Osnabrück

Het
Teutoburgerwald
Vanaf station Osnabrück Hauptbahnhof reist u met een
lokaal boemeltje in een kwartiertje tijd naar de rand van
het enorme Teutoburgerwald. Het startpunt van de
schitterende bos/bergwandeling die u daar gaat maken
is het stationnetje van Kloster Oesede, het eindpunt is
het aan hetzelfde spoorlijntje gelegen stadsdeel Oesede
van Georgsmarienhütte. Na de liefelijke dalen, met door
bosranden omzoomde kabbelende beekjes, volgt u ca
10 km.

Van station
tot station
16 km
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de Ahornweg. Dit is een gemarkeerd regionaal lange-afstands-wandelpad van 100 km. dwars door
het Teutoburgerwald, gelegen in het UNESCO Geolandschapspark TERRA.vita. Het traject dat u
gaat lopen komt door superstille, sfeervolle zeer dichte bossen en over talrijke landwegen tussen
akkers met idyllisch gelegen boerderijtjes. Het laatste deel kuiert u door de landelijke rand van het
stadje Georgsmarienhütte en kunt op een van de terrasjes in het centrum van stadsdeel Oesede
voldaan terugkijken op een geslaagde wandeldag waarmee u heeft kennis gemaakt met de vele
wandelmogelijkheden in deze streek..

Start: Station Kloster-Oesede (D)
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International mei 2017
Versie: 14-06-2022

Koop op station Osnabrück Hauptbahnhof of in
de trein van de Nord-West-Bahn een
(dag)kaartje naar halte Kloster Oesede (kan
beide met PIN) en neem de trein daarnaartoe
(3e halte, 15 min. reistijd).
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1 Verlaat het perron richting overwegje,
slechts een zig-zaghekje. Wilt u eerst nog
even aan de koffie bij een van de gezellige
horecagelegenheden aan het plein van Kloster
Oesede of voor onderweg nog wat proviand
inkopen bij de lokale super aldaar, ga hier dan
rechtsaf, na 200m bent u daar. Gaat u toch die
kant op, dan kunt u iets verderop op de 1e
kruising rechtsaf de Im Klostergarten inlopend
een klooster (nu een basisschool), een oude
kloosterkerk en een kloostertuin bezichtigen.
Daarna terugkeren naar dit overwegje.
Via dat overwegje het spoor over en direct
daarna RA (Bahnhofstrasse). Na huisnr 3 schuin
LA en voor de hoek van de begraafplaats LA,
volg het pad langs het hek daarvan en loop het
uit. Na een bruggetje op de bosweg LA, links
ziet u een beek, verderop gaat u er via een brug
overheen en ziet de beek rechts. Kruising met
weg RD, vervolg het pad langs de beek en blijf
daar langs. Aan het einde op de weg LA,
geleidelijk gaat deze wat stijgen. Boven op de
driesprong voor het huis (nr 15) RA (Am
Piepenbrink), beneden in het bos ziet u rechts
de beek weer even. Loop deze bos/landweg van
een dikke km helemaal uit, negeer de zijpaden.
Aan het einde de weg oversteken en aan de
overkant op het fietspad daarlangs RA. Bij het
van links komende asfaltwegje (naar huisnr 158)
iets naar links de grassige korte landweg volgen
en op de asfaltweg LA (Schurloh, ziet u wat
verderop).
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2 Aan het einde van deze bijna 1km lange
weg op de asfaltwegen T-kruising RA en (let
op, loop er niet aan voorbij) al na 30m op de
bosweg ook RA. Hier haakt u aan op de
Ahornweg, een lange-afstandswandelpad door
het Teutoburgerwald, links in de berm ziet u
een paaltje met de markering daarvan. De zeer
goed aangevende markeringen van dit pad (een
wit blaadje op een zwart veld, staat niet alleen
op paaltjes maar ook vaak op bomen) blijft u
bijna 10 km volgen. Soms staat er bij die
markeringen een pijltje tegen uw looprichting
in, dat is voor u van geen belang. Lees
onderweg de routebeschrijving 'mee', want
mocht er onverhoopt een markering ontbreken
of voor u niet zichtbaar zijn, dan blijft u toch op
het goede pad. U begint nu aan de klim van de
Musenberg. Na een kleine km boven op die
berg bij de handwijzer LA richting
Hermannsturm, volg het flink dalende pad met
markeringen. Helemaal beneden bij de
handwijzer op de bosweg (daar ziet u links een
parkeerplaats) RA en na een paar meter
tegenover de picknickbanken LA, volg het
dalende pad. Wordt een wat bochtige bosweg
die u een flink stuk blijft volgen, sla onderweg
geen zij-paden in. Na ca 1km bij de handwijzer
RD richting Hermannsturm, iets verderop ziet u
rechts rotsen in de bosbodem.
3 Kort daarna op de T-kruising met een bankje
LA, volg het dalende pad. Na de linkerbocht
het rechter paadje negeren en kort daarna naar
rechts de trap met groene leuningen af. Daarna
RD een bruggetje over en volg de rechterbocht,
dan ziet u rechts het bosbeekje die u net
overstak. Na ca 100m, pas bij de handwijzer
scherp LA richting Hermannsturm, na een korte
klim loopt u tussen akker/grasland. Eenmaal
weer in het bos op de driesprong met de

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

16 km

handwijzer RA richting Hermannsturm. Na ca
250m op de driesprong nog even RD en (let op)
al na 20m LA, volg het dalende pad. Een stuk
verderop gaat pad in een linkerbocht een klein
bosbeekje over. Klimmend het bos uitkomend
aan het einde op de graswegen T-kruising RA.
Op de klinkerplaats van huisnr 116a 116 RD,
volg de grasweg. Daarna op de graswegen Tkruising RA en volg bij het Jezusbeeld met bank
de linkerbocht. Na de linker asfaltbocht om een
huis de rechterbocht volgen en aan het einde op
ook een asfaltweg LA. Na een dalend stukje
langs een dieper gelegen snelweg RD langs de
bushalte. Ter hoogte van de van links komende
Borgloherstrasse RA zeer voorzichtig die
snelweg oversteken (gaat veiliger via het
vluchtheuveltje welke u links ziet) en schuin LA
het bos in.
4 Kort daarna bij de handwijzer RA richting
Hermannsturm (op dit punt linksaf de
bosweg van 200m uitlopend komt u uit bij een
horecagelegenheid, loop daarna diezelfde
bosweg weer terug naar dit punt en ga dan
rechtdoor). Pas op het hoogste punt bij een
witte handwijzer LA richting Hermannsturm,
volg het flink stijgende pad. Na de klim de brede
bosweg ca 500m blijven volgen, negeer
onderweg 2 linker boswegen en dan goed
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opletten: Kort na een linkerbocht bij de
handwijzer LA richting Hermannsturm, volg het
smallere flink stijgende pad. Na een stevige klim
(kijk af en toe eens achterom voor een mooi
uitzicht) aan het einde op de bosweg RA verder
omhoog. Na 250m ben u bij de Hermannsturm
(een uitkijktoren), u ziet daar ook een schuilhut.
Blijf de nu licht dalende bosweg een flink stuk
volgen, negeer onderweg de zijpaden. Na een
kleine km op de asfaltweg LA en iets verderop
bij de handwijzer (daar ziet u ook infopanelen)
RA, volg het meest rechter pad met een
wit/rode slagboom richting Varusturm. Blijf ook
deze bosweg een flink stuk volgen en negeer
ook nu onderweg de zijpaden. Na de
geleidelijke afdaling van een dikke km bij de
grote groene handwijzer op de scheve kruising
nog even RD richting Hakeneschfeld en vrij kort
daarna de rechterbocht volgen. Al na 50m bij de
handwijzer LA richting Reremberg, volg de
stijgende bosweg, na de rechterbocht ziet u
links een stukje grasland.
5 Daar nog vrijwel langs lopend bij de
picknickbank handwijzer RD richting
Oesede en kort daarna bij de volgende
handwijzer de linkerbocht van deze bosweg ook
richting Oesede volgen. Let op: na 500m op de
viersprong niet de rechter dalende bocht van uw
brede bosweg volgen maar op het grassige pad
LA. Na ca 100m ziet u een infopaneel, een
picknickbank en een handwijzer, blijf dit pad
volgen, negeer een rechter zijpad. Na de korte
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afdaling op de T-kruising RA, volg het pad met
gelijk een rechterbocht, daarna gaat het flink
dalen en volg de bijna haakse linkerbocht verder
naar beneden. Beneden RA en al na ca 15m op
een smal paadje LA (beetje lastig, volg de
markeringen aandachtig). Voor de parkeerplaats
op het asfaltwegje LA en na het Forsthaus bij de
handwijzer RA, volg de halfverharde
bosrand/landweg met wat verderop rechts een
grote akker. Op de landwegendriesprong (die
tegen de hoge bosrand) met bordjes en bank
niet rechtdoor het stijgende pad het bos in
klimmen, maar RA landweg langs akker volgen.
6 Hier verlaat u de Ahornweg en volgt de
markeringen daarvan niet meer. Na het
witte huisje de klinkerweg oversteken en aan de
overkant schuin LA (Forstweg), volg de
asfaltweg richting Oesede. Blijf consequent een
flink stuk RD gaan, negeer onderweg de
zijstraten en ga op een kruising RD, loop de
Forstweg van ca 1km dus helemaal uit. Aan het
einde op de Stadtring RA en kort daarna op de
1e kruising RD. Op de volgende kruising LA (Im
Spell), blijf deze weg een flink stuk volgen,
onderweg gaat u met een rechterbocht een weg
onderdoor. Kort daarna, na de donkere flat, op
de rotonde LA en volg de rechterbocht langs
winkels (Schoonebeekstrasse). Aan het einde
LA, wat verderop bij de kerk op de grote
kruising RD en een stukje verderop is bij de
overweg links het station van Oesede.
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