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Dit is een ideale wandeling om het mooie Eifelstadje Monschau te bezoeken. De route is bewust iets korter
gehouden om u alle gelegenheid te geven om door het mooie toeristische stadje langs leuke winkeltjes en
veel horeca te slenteren. Vergis u niet in de zwaarte van deze wandeling! Het is een pittige route die
aanvoelt als 15 km met veel klimmen en dalen over leuke paadjes en trappen rond het stadje. De uitzichten
zijn formidabel! Bij de start loopt u even langs de Perlenbach en dan klimt u steil omhoog. Dan volgt u een
prachtig panorama pad boven langs Monschau en komt u bij de Mariakapel met mooi uitzicht. Via leuke
paadjes en trappetjes komt u in Monschau op het grote Marktplein met veel zitbanken en prachtige
vakwerkhuizen. Hier kunt u een beschreven extra rondje (1,2 km) door het mooie centrum, waar veel te
zien, lopen. Nadat u het stadje bezocht hebt loopt u omhoog naar de Haller Ruïne. Daarna loopt u naar de
hooggelegen burcht waar u de toren kunt bezoeken. De terugweg klimt u naar het Gipfelkreuz, dat op een
rotspunt staat. Vervolgens loopt u omlaag naar de Rur. In de sneeuw is de wandeling een juweeltje.
Startpunt: Hotel restaurant Perlenau, Perlenau 1, Monschau. Het hotel/restaurant is al lange tijd gesloten.
(De parkeerplaats is ook afgesloten. Parkeer langs de weg).
GPS afstand
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804. MONSCHAU 10,7 km
1. Met uw rug naar de ingang steekt u via het
bruggetje de Perlenbach over en ga bij infobord L
met links van u de beek.

en loop dan RD de klinkerweg omhoog langs de
parkeerplaatsen. Negeer privéweg scherp rechts
en loop het bospad omhoog.

(Meteen voorbij groot infobord en bij zitbank passeert
u een infobordje. Hier komt u alles te weten over
(voormalig) hotel Perlenau, dat in het verleden (1840)
een molen/houtzagerij is geweest. De route volgende
passeert u een eind verder
rechts prachtige
rotsformaties).

(Een eindje verder passeert u links een uitzichtpunt
met zitbanken met prachtig uitzicht over Monschau.
Vlak daarna passeert u de waterval Baudse
Weyerche).

Neem dan het eerste paadje L (fitnessroute 9) en
steek via bruggetje de Perlenbach over en ga R.
Aan de smalle asfaltweg gaat u L omhoog.
Meteen daarna bij klein huisje buigt deze smalle
asfaltweg naar links. Vlak daarna aan de 3-sprong
voor café/receptie camping gaat u R omlaag.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L met
rechts de Perlenbach. U loopt nu over de
Natuurcamping Perlenau. Via brug steekt u weer
de beek over en volg het pad verder RD over de
camping. Voorbij het campingterrein loopt u RD
over het pad verder langs de Perlenbach met een
eindje verder bij grasveld rechts weer een mooie
rotsformatie. Let op! 10 meter voor brug gaat u bij
stenen pilaar met infobordje (Wehr mit Kanal zu
Dreistegen) R (rood-wit) het steile pad omhoog.
Boven bij breed pad gaat u L (wit-rood) en loop
verder het pad omhoog. Boven aan het pad gaat
u RD. Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank
(mooie uitpufplek) en uitzichtpunt Engelsley (zie
infobord) gaat u RD (Klosterroute) richting
Monschau. Voorbij uitzichtpunt Teufelsley wordt
het pad een dalend pad. Aan de 3-sprong bij
infopaal “Burgau” gaat u R. (U verlaat hier de
Klosterroute en de Eifelsteig). Meteen daarna aan
de Y-splitsing gaat u R het pad omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L omlaag. (Even verder
ziet u links boven de grote burcht Monschau).
2. Beneden bij de Bischöfliche Mädchenreaalschule St. Ursala gaat u R de klinkerweg omlaag

Boven
aan
de
Y-splitsing
gaat
u
L
(35/100/Eifelsteig) omlaag. Aan het eind van het
pad gaat u bij wegkruis L en u passeert de
Mariakapel (1950).
(Hier bij de Mariakapel (Kapelle an der Sonntagsley)
staan zitbanken en een infobord (ook in NL) met
prachtig uitzicht over Monschau).
Aan de 3-sprong bij wegwijzer en bij kerkhof gaat
u RD (Klosterroute/Eifelsteig) verder omlaag
langs de oude leistenen kerkhofmuur.
(Hier bij het kerkhof staat een infobord en zitbanken
met alweer prachtig uitzicht).
Aan de 3-sprong loopt u RD (25) omlaag.
(Schuin links boven ziet u de ruïne “Der Haller” waar
u straks langs komt).
Beneden in Monschau gaat u L over de
kasseienweg en ga dan meteen (3 m) R
(25/Eifelsteig), rechts van huisnr. 3, het
trappenpad omlaag.
3. Beneden aan het grote Marktplein met de vele
zitbanken en prachtige vakwerkhuizen gaat u L.
(U kunt nu vanaf hier een rondje (1,2 km) door het
stadje maken Zie laatste alinea voor beschrijving
rondje Monschau (1,2 km).
Rechts ziet u café Siegfried Kaulard
dat een
klassiek interieur heeft dat sinds de opening in 1958
niet veranderd is.

Het café is bekend om de specialiteiten Monschauer
Vennbrocken (bonbons) en Dütchen, gevulde
hoorntjes gevuld met slagroom. Deze bestaan al
sinds 1853).
Meteen daarna gaat u R en u passeert Café
Hirsch Bäckerei Oebel waar u lekkere belegde
broodjes en gebak kunt krijgen.
(Kijk eens naar de prachtige eiken deur. Op de
bovenverdieping heeft u mooi uitzicht over het
Marktplein).
Via brug steekt u de Rur over en ga aan de Tsplitsing L de kasseienweg omhoog. Boven bij
huisnr. 10 gaat u R de trap omhoog richting
Haller Ruïne. Let op! Aan de 3-sprong gaat u R de
volgende trap omhoog. Boven bij enkele
zitbanken en infobord (info over lakenindustrie, ook
NL) gaat u R (Panoramaweg) het pad omhoog.
(Hier bij de zitbanken heeft u mooi uitzicht op de
burcht. De burcht stamt uit begin 13e eeuw. De
Grafen von Monschau bouwden de burcht ter
bescherming van het nabijgelegen Promonstratenzer
klooster Reichenstein. De donjon en het portaal van
het hoofdgebouw stammen nog uit de begin fase. In
de 14e eeuw werd de burcht geheel verbouwd. In
1899 kwam ze in handen van het stadsbestuur en
werd ze omgebouwd tot jeugdherberg).
Aan de Y-splitsing gaat u L de trappen omhoog.
Boven aan de 4-sprong gaat u L en loop nog
enkele trapjes omhoog met rechts van u de ruïne.
Boven komt u bij een ronde zitbank met mooi
uitzicht.
(De ruïne “Der Haller” is gebouwd vóór 1130 en is bij
belegering en plundering in 1543 zwaar beschadigd.
Wat het indrukwekkend bouwwerk oorspronkelijk is
geweest is onduidelijk. Er worden drie mogelijkheden
genoemd: het was een buitenpost van de Burg
Monschau, het was een wachttoren en of het was het
restant van een nog oudere burcht).
Loop het zelfde stukje terug omlaag. Aan de 4sprong gaat u L het pad omhoog met links de
ruïne. Let op! Bijna boven gaat u het eerste pad
schuin L omlaag langs een gekapt bos (maart
2015). Negeer beneden twee zijpaden links en
loop RD het pad omhoog. Boven aan de Tsplitsing, met links een uitzichtpunt, gaat u R
omhoog langs de afrastering. Voorbij huis volgt u
RD de verharde bosweg. Negeer zijweg (inrit)
links omlaag.
4. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L. Let
op! Waar vlak daarna de weg naar links buigt,
gaat u bij het bordje “Privatgrundstück” op boom
R langs de houten reling het bospad omhoog.
Boven buigt het smalle pad links omlaag (In de
zomer kan dit pad begroeid zijn). Beneden aan de Tsplitsing gaat u L verder omlaag. Bij het eerste
huis wordt het pad een dalende asfaltweg.
Beneden steekt u het riviertje de Laufenbach over
en aan de voorrangsweg gaat u bij Rathaus L
omlaag. U loopt weer Monschau binnen en
passeert horeca. Bij het schattig vakwerkhuisje
(Hexenhauschen) nr. 58 loopt u RD de

kasseienweg omlaag. Aan de Y-splitsing voor
huisnr. 35 gaat u R (Schaufenberg) de
kasseienweg omhoog. Aan de 3-sprong bij
verkeersspiegel gaat u RD richting Altstadt. Aan
de 3-sprong bij huisnr. 5 loopt u RD (Schloβkehr)
omhoog.
5. Boven bij de Burg Monschau gaat u bij zitbank
R (Schloβkehr) de asfaltweg omhoog.
(U kunt hier even de toren van de burcht bezoeken.
Loop dan L onder de Eselsturm door. Voorbij huisnr.
2 gaat u R de kasseienweg omhoog).
Negeer meteen bij Lourdeskapel (1911) met
biddende Bernadette zijweg rechts omhoog.
Voorbij wegkruis en zitbanken gaat u aan de Ysplitsing R de kasseienweg omhoog langs de
vangrail. Steek boven de voorrangsweg over en
ga RD (Oberer Kalk) de doodlopende asfaltweg
omhoog. Aan het eind van de asfaltweg gaat u bij
huisnr. 14 RD over het bospaadje. Negeer vlak
daarna zijpaadje schuint rechts en volg het
privépaadje (toegestaan) door het naaldbos
omlaag.
Beneden bij de Elwin-ChristoffelReaalschule gaat u RD over de asfaltweg langs
de parkeerplaatsen. Voorbij groot geel huis en
rotswand neemt u het smalle houten bruggetje L
(Eifelsteig). (Dus het bruggetje na de brug (inrit)
naar geel huis). Volg nu het paadje, dat even
verder achter het geel huis loopt. Een eindje
verder tijd steekt u een waterstroompje over en
volg geruime tijd het leuke bospaadje, dat nu
boven langs de achterkant van de Reaalschule
loopt, RD (Eifelsteig). (Een eind verder heeft u
weer mooi uitzicht op de burcht). Negeer pad
scherp rechts omhoog en dan begint het pad
(Eifelsteig) te dalen.
6. Steek beneden voorzichtig de doorgaande weg
over en ga R (Eifelsteig)
omlaag langs de
vangrail. Na 150 m steekt u bij wegwijzer R weer
voorzichtig de doorgaande weg over en ga dan
het bospad (Klosterroute) omhoog richting
Ehrensteinley/Reichenstein. Negeer boven zijpad
scherp rechts en loop verder RD (Klosteroute). (U
begint nu aan de laatste steil klim). Boven aan de 3sprong gaat u RD (Klosterroute) door het
naaldbos en volg het pad geruime tijd RD. Meteen
voorbij schuilhut gaat u R (Klosterroute/65) het
steile paadje omlaag.
(Als u hier nog 20 m RD loopt, dan komt u bij het
Gipfelkreuz auf der Ehrensteinsley. Bij het kruis (507
m N.A.P) staat een zitbank. Aan het kruis hangt een
kastje waarin het snorrenboek zich bevindt. In dit
boekje kunt een berichtje achterlaten. Dit is een
bekende plek van de wandelsite want hier komen ook
de wandelingen 791 en 800 langs).
Beneden gaat u L (55/65) over de smalle
asfaltweg met rechts de Rur, die in Roermond in
de Maas stroomt. Bij infoborden en houten
gebouw van Jugendcampingplatz MonschauDreistegen gaat u R en steek de smalle houten
brug over en volg het pad dat links omhoog
buigt.

(Als u meteen na de brug achterom kijkt, dan ziet u
nog net het Gipfelkreuz boven op de rots).
Boven aan de T-splitsing gaat u L de brede
bosweg/grindweg omlaag.
7. Aan de doorgaande weg bij brug gaat u R
omhoog. Loop rechts over het trottoir.
(Links ziet u de gebouwen van de voormalige
lakenfabriek Scheibler & Schlösser. De gebouwen
stammen uit 1805 en het Sheddak (zaagdak) erop
stamt uit 1918).

Beschrijving rondje centrum Monschau (1,2 km).
In 1598 stichten de uit Aken verdreven
protestantse lakenmakers de lakenindustrie in
Monschau, die tot in de 19e eeuw aan de top van
Europa stond. Nu zorgen o.a. de vakwerkhuizen
en de circa 400 monumentale panden van het
stadje voor jaarlijks 200.000 overnachtingen.
Typisch smalle straatjes met de vele historische
vakwerk- en patriciërswoningen, waarvan er ruim
240 onder monumentenzorg staan, bepalen het
straatbeeld.
A. Beneden aan de trappen gaat u op het
Marktplein L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u
RD (Rurstraβe). (U loopt dus niet langs Bäckerei
Oebel). Bij het beeldje van de in de regio bekende
handelsreiziger Maaβens Päulche (1856-1940)
steekt u de stenen brug over. Rechts ziet u hier
aan de overkant van de houten brug de
Evangelische kerk (1787-1789), die gebouwd werd
in
opdracht
van
rijke
Protestantse
lakenfabrikanten. Hier heeft u ook mooi zicht op
het Rote Haus (1756).
B. Aan de T-splitsing gaat u L (Stadtstraβe). Een
eindje verder bij het links gelegen pleintje
(Gerberplatz) ziet u links boven de Mariakapel, die
u gepasseerd bent. U passeert op nr. 16 het
toeristenbureau.
C. Bij huisnr. 32 gaat u R (Kirchstraβe/15/
Eifelsteig) omhoog. U passeert de parochiekerk
Mariae Geburt (1649). Bij huisnr. 10 en
waterpomp gaat u R (15). Aan de 3-sprong bij het
riviertje de Laufenbach gaat u R omlaag.

Na 100 m gaat u L (Dreistegen 7-11). Meteen
daarna (2 m) gaat u R het pad omlaag met links
beneden de Perlenbach en rechts boven de
doorgaande weg. Steek via bruggetje de beek
over en ga R. De beek volgend komt u weer bij
Natuurcamping Perlenau en loop RD. Steek de
brug over en loop verder RD over de camping.
Aan de 3-sprong gaat u R omhoog. Vlak daarna
bij de ingang van het campinggebouw gaat u L.
Waar de asfaltweg voorbij klein huisje een grote
lus naar links maakt, loopt u RD. Steek even
verder het smalle bruggetje over en ga R over
het brede pad. Neem dan het eerste bruggetje R
en u komt weer bij het voormalig/hotel restaurant.
(Als u hier RD (Laufenbergstraβe) loopt, dan komt u
bij de mosterdmolen (huisnr. 116-124). Deze stamt
uit 1882 en is vandaag nog altijd in bedrijf. Tussen de
oude maalstenen wordt nog altijd de “moutarde de
montjoie”(oftewel de Monschauer mosterd) volgens
traditioneel recept gemaakt. In de winkel zijn 14
verschillende soorten mosterd te proeven).
Meteen links ziet u het grote huis (nr. 18) van de
lakenfabrikant Troistorff. Het huis, dat in eerste
instantie een vakwerkhuis was, dateert uit 1783.
D. Vlak daarna aan de 3-sprong voor het Rote
Haus gaat u L (Stehlings). Het Rode Huis (1756).
was vroeger het woonhuis, kantoor en “fabriek”
van de belangrijke lakenfabrikant Johann
Heinrich
Scheibler,
die
de
Monschauer
lakenindustrie wereldberoemd heeft gemaakt. Het
gebouw bestaat uit twee samengestelde huizen:
“het huis van de zwaan” en “het huis van de
pelikaan”. In het huis staat een in barokstijl
gesneden houten trap die zwevend naar alle
etages voert. Het gebouw is nu een museum, dat
laat zien hoe vroeger de “betere” burgerij leefde
en woonde. Divers schilderijen laten dit o.a. zien.
Een bezoekje waard.
E. Aan de 3-sprong bij brug gaat u RD
(Eschbachstraβe). Aan de volgende 3-sprong
steekt u R (15) de Rurbrug over. Meteen daarna
aan de T-splitsing bij zitbanken en kunstwerk
gaat u R (Ausstraβe). U passeert bij groot
muurkruis de Aukirche ook wel St. Mariakerk
genoemd, de kerk van het naastgelegen
voormalige
Auklooster/Minderbroederklooster
(1726-1751). U komt weer bij het Marktplein en u
kunt de route weer opnemen door langs Bäckerei
Oebel te lopen.
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Samenstelling route: Jan Nobbe,
auteur: Jos Wlazlo.
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.

