaadje links en volg het pad. Let op! Waar het 
hoofdpad scherp naar rechts buigt, gaat u L (A5) 
het bospaadje steil omlaag. Blijf omlaag lopen. 
Beneden bij grasveldje gaat u L. Aan de T-
splitsing met bij het volgende grasveldje gaat u 
weer L (35).   
 

3.Steek beneden via de kleine houten brug de Rur 
over loop RD (32) het steile bospad omhoog. (Hier 
aan de Rur staat een  schuilhut). Volg het pad langs 
de houten leuning omhoog.  Waar het  
boomwortel pad gladder wordt, ziet u rechts een 
weiland. Ga hier net voorbij nr. 32 op boom L (nr. 
57 op achterkant boom/Eifelsteig) omhoog. 
Helemaal boven aan de kruising gaat u L. Bij 
enkele zitbanken komt u bij mooi uitzichtpunt. 
Loop terug naar de kruising bij de wegwijzer en 
ga RD de bosweg omhoog richting Rohren. U 
begint nu aan de lange klim naar Rohren, dat op 
550 m hoogte is gelegen. Aan de T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L omhoog langs de schuilhut. 
Negeer alle zijpaden en blijf dit brede, 
slingerende grindpad tot boven in Rohren volgen.  
 

(Langs het pad (Naturlehrweg) staan allerlei 
infoborden over de natuur, die in deze omgeving 
voorkomt).  
 

4. Bijna boven wordt het grindpad een asfaltweg. 
Bij de eerste huizen buigt het pad naar rechts. 

Negeer alle zijwegen en blijf RD (27) lopen. Aan 
de T-splitsing boven in Rohren,  met voor u een 
klein zitpleintje, gaat u R. Negeer meteen zijweg 
links. U passeert enkele zitbanken en 
wandelbord. Negeer zijweg rechts en loop links 
langs de kerk. Aan de 3-sprong voor de St. 
Cornelius kerk gaat u L (Dröft) richting 
vakantiehotel De Lange Man, waar u kunt 
pauzeren (5,8 km).  
 

(Het kerkje is rond 1700 gebouwd, in 1865-1867 
herbouwd en tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
december 1944 verwoest. De kerktoren is toen door 
de Duitse soldaten opgeblazen, omdat die kon 
dienen als uitkijkpost voor de Amerikanen. De toren 
is toen op de kerk gevallen.  Trouwens het hele dorp 
werd toen verwoest. De huidige kerk werd tussen 
1949 en 1955 gebouwd). 
 

5. Loop verder RD. Aan de 3-sprong voor winkel 
gaat u L (Markstockstraβe). Vlak daarna aan de 
kruising RD. Aan de 3-sprong bij zitbank, voorbij 
huisnr. 30, gaat u R over de smalle weg. Aan de 3-
sprong bij het sportveld van de SV Bergwacht 
Rohren gaat u RD. Negeer veldweg links. De weg 
wordt een grindweg. Aan de kruising van 
veldwegen RD.  Aan de verharde kruising loopt u 
RD over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt. 
Aan de kruising RD. Aan de verharde kruising bij 
zitbank gaat u RD over de asfaltweg. Negeer  
zijwegen. Steek de doorgaande weg over en steek 
precies RD het weiland over (geen pad). Aan de 
asfaltweg gaat u R. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u L over de veldweg. Negeer veldweg 
rechts.   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg. 
Vlak daarna aan de kruising bij schuilhut gaat u 
RD over de asfaltweg. De asfaltweg wordt later 
een veldweg. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u 
L. Na 30 m. gaat u R het smal graspaadje omlaag. 
Beneden gaat u R de asfaltweg omhoog.  Na 100 
m. bij afsluitboom gaat u L over het brede 
bospad. (niet het bospaadje omlaag!). Negeer 2 
steile bospaden rechts omhoog en blijf het pad 
RD (71/ narcissenroute) omlaag volgen.  
 

(Links beneden stroomt de Furtsbach, een zijrivier 
van de Rur/Roer, die in Roemond in de Maas 
stroomt).  
 

Beneden, waar het bospad steil rechts omhoog 
buigt, blijft u RD lopen over het smalle graspad. 
Dit kronkelende paadje loopt parallel aan de beek 
en is deels moeilijk te belopen.  



  blz 3 van 3 

 

Steek bij brug de weg over en ga RD (63) over het 
pad richting Höfener Mühle. Blijf het pad langs de 
beek volgen.  
 

7. Steek bij brug de asfaltweg over en ga RD 
(narcissenroute/rood-wit) over de grindweg langs 
de beek.  
 

(Als u na 12 km wilt pauzeren, dan kunt u hier L naar 
het restaurant lopen). 
 

Negeer brug links en loop langs het stuwmeer 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD (Klosterroute). 
 

(Een eindje verder passeert u 2 houten ligstoelen met  
mooi uitzicht over het stuwmeer).  
 

Volg geruime tijd het hoofdpad langs het 
stuwmeer tot aan de stuw genaamd Die 

Perlenbachtalsperre. Ga hier RD (Klosterroute). 
Aan de T-splitsing gaat u L (51) de asfaltweg 
omlaag. Na 40 m. gaat u R (51) de grindweg 
omhoog langs een afsluitboom. Loop onder het 
viaduct door en loop door tot bij een  bruggetje.  
 

8. Ga hier R (51/Jahrhundertpfad) het steile 
bospaadje omhoog. Na een spectaculaire klim 
langs rotsen komt u boven aan een breed 
bospad. Ga hier L. Aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u RD omhoog richting Monschau. Volg 
geruime tijd het bospad. Aan de 4-sprong bij 
zitbank loopt u RD.  
 

(U kunt hier links naar een uitzichtpunt lopen).  
 

Volg nu  geruime tijd het bospad, dat even verder 
begint te dalen, tot helemaal beneden. U komt 
vanzelf weer bij de parkeerplaats.  

 

 
(U kunt rechts nog het gezellige stadje Monschau met de vele prachtige vakwerkhuizen inlopen. In het stadje is het 
met de vele horeca goed toeven. Bij het toeristenbureau is een plattegrond te krijgen waar u een rondje kunt 
maken langs de belangrijkste bezienswaardigheden van het oude stadje). 
 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


