
Birgelen – Schacht V 

Deze rondlopende wandeling loopt vanuit het plaatsje Birgelen langs de oude steenkoolschacht V 

van de mijn Sophia-Jacoba, naar het natuurbosreservaat en langs de „Arsbecker Bahn“ terug naar 

Birgelen. Het startpunt van de wandeling is het marktplein in Birgelen. De route is technisch niet erg 

moeilijk, elke wandelaar kan deze goed lopen. 

Lengte: ca. 5,8 km 

- Vanuit het marktplein start de route in de richting van de kerk en dan naar de 

„Mühlenstraße“. 

- U volgt de „Mühlenstraße“ en loopt langs de Mühlen-vijver. 

- Bij de splitsing slaat u linksaf in de richting van het kerkhof. 

- Bij de volgende splitsing neemt u direct links de geasfalteerde weg en volgt deze tot de 

volgende dwarsstraat. 

- Hier gaat u naar het trottoir rechts. 

- Na ca. 50 m steekt u links de straat over en loopt langs de slagboom de trap op, het bos in. 

- Nu volgt u de hoofdweg. Ter hoogte van het gebouw slaat u rechtsaf en blijft op het pad naar 

de weide. 

- Bij de weide wandelt u weer het bos in tot de volgende splitsing. 

- Nu volgt u rechts de brede, stijgende weg. 

- Bij de volgende splitsing houdt u rechts. 

- Na ca. 100 m splitst de weg bij een bank. Hier houdt u links. 

- Als u de volgende splitsing bereikt, houdt u rechts. 

- Na enige tijd bereikt u een open plek. De weg splitst en u neemt het linkerpad.  

- De weg eindigt bij een dwarsstraat. Hier slaat u linksaf en bent op wandelroute A 8. 

- U ziet rechts het voormalige schachtgebouw V van de mijn Sophia-Jacoba. Tegenwoordig 

bevindt zich hier het nutsbedrijf Wassenberg. 

- U volgt de geasfalteerde weg tot de volgende kruising en gaat dan naar links de „Rosenthaler 

Straße“ in. 

- Bij het begin van de bebouwde kom ligt hotel-restaurant „Rosenhof“. 



- U volgt de „Rosenthaler Straße“ tot u links een transformatorhuisje ziet. Daar slaat u linksaf 

een paadje in. 

- U ziet links een sportterrein. Daar gaat u rechts naar de bredere weg. 

- Na ca. 100 m bereikt u een straat. U gaat naar rechts en steekt de oude spoorweg over. 

- Nu komt u op de „Brückenstraße“, die volgt u. Na ca. 80 m gaat u rechtsaf de „Jahnstraße“ 

in. 

- Aan het einde van de „Jahnstraße“ slaat u bij de eerste straat linksaf. 

- Na ca. 80 m, ter hoogte van de kleuterschool, gaat u naar rechts. U bereikt de parkeerplaats, 

het uitgangspunt van de wandeling. 

 


