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ZUM GUSSEISERNEN TURM AM LÖBAUER BERG 
 
Wandelroute – Duitsland Deelstaat Saksen – DR 2019.02 
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 17,5 km lange lijnwandeling in het Oberlausitzer Berg-
land (deelstaat Saksen, Duitsland) die begint op het station Reichenbach OL en eindigt op dat 
van Löbau. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Zum gusseisernen Turm am Löbauer Berg.  
 
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 60/40%. 
 
OV naar Reichenbach OL, Bahnhof Reichenbach en vanaf Löbau, Bahnhof Löbau  
Raadpleeg www.zvon.de (regionaal vervoerverband) of de website van Deutsche Bahn: 
www.bahn.de. Grotere stations in de omgeving: Görlitz en Bautzen; dichtstbijzijnd IC-station: 
Dresden. 
 
Wandelroute 

1. Stap uit op het station Reichenbach OL, houd het stationsgebouw aan de linkerhand en 
ga in de voetgangerstunnel naar rechts. Houd bovengronds het spoor eveneens aan de 
linkerhand en sla op de Bahnhofstraβe RA. Meteen daarna opnieuw RA, Sohländer 
Straβe. Volg vanaf hier de markering rode punt op wit vierkant van de Oberlausitzer 
Ringweg E10. Voor het stadscentrum: verlaat het station aan de zijde van het stationsge-
bouw en ga op de Bahnhofstraβe LA. 
 

2. Na twee beken te zijn overgestoken, LA. De tweede beek, de Schwarzer Schöps, stroomt 
vervolgens eerst links en daarna rechts van de Dorfstraβe. We zullen de beek nog een 
aantal keren kruisen. 
 

  
 

3. Ga in het dorpje Sohland am Rotstein RA richting dorpskerk, de stijgende Kirchberg. Net 
voorbij de in 1844 gebouwde en door Carl August Schramm ontworpen dorpskerk begint 
naar links voor een onverharde landweg, Mittelweg. Genoemde markering voert naar de 
uitzichttoren op de Rotstein. Ga net voorbij het Berghotel Rotstein LA, Rotsteinweg, ge-
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markeerd door een blauwe punt op een wit vierkant (de Wanderweg der Deutschen Ein-
heit). 
 

4. Bij het bereiken van de Untere Dorfstraβe en achterliggende Rosenbach verder via de ge-
asfalteerde weg.  
 

  
 

5. In de verte is de Schafsberg al zichtbaar met de 162m hoge zendmast. Rechts van de Alte 
Cunnersdorfer Dorfstraβe in het gelijknamige dorp ligt het mooi gerestaureerde ridder-
goed. Tussen dit dorp en Wendisch-Paulsdorf loopt de wandelroute een korte tijd even-
wijdig links van het niet-geëlektrificeerde dubbelspoor; ga niet de overweg over. Ga bij 
de laatste huizen van Paulsdorf RA en volg de onverharde weg naar de Schafsberg; steek 
daarbij de Bernstädter Straβe (S 129) over. 
 

  
 

6. Beslis ter hoogte van de Rinnelbrunnen of u over de Schafsberg en langs de zendmast 
naar de gietijzeren König-Friedrich-August-Turm op de Löbauer Berg gaat – volg in dat 
geval vanaf de splitsing de markering groene schuine streep op wit vierkant. Of wandel 
verder via de Wanderweg der Deutschen Einheit (WDE) – de route op de kaart (Zum gus-
seisernen Turm am Löbauer Berg). Deze route maakt een omtrekkende beweging langs 
de Schafsberg en gaat via de Grenzweg en de Prinzensteig (deels trappen) naar de uit-
zichttoren. 
 

7. Volg vanaf de uitzichttoren (weer) de markering met de blauwe stip naar Berggasthof 
Honigbrunnen en wandel vandaar via het rechts van de Honigbrunnen Straβe (met ver-
keerslicht) gelegen pad verder afdalend richting Löbau. 
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8. Op de Beethovenstraβe RD en even daarna bij obelisk (Siegessäule am Löbauer Berg) RA 
via een half verhard pad een lang gerekt parkje in – volg nog steeds de markering. Aan 
het eind van het parkje links aanhouden; wandel richting het Löbauer Wasser. Voor de 
brug LA via een pad door een tweede groenstrook. Steek bij de volgende brug het rivier-
tje over.  
 

9. Het pad, Am Bad, komt uit op de Brunnenstraβe, LA en RD. Links van de groenstrook 
staat de Nicolaikirche. Op de kruising met de Bahnhofstraβe RA en negeer vanaf nu de 
markering van de WDE die RD gaat. Blijf op de Bahnhofstraβe lopen die met een paar 
bochten en kruisingen geleidelijk naar rechts draait. Al snel wordt naar links het station 
zichtbaar. 

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor. 

 
Horeca 
In het centrum Reichenbach (niet aan de route), op de Rotstein (Berghotel Rotstein), de 
Löbauer Berg (Turmgaststätte, Berggasthof Honigbrunnen [aanrader]) en in Löbau. De voor-
zieningen in Reichenbach en Löbau zijn overigens niet dik gezaaid. 
 
2019.01.24 
 
 
 
Zie volgende bladzijde voor een kaart met wandelpaden op de Schafsberg en de Löbauer 
Berg – op de kaart ligt het noorden aan de onderkant en het zuiden aan de bovenkant. 
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