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Net ten zuiden van Aken ligt vlak over de Belgische grens in de Oostkantons (Duitssprekend) het plaatsje 
Lichtenbusch.  Tijdens deze gemakkelijke dagtocht, die zowel over Belgisch en Duits grondgebied loopt,  
wandelt u over leuke bospaadjes door diverse bossen naar het dal van de Iterbach. Via weilanden en bos 
komt u bij de voormalige spoorlijn genaamd Vennbahn en dan komt u in een van de buurtschappen van de 
uitgestrekte gemeente Raeren. Via een mooi stuk door de weilanden komt u bij de prachtig Burg Raeren 
waarin het pottenbakkerijmuseum is gehuisvest. Tegenover de burcht is een café. U loopt dan geruime tijd 
via nauwe doorgangen door weilanden en dan loopt u door een bos omhoog naar de rand van Eynatten. 
Via bospaden komt u weer in het dorp waar u bij het restaurant nog kunt nagenieten. Neem  zelf proviand 
mee voor onderweg.  In de route zitten enkele avontuurlijke bospaadjes waar het na veel regenval drassig 
kan zijn. Er is weinig hoogteverschil maar in de weilanden heeft u toch mooie uitzichten op Raeren.  In 
Raeren bij de burcht (punt 5) kunt u pauzeren bij  café-bistro Haus Zahlepol  (ma en di. gesloten). 
 

Startpunt: Café Restaurant Mesopotamia,  Raerener Straβe 26, Lichtenbusch (B) of (D) (Naast het café is een  
parkeerplaats. Parkeer niet vlak bij het café maar op de grote parkeerplaats). 

 
 

1023. LICHTENBUCSH 17,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats bij het restaurant gaat u 
R de doorgaande weg omhoog. (U loopt hier 
precies op de grenslijn met rechts Belgisch en links 
Duits Lichtenbusch). Aan de kruising bij stenen 
wegkruis (1880) en voormalige grenspost gaat u 
RD (Raerenerstraβe/GrenzenRouten 1). Vlak 
daarna gaat u meteen voorbij oorlogsmonument 
en de Christus unsere Einheit kerk L over de 
grindweg. (U loopt hier op het grondgebied van het 
Duitse Lichtenbusch). Na 20 m gaat u schuin R 
over het pad met rechts een speelveldje. Aan het 
eind van het pad volgt u RD de klinkerweg met 
links de huisnr. 60-64. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong R (Lichtenbuscher Weg). Negeer 
zijwegen.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(Kesselstraβe) langs huisnr. 21. Negeer zijwegen. 
Na ruim 300 m gaat u meteen voorbij huisnr. 60 A 
bij verbodsbord R (GR1) over de veldweg. Let op!  
Waar rechts het bos begint, loopt u nog 50 m RD. 
Ga dan R via kleine greppel/houten balk in de 
grond over het  bospaadje. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Het smalle pad wordt een breder pad. 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L over de licht 
dalende rechte bosweg. Aan de 3-sprong RD.  Na 
200 m gaat aan de 3-sprong voorbij sparrenbos 
en met links een afgezaagde boomstam R over 
het smalle bospad dat vaak met bladeren bedekt 
is.  U passeert enkele greppels.  
 

2. Na bijna 500 m gaat u voorbij afsluitboom L de 
asfaltweg omlaag. (U loopt hier weer over de 
grenslijn met rechts België en links Duitsland). 
Boven aan de kruising bij wegkruis en met links  
een grote ronde betonen mestsilo gaat u RD 
omlaag. Let op! Bij inrit van links gelegen hoeve 
loopt u nog 20 m RD en ga dan R over de 
begroeide bosweg. Let op! Na 250 m ziet u rechts 
door het naaldbos een huis met zonnepanelen op 
het dak. Loop dan nog 10 m RD en ga dan L over 
het bospaadje, dat soms slecht te zien is. (Links 
aan het begin van het paadje ligt een boomwortel 
(april 2017). Dit is dus ter hoogte van de woning waar  
op de schuur schuin staande zonnepanelen staan). 
Na bijna 50 m gaat u aan de T-splitsing (soms 

slecht te zien)  L en even verder ziet u voor u een 
weiland. Volg nu RD het licht dalende bospaadje, 
dat door boswerkzaamheden bijna aan het eind 
een breed pad is geworden. Aan het brede pad 
voor het weiland gaat u R met rechts van u de 
bosrand. Aan het eind van het linksgelegen 
weiland loopt u het bos in. Let op! Loop na 20 m 
RD en ga dan L over het bospad met links van u 
het weiland.  Na circa 150 m wordt het pad weer 
zichtbaar. Volg nu het bospad RD parallel aan de 
circa 50 m verder links van u gelegen 
bosrand/weilanden.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L (geel +). Negeer 
meteen zijpad rechts en volg het brede pad RD 
(geel +) met links van u weilanden en verspreid 
liggende woningen. Aan de Y-splitsing gaat u R 
(geel +) omlaag met rechts van u de bosrand. Aan 
de 4-sprong bij inrit gaat u RD (geel +) verder 
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L (geel +) 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u L (geel 
+).  Aan de 3-sprong bij plaatsnaambord Sief 
gemeente Aachen gaat u R (geel +/GR1) omlaag. 
(U bent hier in het Stadteil Sief–Marienthal (Aken)). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (geel 
kruis/Trifftweg). Via brug steekt u de Itterbeek 
over en volg dan RD de stijgende asfaltweg. (U 
wandelt hier precies weer over de grenslijn). Voorbij 
stenen grenspaal 925 en de zij tuin van huisnr. 1 
gaat u R (geel +) het weiland in met rechts 
afrastering. Aan het einde van de afrastering 
steekt u RD  (geel +) het weiland over en via 
nauwe doorgang steekt u het volgende weiland 
RD (geel +) over. Via nauwe doorgang bij 
wandelmarkeringspaal verlaat u het weiland en 
ga dan meteen L (wit-rood/groene ruit/gele 
rechthoek) de brede grindweg, die meteen naar 
rechts buigt, omhoog.  (Rechts ziet u hier bij nauwe 
doorgang bij wegkruis een zitbank staan. U loopt dus 
niet de smalle asfaltweg omhoog). Negeer boven 
inrit rechts. Valk daarna gaat u aan de 
voorrangsweg R.  
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4. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L 
(Grenzweg) en u loopt weer een eindje over Duits 
grondgebied.  
 

(U passeert links prachtige met voor deze streek 
typische Blauwe (Blaustein)  hardsteen gebouwde 
woningen).  
 

Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis in de 
buurtschap Sief (Aken) gaat u R (Wilbankstraβe). 
Aan de 3-sprong gaat u L (Magelspfad) omlaag. 
Voorbij bushokje en bij stenen ongevalskruis  
gaat u bij verbodsbord R (Magelspfad 73-79) de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Hier is op 2 maart 1793 Jacob Gerhards uit Raeren 
overleden, die van beroep Rädermacher (maker van 
wielen) was).  
 

Beneden bij de met breuksteen gebouwde 
woning wordt de asfaltweg een stijgende weg. 
Boven aan de 4-sprong bij afsluitbomen en groot 
stenen ongevalskruis gaat u R over verharde weg 
met links in het bos een houtzagerij   
 

(Hier aan de 4-sprong kwam op 5 mei 1884 Joh. Jos. 
Landvogt uit Langewehe om het leven).  
 

Bij groot ijzeren hek gaat u via draaipoortje RD 
over breed graspad gelegen tussen weilanden. 
Na circa 250 m gaat u bij volgende ijzeren hek 
door het volgende draaipoortje en ga dan meteen 
aan de T-splitsing L over het breed bospad dat 
een eind verder een grindpad wordt. Negeer 
zijpaden.. Steek na 600 m de voormalige spoorlijn 
(Vennbahn) over.   
 

(De Vennbahn was de spoorlijn, die van Aken naar 
het Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het 
voormalig spoortraject een 125 km lange fietsroute 
(Vennbahnradweg)).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij infobord gaat 
u R over de smalle asfaltweg (fietspad Vennbahn) 
met rechts van u de  spoorlijn. (RD is VERBODEN 
gebied)  
 

5. Na 300 m steekt aan de 4-sprong bij infobord 
en zitbank R de spoorlijn over en loop RD de 
bosweg omlaag. Voorbij boomkruisje en 
afsluitboom volgt u RD de brede grindweg met 
links van u weilanden. Aan de T-splitsing gaat u L 
over de grindweg.  Aan de 3-sprong bij bijzonder 
huis in de buurtschap Turmstrasse (Raeren) gaat 
u L over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 
volgende  3-sprong gaat u R omlaag langs de met 
Blaustein gebouwde woningen met de huisnrs. 13 
en 12.  
 

(Omhoog lopend en waar de weg naar rechts buigt, 
passeert u links bij zwerfstenen een wegkruis).   
 

Boven aan de T-splitsing voor grote loods gaat u 
R omlaag. Negeer meteen daarna bij stenen 
wegkruis smalle asfaltweg links. Aan de T-
splitsing voorbij bushalte en bij grasveldje gaat u 
L (Platzstraβe). Let op! Bij huisnr. 46 gaat u R 
over het grindpad gelegen tussen huizen 46 en 
48.  Via draaihekje komt u in een weiland en steek 
dit RD over.   
 

Links ziet u de kerktoren van de St. Niklaa kerk 
(1719-1729) in Raeren).   
 

U loopt het volgend weiland binnen en loop RD 
omlaag met links van u afrastering. Let op! 
Beneden vóór het bruggetje gaat u L het weiland 
in en loop dan RD met rechts van u afrastering en 
een waterstroompje en voor u de kerk in Raeren. 
Voorbij draaihekje en bij veedrinkbak gaat u R de 
veldweg omlaag met rechts van u een 
meidoornhaag. Beneden verlaat u het weiland en 
ga dan R de veldweg/asfaltweg omlaag.  
 

(Bij het verlaten van het weiland ziet u rechts een 
grote Blaustein “muur”).  
 

Volg nu de asfaltweg met rechts van u een 
beekje.   
 

(U passeert hier in het oudste gedeelte van Raeren 
enkele mooie met Blaustein gebouwde woningen).   
 

Aan de doorgaande weg gaat u L (Burgstraβe) 
omlaag met links “Haus Raeren”. Negeer bij 
wandelmarkeringspaal zijweg links en loop RD.   
 

(Als u hier L gaat, dan heeft u meten mooi zicht op 
het  omgrachte en met Blaustein gebouwde hoge 
Haus Raeren (14e eeuw/zie infobord).De route 
volgend passeert u meteen rechts het met 
natuursteen gebouwde  Haus Zahlepohl (17e 
eeuw/huisnrs. 101 t/ /107). Voor meer  info zie 
infobordje).  
 

Meteen daarna komt u rechts bij café-bistro Haus 
Zahlepol  (ma en di. gesloten). 
 

(Links ziet u de mooie Burg Raeren (medio 14e 
eeuw) waarin nu het Töpfermuseum  
(pottenbakkerijmuseum)  is in gehuisvest. Een 
bezoekje waard).    
 

6. Bij  infoborden, stenen ongevalskruis (1587) en 
brug waar de Peroilbach in de Ittterbach stroomt, 
loopt u RD (GR1/geel+/geel-rood).  U passeert 
meteen rechts (nr. 95) de Töpferhof.  (Zie infobord 
waar ook info staat over het ongevalskruis).  Aan de 
3-sprong bij kapelletje van de H. Familie gaat u R 
(Mühlenstrasse/GR1).  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u bij huisnr. 4 RD over de doodlopende weg. 
Bij huisnr. 11 gaat u L (GR 1) de veldweg 
omhoog. Vlak daarna gaat u boven R over het 
graspad.  Negeer draaihekje links en loop bij het 
volgende draaihekje het weiland in. Loop nu 700 
m RD (GR1) via nauwe doorgangen door de 
weilanden, een prachtig stuk. (Rechts boven ziet u 
het sportcomplex van RFC Raeren). Aan de 
asfaltweg gaat u R (GR1). Na 250 m loopt u langs 
de Itterbach. 80 m verder, waar de Itterbach naar 
rechts buigt en bij wandelmarkeringspaal, gaat u 
bij verbodsbord (Auser Forstbetrieb) L het pad 
omhoog. (U verlaat hier de GR 1 route).  Na 25 m 
gaat u aan de 3-sprong L het  paadje omhoog 
langs/door een perceel met jonge sparren (04-
2017). Het paadje buigt naar rechts en u loopt het 
bos in. Aan de 4-sprong bij weiland en zitbank  
gaat u RD het bospaadje omhoog.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over het uitgestrekte 
Raeren met zijn verspreide bebouwing) 
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Bij ingang van volgend weiland gaat  en meteen 
daarna aan de omgekeerde Y-splitsing RD (blauw 
+/geel +) door de bosrand met links weilanden.    
U verlaat het bos en volg het pad, gelegen tussen 
weilanden, RD. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel+) over de veldweg.   
 

7.  Aan de asfaltweg gaat u L (geel+/blauwe 
rechthoek) omhoog en u loopt even verder 
Eynatten binnen.   Aan de 3-sprong gaat u R 
(Raaffstraβe). Negeer bij waarschuwingsbord 
“koeien ”inrit rechts. Na 100 m gaat u R (groene 
rechthoek) over de brede veldweg. Aan de 
bosrand bij afsluitboom en zwerfsteen gaat u L 
over het paadje door de bosrand met links van u 
weilanden. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R 
over het brede pad, dat een eindje verder een 
smal pad wordt, met links van u weilanden.  Na 
150 m passeert u rechts een groot stuk gekapt 
bos (04-2017).  Bij de links gelegen veldweg volgt 

u verder het paadje RD door de bosrand met links 
van u weilanden.  Aan de brede bosweg gaat u R. 
Na 20 m gaat u bij verzinkte stalen wit-rode 
afsluitboom R over het bospad.  Negeer zijpaadje 
links. Aan de  3-sprong bij picknickbank gaat u 
RD (groene rechthoek) over de brede grindweg, 
die u bijna 900 m RD volgt.  Negeer na 450 m 
breed graspad rechts. Aan de asfaltweg voorbij 
afsluitboom gaat u L omlaag en u loopt Belgisch 
Lichtenbusch binnen. Negeer meteen bij stenen 
wegkruis smalle zijweg links.  Aan de 
voorrangsweg bij verkeersspiegels gaat u R 
omhoog. Negeer zijweg doodlopende weg rechts. 
Negeer boven zijweg links. Meteen daarna aan de 
grote kruising bij stenen wegkruis gaat u L de 
doorgaande weg omlaag. Waar de weg een bocht 
naar rechts en links maakt, komt u weer bij het 
startpunt. 

  
Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


