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Net ten zuiden van Kerkrade ligt net over de Duitse grens tegen de rand van Aken het dorp Richterich.  
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst langs het prachtige kasteel Schoβ Schönau en dan 
loopt u dwars door de velden naar het dorpje Berensberg. Dan loopt u door het mooie Paulinenwald naar 
het Wormdal. Hier klimt u door een hellingbos omhoog naar een mooi plateau. Via een mooi panorama pad 
komt u bij de Adamsmühle en dan klimt u weer een hellingbos omhoog. Na 9 km bereikt u restaurant 
Teuterhof Hütt’n voor een pauze (Open Ma t/m za 12.00, zo 09.00 uur).  U loopt even langs de Wurm en dan 
loopt u door het mooie bos Wiedtbusch naar het dorpje Rumpen.  Via veldwegen komt u in het dorpje 
Mittelürsfeld en via een mooi grindpad komt u weer in Richterich. Loop de wandeling bij voorkeur op 
zondag, dan is het restaurant vanaf 11.30 uur open.  Loopt u door de week, begin de wandeling dan na 
14.00 uur, u komt dan na 17.00 uur bij het restaurant om wat te nuttigen.  U kunt de wandeling inkorten tot 
12,4 km. 
 

Startpunt: Restaurant,  Horbacher Straβe 51,  Richterich – Aachen. (Open di t/m za 17.00, zo 11.30 uur).    
(Gelieve niet de parkeerplaats van het restaurant te gebuiken. In de Grünenthalerstrasse 25 is een parkeerplaats).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,41 km  3.45 uur  73 m  185 m 
 

 
 

848. RICHTERICH (Aachen) 14,4 km – 12,4 km

1. Met uw rug naar het restaurant steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u  R. Na 150 m gaat 
u schuin L het voetpad omlaag en loop onder de 
spoorlijn Aken-Mönchengladbach door.  Boven 
gaat u L naar de doorgaande weg. Steek deze 
weg over en ga R. Na 10 m gaat u L het voetpad 
omhoog door de lindelaan en volg dan boven RD 
(Schönauer Allee) de asfaltweg omlaag. Let op! 
Aan de 4-sprong gaat u R het kasteelpark in. (Dit 
is tegenover de weg Am Kreuz).  Aan de 5-sprong 
bij 2 zitbanken gaat u scherp L over het grindpad 
naar de slotgracht.  Aan de T-splitsing voor de 
gracht gaat u R over het klinkerpad  met links van 
u kasteel Schloβ Schönau.  
 

(Het kasteel is een kleine waterburcht. Het huidige 
gebouw stamt grotendeels uit 1732).  
 

Boven aan de 3-sprong gaat R verder omhoog. 
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L met 
rechts van u een afrastering. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R omhoog.  Steek bij garages 
schuin rechts de Parkstraβe over en loop RD het 
asfalt- voetpad omhoog.  Ga door de ijzeren 
doorgang en ga dan R over het voetpad langs het 
grote gazon.  Aan de 4-sprong bij speeltuintje 
gaat u L omhoog. Negeer zijpaden. Aan de T-
splitsing gaat u L langs de bushalte.   
 

2. Neem nu de eerste doodlopende weg R 
(Hasenwaldstraβe). Ga aan het eind door de 
ijzeren doorgang en ga dan L omlaag langs 
huisnr. 34. Voorbij huisnr. 60 gaat u R over het 
klinkerpad.  Loop links van de garages over het 
pad en steek dan R de brug over.  Aan de 3-
sprong gaat u RD en volg de smalle asfaltweg. 
Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD over de 
kasseien veldweg richting Maulberghügel. Aan de 
3-sprong RD. Aan de kruising bij wegkruis gaat u 
R de kasseienweg omhoog en loop weer onder de 

hoogspanningskabels. Bij 3 stenen banken 
passeert de Maulberghügel.  
 

(Op het heuveltje staan moerbeibomen. Rechts van 
de kerk heeft u mooi uitzicht op de uitlopers van de 
Eifel).  
 

Negeer zijpad links. Aan het eind van de 
kasseienweg gaat u voor de mooie witte 
carréhoeve L. Negeer volgende zijpad links.  U 
komt in het dorpje Berensberg. Aan de 3-sprong 
voor St. Mathiaskerk (1890/toren 1897) gaat u R..  
 

(Op de plek van de kerk stond in 1381 al een 
kapelletje. Het huis met torentje tegenover de kerk 
stamt uit 1825-1826 en is het huis waarin de tuinman 
van Schloβ Berensberg woonde. Later woonde in dit 
huis de boswachter).  
 

Steek de voorrangsweg over, ga door het 
draaihekje en volg het graspad omlaag.  Na 40 m 
gaat u  L door het weiland.  
 

(Begin 2019 was het weiland afgesloten. Probeer dan 
links  door het weiland omhoog te lopen. Lukt dat niet 
loop dan terug naar de 3-sprong voor de St. 
Mathiaskerk waar u R (Berensberger Straβe) gaat. 
Aan de  voorrangsweg gaat u R. over het fietspad. 
Aan de grote kruising gaat u L en ga dan meteen 
weer L ( Paulinehof/Rundweg A). Ga dan verder bij 
**** in punt 3)   
 

U passeert een uitzichtpunt met zitbankjes en 
lindebomen genaamd Lindenrondell. 
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over Aken o.a. op de 
lichtmasten van het wereldberoemde Reitstadion 
(CHIO/springpaarden/ 40000 zitplaatsen) en het 
Tivoli voetbalstadion van Alemannia Aachen. In de 
verte ziet u boven het bos op de 264 m hoge 
Lousberg het bovenste gedeelte van een voormalige 
watertoren waarin  restaurant Belvedere is 
gehuisvest.  
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Het bovenste gedeelte van de watertoren/restaurant 
draait in een tijdsbestek van 1 uur rond).  
 

Volg het pad verder RD door het weiland.  Ga aan 
het eind door het draaihekje en ga dan L 
(Rammenasseweg) over de verharde weg.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij de Aussichtsterasse 
Berensberg. Hier kunt binnen op het terras iets 
drinken. (Ma. gesloten). Een mooie pauzeplek na 
circa 4 km. Als u bij het terras rechts langs de mooie 
tuinhuisjes met de mooie volkstuintjes van de 
Dauergartenanlage Groβ – Tvoli  loopt, dan heeft u 
bij picknickbank mooi uitzicht o.a. op de Vaalserberg 
met de uitzichttorens).    
 

3. Aan de voorrangsweg gaat u R over het 
trottoir. Steek voorzichtig de doorgaande weg 
over en ga na 10 m  L (PaulinehofRundweg A).  
**** Meteen daarna aan de 4-sprong RD.  
 

(Hier staat links aan het pad bij zitbank een wegkruis 
uit het midden van de 19e eeuw).   
 

De asfaltweg buigt meteen naar rechts. Aan de 3-
sprong loopt u RD de smalle verharde weg 
omlaag langs de ingang van kerkhof en het bord 
“Naturschutzgebiet”. Waar de weg bij  zitbank en 
ruiterroutepaal naar links buigt, gaat u R het 
bospad omlaag. Steek het waterstroompje over 
en volg het pad verder omlaag.   (U loopt hier door 
het Paulinenwäldchen).   Beneden aan de 3-sprong 
in het Wormdal bij bord “Naturschutzgebiet” gaat 
u  R. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L 
omlaag. Boven aan de 3-sprong loopt u RD 
omlaag. Steek via brug de Wurm over en volg het 
grindpad RD.  Aan de T-splitsing bij wegwijzer 
gaat u L omlaag richting Bardenberg.  U steekt 
het beekje Meisbach over (soms slecht te zien). Let 
op! Meteen daarna gaat u bij begin asfaltweg R 
(A5) over het smalle bospad.  (U passeert dus niet 
de boerderij).  
 

(Degene die 12,4 km loopt, loopt hier RD langs de 
boerderij. Negeer bospad rechts. Ga nu verder bij 
**** in punt 4).  
 

Negeer meteen zijpad rechts omlaag en volg het 
bospad omhoog. Negeer zijpaadje links. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u L omhoog en 
volg geruime tijd dit stijgende pad. Aan de 4-
sprong gaat u scherp L omhoog.  Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u RD het steile (even) 
paadje omhoog. Negeer zijpaden en loop RD en 
een eind verder verlaat u het bos en volg boven 
RD het graspad.  
 

4.   Aan de 4-sprong, vlak voor de hoogspan-
ningskabels, gaat u L over de veldweg.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u voor u de hooggelegen 
St. Sebastiaankerk in Würselen  ook wel de Dom van  
Würselen genoemd).   
 

Vlak vóór de asfaltweg bij sportcomplex en 
zitbanken in de buurtschap Scherberg gaat u L 
het smalle graspaadje, gelegen tussen (paarden) 
weilanden, omlaag. Volg dan het bospad omlaag. 

Negeer zijpad links omhoog. Beneden gaat u 
scherp R over de brede bosweg. ****Bij schuilhut 
loopt u RD de asfaltweg omhoog. U passeert een 
insectenhotel. Bijna boven aan de Y-splitsing 
gaat u bij fietsbordje L en volg even verder de 
dalende weg RD richting Wurmdal.  Beneden aan 
de 4-sprong, waar de weg naar links buigt,  gaat u 
L over de brede bosweg. U passeert een zitbank 
en weer een insectenhotel. Let op! Een eind 
verder  komt u bij een lang gebouw. Ga tegenover 
dit gebouw (eerste gebouw van twee) R het smalle 
bospaadje steil omhoog.  
 

(Hier bij dit gebouw ligt ook de Adamsmühle. De 
molen stamt uit 1725-1750. Voorheen stond hier ook 
al een molen, die voor het eerst  wordt genoemd in 
1456).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L verder 
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
omhoog en u verlaat het bos.  Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omlaag. (U passeert een zitbank 
met mooi uitzicht over het Wurmdal). Beneden aan 
de T-splitsing in de bosrand gaat u R over de 
grindweg. Aan de 3-sprong, bij herinneringskruis 
van de twee 22 jarige soldaten Leonard 
Vorbuchner uit Beieren en Allison Ray Jackson 
uit Tennessee (USA) die bij de slag om Aken om 
het leven kwamen, gaat u L omlaag.     
 

5. Aan de doorgaande weg bij restaurant 
Teuterhof Hütt’n (een mooie pauzeplek met terras 
na 9 km). gaat u L het fietspad omlaag. Steek de 
Wurm over en ga dan meteen L (X/E8) over de 
verharde  bosweg. De bosweg buigt naar links en 
rechts en u verlaat de Wurm. Aan de 3-sprong in 
het bos gaat u L de bosweg omlaag en u loopt 
parallel aan een ruiterpad. Steek een soms 
droogstaand zijbeekje van de Wurm over en ga 
aan de ruime 3-sprong R.  Na  20 m gaat u L 
(bordje ruiterpad) het pad omhoog, dat u geruime 
tijd RD omhoog volgt.  Boven gaat u R over het 
pad langs de bosrand. U passeert een zitbank.  
Negeer zijwegen en loop in het dorpje Rumpen 
RD.  Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis en bij 
huisnr. 2b gaat u RD.  Aan de voorrangsweg gaat 
u R.  Na 50 m gaat u  bij verbodsbord L de smalle 
asfaltweg omhoog.   
 

(Het eerste huis meteen  rechts heeft een grote 
volière met parkieten (juni 2015)).   
 

U passeert een eind verder de woningen met de 
huisnrs. 61-63.  Aan de kruising bij rechts staand 
wegkruis gaat u L omhoog.  Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong RD.   
 

(Voor u ziet u de windturbines in Vettschau 
(EuroWindPark Aachen) en de kerktoren in 
Richterich).  
 

Aan de kruising gaat u RD.  
 

(Medio 2020 was dit pad afgesloten. Ga dan hier aan 
de kruising R. Steek na 600 m via de oversteekplaats 
bij de verkeerslichten de voorrangsweg over.  Ga dan 
verder bij **** in punt 6). 
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De weg maakt 2 haakse bochten. Aan de T-
splitsing gaat u R omlaag.   
 

6. Aan de 3-sprong bij vijver gaat u R 
(Küppershofweg). Aan de voorrangsweg gaat u R 
langs het bushokje en steek na 20 m via de 
oversteekplaats bij de verkeerslichten de 
doorgaande weg over.  **** Loop dan RD over het 
tegelpad.  Aan de T-splitsing bij brug gaat u L 
over het grind- bospad.  Aan  de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R verder over het grindpad.  Steek 
aan het eind de houten brug over en ga aan de 3-
sprong R via het kleine viaduct onder de spoorlijn 

door en u loopt weer Richterich binnen. Negeer 
alle zijwegen.  Circa 20 m vóór voorrangsweg 
gaat u  L de steeg in. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Aan de 4-sprong met doorgaande weg loopt u 
RD.  Na 20 m gaat u  L (Heinrich Lehmann-Platz) 
door het parkje waarin zitbanken staan.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R. Negeer meteen zijweg 
rechts. Voorbij de monumentale Sankt. Martin 
kerk (1791) met oud houten muurkruis en 
grafmonument tegen de kerkmuur komt u weer 
bij  het startpunt. 

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.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


