
	  

Korte	  tocht	  MONSCHAU	  (9,8	  km) 	  
(Jeugdherberg	  –	  Menzerath	  –	  jeugdherberg)	  

	  
1.	  Ga	  vanaf	  de	  jeugdherberg	  naar	  onder	  en	  
volg	  het	  hobbelig	  pad	  onder	  de	  grote	  ronde	  
toren	  door.	  
	  
2.	  Na	  de	  toren	  onmiddellijk	  naar	  links	  de	  
trappen	  af	  en	  blijf	  naar	  onder	  volgen.	  
	  
3.	  Onder	  bij	  T-‐splits	  links.	  Bij	  plaatje	  
Holzmarkt,	  rechts	  richting	  kerk.	  
	  
4.	  Bij	  het	  plaatje	  Scheiblerplatz,	  rechtdoor	  in	  
straat	  ‘Stehlings’.	  
	  
5.	  Genoeg	  gedaald!	  ga	  naar	  links	  de	  trappen	  
omhoog,	  pijltje	  Hallen-‐Ruine.	  
	  
6.	  Blijf	  de	  trapjes	  omhoog	  volgen	  
	  
7.	  Panoramaweg	  blijven	  volgen.	  
	  
8.	  paadje	  volgen,	  links	  van	  je	  ligt	  na	  een	  tijdje	  
de	  ruïne.	  Je	  volgt	  nr	  25.	  	  
	  

9.	  Je	  loopt	  nu	  op	  een	  heel	  mooi	  pad	  met	  zicht	  
op	  het	  stadje	  (rechts).	  
	  
10.	  Bij	  Y-‐splits	  (al	  een	  eindje	  voorbij	  ruïne)	  
links	  volgen	  omhoog	  (niet	  naar	  25).	  	  
	  
11.	  Dan	  kom	  je	  bij	  een	  drie-‐pijlig	  bordje,	  volg	  
het	  gele	  Nordic	  Walking	  plaatje.	  
	  
12.	  Na	  korte	  tijd	  begint	  het	  pad	  te	  dalen.	  
	  
13.	  Op	  de	  macadam	  ga	  je	  naar	  links.	  
	  
14.	  Na	  een	  grote	  bocht	  naar	  rechts,	  zie	  je	  aan	  
de	  rechterkant	  een	  metalen	  poort,	  daar	  staat	  
een	  bordje	  ‘Menserath’,	  volg	  dat	  paadje	  
rechts	  achter	  de	  beukenhaag.	  
	  
15.	  dan	  kom	  je	  op	  een	  macadam,	  ga	  
onmiddellijk	  rechts	  het	  bospad	  in.	  
	  
16.	  Het	  pad	  draait	  naar	  links	  aan	  de	  grote	  
houtstapels,	  volg	  dan	  naar	  rechts,	  het	  kleinere	  
pad	  naar	  onder.	  	  

	  
	  
	  
Nu	  komt	  even	  een	  moeilijker	  deel.	  Stop	  even	  met	  emmeren	  en	  hou	  je	  hoofd	  er	  bij!	  
	  
17.	  Het	  pad	  draait	  naar	  links.	  Blijf	  volgen	  tot	  aan	  een	  wei	  met	  prikkeldraad.	  
	  
18.	  Volg	  de	  wei	  naar	  rechts	  tot	  je	  aan	  de	  de	  hoek	  van	  de	  wei	  komt.	  Volg	  daarna	  het	  het	  kleine	  paadje	  
naar	  links	  (je	  blijft	  dus	  in	  feite	  de	  wei	  volgen,	  die	  ligt	  nu	  links	  van	  je).	  
	  
19.	  Nu	  wordt	  het	  echt	  moeilijk,	  opletten	  dus!	  Op	  een	  bepaald	  moment	  gaat	  het	  pad	  (of	  wat	  er	  nog	  
van	  over	  blijft)	  steil	  naar	  onder	  tot	  aan	  een	  beekje.	  Stap	  over	  het	  beekje	  en	  ga	  dan	  weer	  steil	  
omhoog.	  Passeer	  de	  rots	  aan	  de	  rechterkant	  (vlak	  er	  naast).	  
	  
20.	  Volg	  dan	  het	  kleine	  paadje	  dat	  naar	  links	  draait	  tot	  op	  het	  bredere	  pad.	  Ga	  op	  dit	  pad	  naar	  rechts.	  
	  
21.	  Je	  komt	  na	  een	  poos	  op	  een	  ander	  pad.	  Volg	  naar	  links	  nr.	  42.	  
	  
22.	  Bij	  de	  splitsing	  (na	  50	  m)	  nr.	  42	  volgen.	  
	  
23.	  Blijf	  dit	  pad	  een	  hele	  poos	  volgen	  (2-‐tal	  km).	  	  
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Op	  een	  bepaald	  moment	  zie	  je	  rechts	  een	  hoop	  stammen	  liggen.	  Aan	  de	  boom	  hangt	  een	  bordje	  met	  
nr.	  42.	  Ga	  daar	  naar	  links	  omhoog	  het	  kleinere	  paadje	  in.	  	  
	  
24.	  Als	  je	  rechts	  op	  een	  boom	  het	  volgende	  ziet:	  	   	  	  	  	  62<-‐	  
	   	   	   	   	   	   	   <-‐42-‐>	  
ga	  dan	  naar	  links	  (daar	  staat	  een	  groot	  bord	  ‘Roar	  Keerchepatt’),	  volg	  steil	  omhoog.	  
	  
25.	  Je	  komt	  uit	  op	  een	  parking.	  Volg	  de	  macadam	  verder	  naar	  omhoog.	  
	  
26.	  Neem	  dan	  de	  eerste	  weg	  naar	  rechts,	  nr	  62	  volgen.	  
	  
27.	  Volg	  het	  pad	  rechtdoor	  tussen	  de	  witte	  huizen	  door.	  
	  
28.	  Op	  de	  macadam	  volg	  je	  naar	  links	  zoals	  aangegeven	  op	  het	  plannetje.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

29.	  Op	  de	  volgende	  splitsing	  naar	  links	  nr.	  52.	  
	  
30.	  Na	  50	  m	  naar	  rechts	  nr.	  52	  (dat	  is	  bij	  het	  gele	  bord	  met	  o.a.	  ‘Hammer’)	  
	  
31.	  Het	  betonbaantje	  rechtdoor	  blijven	  volgen.	  
	  
32.	  Bij	  de	  huizen	  kom	  je	  op	  een	  T-‐splits,	  ga	  naar	  links,	  	  nr.	  62.	  
	  
33.	  Vlak	  na	  het	  bushokje	  naar	  rechts	  ‘Am	  Alten	  Friedhof’.	  
	  
	  
34.	  Steek	  de	  grote	  weg	  over,	  en	  volg	  ‘Jugendherberge	  Hargard’.	  Nog	  niet	  juichen,	  dit	  is	  een	  andere	  
jeugdherberg.	  
	  
35.	  Dan	  na	  200	  m	  naar	  links	  bij	  bordje	  ‘Lieferanten	  u.	  Anwohner	  Frei’	  
	  
36.	  Op	  kleine	  macadam	  naar	  rechts.	  
	  
37.	  Na	  het	  klimmetje	  naar	  rechts	  en	  dan	  links	  bordje	  ‘Altstadt	  Monschau’	  volgen	  
	  
38.	  Pad	  naar	  onder	  blijven	  volgen.	  Links	  aanhouden,	  richting	  centrum.	  
	  
39.	  Je	  komt	  opnieuw	  uit	  bij	  de	  ruïne,	  volg	  het	  pad	  naar	  onder	  en	  ga	  dan	  naar	  de	  jeugdherberg.	  
	  
De	  wandeling	  was	  niet	  al	  te	  lang.	  Toch	  zaten	  er	  enkele	  pittige	  stukjes	  in.	  Hopelijk	  heb	  je	  die	  goed	  
verteerd.	  Als	  je	  in	  Monschau	  nog	  iets	  gaat	  drinken	  om	  terug	  op	  krachten	  te	  komen,	  zeg	  dan	  in	  Café	  
Alt	  Montjoie,	  Horchem	  en	  Ruhrblick	  niet	  dat	  je	  onze	  voorzitter	  kent…	  Dan	  mag	  je	  misschien	  blijven	  ☺	  


