
	  

Lange	  tocht	  MONSCHAU	  (19,7	  km) 	  
(Kloster-‐Route	  met	  ‘een	  hoek	  af’)	  

	  
1.	  Ga	  vanaf	  de	  jeugdherberg	  de	  oprijlaan	  naar	  onder.	  Op	  de	  weg	  ga	  je	  naar	  rechts.	  Aan	  het	  trapje	  ga	  
je	  naar	  links,	  naar	  onder	  dus	  (de	  Burgweg).	  
	  
2.	  Bij	  het	  kerkje	  	  naar	  rechts	  het	  trapje	  af,	  dus	  nr.	  25	  volgen.	  Je	  komt	  dan	  uit	  bij	  huisnummer	  25,	  ga	  
opnieuw	  naar	  rechts.	  
	  
3.	  Bij	  de	  ‘Einbahnstrasse’	  naar	  rechts.	  Blijf	  deze	  weg	  volgen,	  met	  aan	  je	  linkerkant	  de	  rivier.	  	  
	  
4.	  Je	  passeert	  de	  ‘Handwerkermarkt’	  
	  
5.	  Even	  achter	  hotel	  Garni	  ga	  je	  naar	  rechts,	  de	  straat	  van	  het	  brouwerijmuseum	  in,	  richting	  
Ehrensteinsley.	  
	  
6.	  Dan	  het	  trapje	  omhoog	  volgen.	  
	  
7.	  Steek	  de	  macadamweg	  over	  en	  volg	  verder	  het	  Kloster-‐route-‐paadje	  licht	  omhoog.	  Vanaf	  nu	  
Kloster-‐route	  volgen.	  
	  
8.	  Helemaal	  boven	  (je	  bent	  nu	  goed	  wakker	  waarschijnlijk)	  bij	  het	  hutje,	  naar	  rechts	  de	  Kloster-‐route	  
blijven	  volgen.	  	  
	  
9.	  Onder	  bij	  de	  beek	  naar	  rechts.	  Na	  een	  hele	  poos	  buigt	  het	  pad	  af	  naar	  rechts,	  volg	  het	  licht	  stijgend	  
pad.	  
	  
10.	  Boven	  kom	  je	  op	  een	  oude	  spoorwegbedding,	  volg	  dit	  mooie	  pad	  naar	  links.	  Na	  een	  poos	  zie	  je	  
links	  het	  klooster	  liggen.	  	  
	  
11.	  Bij	  het	  hokje	  ‘Reichenstein’	  rechtdoor.	  
	  
12.	  Bij	  km	  53,5	  naar	  links	  de	  Kloster-‐route	  volgen.	  Klein	  paadje	  naar	  onder	  dus.	  
	  
13.	  Bij	  de	  macadam	  naar	  rechts.	  Je	  steekt	  dan	  de	  Rur	  over.	  Vlak	  over	  de	  brug	  naar	  rechts	  langs	  de	  Rur	  
volgen	  (Kloster-‐route	  nog	  steeds).	  
	  
14.	  Na	  een	  halve	  km	  bij	  de	  bareel	  het	  pad	  blijven	  volgen.	  Over	  het	  bruggetje	  direct	  naar	  links	  richting	  
Kloster-‐route	  (let	  goed	  op,	  dat	  is	  echt	  een	  klein	  pad).	  Op	  dit	  pad	  zijn	  geen	  paarden	  toegelaten,	  wel	  
kamelen,	  panda’s,	  zebra’s,	  verrekens,	  en	  andere	  beesten.	  
	  
15.	  Op	  het	  grotere	  graspad	  naar	  rechts.	  
	  
16.	  Op	  het	  kruispunt	  bij	  het	  bankje	  ‘Kalde-‐Berg’	  ga	  je	  naar	  rechts,	  nr.	  33	  volgen	  dus.	  Na	  100m	  draait	  
dit	  pad	  scherp	  naar	  link.

	  
17.	  Volgende	  splitsing	  naar	  rechts	  (nr.	  13	  en	  33	  volgen).	  
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18.	  Bij	  borsje	  ‘Waterschutzgebiet’	  nr.	  13	  volgen	  rechtdoor	  (bij	  kapelletje)	  
	  
19.	  Op	  de	  macadam	  naar	  links	  (bij	  Knotenpunkt	  39)	  
	  
20.	  Op	  de	  grotere	  weg	  naar	  rechts	  (Ortscentrum).	  
	  
21.	  Op	  de	  T-‐splits	  met	  nog	  grotere	  weg	  (399)	  naar	  rechts	  richting	  Butgenbach.	  Je	  ziet	  dan	  de	  kerk	  
liggen.	  Loop	  die	  richting	  dus	  uit.	  	  
	  
22.	  Zo’n	  300m	  voorbij	  de	  kerk,	  achter	  het	  rode	  huis	  met	  nummer	  43,	  naar	  links	  (er	  staat	  een	  pijltje	  
‘Sportplatz’).	  Vlak	  voor	  het	  voetbalveld	  ga	  je	  naar	  links.	  
	  
23.	  Op	  de	  T-‐splits	  naar	  rechts	  (nr.	  13	  volgen).	  Na	  10m	  onmiddellijk	  naar	  links	  (13	  volgen)	  het	  graspad	  
op.	  
	  
24.	  Onder	  aan	  de	  trap	  steek	  je	  over	  en	  blijf	  je	  nr.	  13	  volgen	  
	  
25.	  Je	  doorkruist	  nu	  een	  woonwijk.	  Blijf	  een	  hele	  poos	  rechtdoor	  volgen	  tot	  aan	  een	  drukke	  
macadam	  (de	  Monschaustrasse),	  steek	  over	  en	  volg	  rechtdoor	  (Klutenborn).	  
	  
26.	  200m	  verder	  naar	  rechts,	  nr	  13	  volgen,	  terug	  de	  velden	  in!	  
	  
27.	  Op	  de	  T-‐splits	  naar	  rechts,	  en	  op	  de	  volgende	  naar	  links!	  (nog	  steeds	  13	  volgen)	  
	  
28.	  Wanneer	  je	  dan	  het	  volgende	  pijltje	  nr	  13	  ziet	  (dat	  naar	  links	  wijst),	  ga	  je	  naar	  rechts!	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
29.	  Op	  de	  macadam	  naar	  rechts.	  
	  
30.	  Na	  100	  m	  naar	  links	  (Kloster-‐route!)	  
	  
31.	  Na	  100m	  draait	  het	  graspad	  naar	  links.	  Het	  graspad	  daalt	  dan	  verder	  tot	  aan	  de	  macadam.	  Steek	  
de	  weg	  recht	  over	  en	  volg	  het	  kleine	  paadje	  naar	  rechts.	  
	  
32.	  Na	  20m	  kom	  je	  op	  een	  breder	  pad,	  volg	  naar	  links.	  Je	  komt	  dan	  bij	  het	  meertje	  van	  Perlenbach.	  
Blijf	  het	  pad	  volgen.	  Je	  komt	  voorbij	  een	  houtenhutje.	  Even	  verder	  steek	  je	  de	  brug	  over	  en	  volg	  dan	  
naar	  links.	  	  
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33.	  Blijf	  het	  pad	  langs	  het	  meertje	  volgen.	  Op	  het	  einde	  van	  het	  meertje	  blijf	  je	  de	  weg	  rechtdoor	  
volgen.	  Op	  de	  T-‐splits	  ga	  je	  naar	  links	  (Kloster-‐route).	  
	  
34.	  Na	  50m	  naar	  rechts	  vlak	  voor	  het	  witte	  gebouw	  (pijltje	  Perlenau	  /	  Monschau-‐Burgau)	  
	  
35.	  Je	  gaat	  onder	  de	  grote	  weg	  door.	  
	  
36.	  Na	  een	  tijdje	  volgt	  dit	  pad	  opnieuw	  een	  beek.	  Bij	  het	  bruggetje	  over	  de	  bij	  Hotel	  Perlenau	  ga	  je	  
naar	  rechts,	  het	  paadje	  steil	  omhoog	  het	  bos	  in	  (Kloster-‐route)	  
	  
37.	  Helemaal	  boven	  kom	  je	  op	  een	  groter	  pad,	  volg	  naar	  links	  (Kloster-‐route).	  
	  
38.	  Bij	  het	  uitkijkpunt	  rechtdoor	  volgen.	  
	  
39.	  Na	  100m	  zie	  je	  Monschau	  al	  liggen,	  blijf	  volgen	  en	  ga	  dan	  naar	  de	  jeugdherberg.	  
	  


