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Net ten zuiden van Aken ligt vlak over de Belgische grens in de Oostkantons (Duitssprekend) het plaatsje Hergenrath, 
behorende bij de gemeente Kelmis/La Calamine.  Tijdens deze heuvelachtige, panoramische, afwisselende en zeer 
verrassende wandeling wandelt u door weilanden naar een mooie visvijver.  Dan loopt u omhoog naar de rand van 
het Preusbos.  Via mooi pad langs de spoorlijn komt u in het Geuldal waar u een prachtig stuk langs de meanderende 
Geul loopt. U komt in Kelmis en loopt dan door de weilanden omhoog. U passeert de Burg Eyneburg en loopt verder 
door weilanden en langs bosranden naar een prachtige paardenfokkerij. Via verrassende paadjes komt u weer bij het 
café met terras en kinderboerderij.  Het is een avontuurlijke wandeling met prachtige uitzichten. In de zomer kunnen 
hier en daar brandnetels staan. Neem zelf genoeg proviand mee. Tip: U kunt de wandeling starten met een heerlijk 
ontbijt tegen een schappelijke prijs! U kunt de wandeling ook halverwege starten (Buschhausen nr. 12 Kelmis) en dan 
na 8,5 km pauzeren bij de sponsor. Start dan bij ^^^^ in punt 4. 
 

 
 
Startpunt: Tierhof Alte Kirche, Altenbergerstrasse 20, Hergenrath – Kelmis.  Tel: 0032-87766927.  Geopend: 
woensdag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00, zaterdag 09.00 – 12.30,  zondag 09.000 – 17.00 uur.    (Navigatie werkt 
niet altijd, rij dan nog ca 500 m door tot u links van de weg meteen voorbij het kerkhof het café ziet liggen en rechts 
huisnr. 33.   Rechts van de weg zijn parkeervakken). 

 
 

1069. HERGENRATH 14,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Na 50 m loopt u L via het brede graspad het 
parkje in. Aan het grindpad gaat u L met links van 
u dierenweiden van de Tierhof Alte Kirche. Aan 
de asfaltweg gaat u L en u passeert links het 
kerkhof. Aan de doorgaande weg gaat u R. 
Negeer meteen zijweg links omlaag. Bij stenen 
wegkruis en wandelknooppunt (wkp) 2 gaat u R 
de eerste doodlopende weg omhoog langs 
huisnr. 34. (U gaat hier dus niet schuin links). 
Voorbij Tauri Industries (Drones-bouwer)  loopt u 
RD over de veldweg met mooi uitzicht o.a. links 
op Kelmis en voor u op de 133 m hoge tv-toren in 
het Aachener Wald. Na 300 m, 20 m voor kapel en 
zitbank, gaat u R door de smalle houten 
doorgang en loop dan RD door het weiland 
omhoog met links afrastering en voor u de St. 
Martinkerk in Hergenrath.  
 

(Als u niet door de weilanden, waarvan soms een 
gedeelte na regen drassig kan zijn en waar in de 
zomer het gras erg hoog kan staan, wilt lopen, blijf 
dan de veldweg RD volgen. Ga dan verder bij **** in 
punt 2).  
 

Aan het einde van de afrastering gaat u schuin L 
door het weiland. Vlak vóór nauwe doorgang en 
brede ingang naar volgend weiland gaat u L met 
rechts van u de haag. U loopt RD een volgend 
weiland binnen (soms moet u enkele draden open 
maken) en loop RD langs de afrastering/hoog 
struikgewas. Aan het eind loopt u via stukje 
veldweg het volgende weiland binnen en dan gaat 
u meteen L door het weiland met links van u de 
haag/struikgewas.  
 

2. Ga in de linkerhoek langs het ijzeren hek via 
nauwe doorgang en ga dan R (2) over de 

veldweg.  **** Waar de veldweg bij dikke boom 
naar rechts buigt, gaat u L het weiland in. Loop 
nu RD door het weiland omlaag met rechts van u 
de haag/struikgewas. Na 100 m loopt u R via 
nauwe doorgang het volgende weiland binnen en 
ga dan meteen L met links afrastering. (Voor u 
heeft u mooi uitzicht). Bij de bosrand blijft u RD 
lopen. Waar de bosrand naar links buigt, steekt u 
RD het weiland over. Bij boom met boomhut loopt 
u RD langs de rand van het weiland omlaag met 
links de bosrand. Beneden in de linkerhoek gaat 
u R (59) langs de rand van het weiland met links 
van u iets lager gelegen oud fabrieksgebouw. Na 
ongeveer 200 m, circa 20 m voor het einde van 
het weiland, gaat u links (48) de trappen omlaag, 
steek de Tüljebach over en loop dan de stenen 
“trap” omhoog. Voor grote forellen visvijver gaat 
u L vlak langs de fabriek. Aan de asfaltweg bij 
fabriek Heimbach Specialties)””gaat u R. omhoog 
langs de poort en parkeerplaats.  
 

3. In Kelmis gaat u aan de voorrangsweg bij 
“kunstwerk” R (48).  
 

(Dit kunstwerk is hier geplaatst t.g.v.  de doorkomst 
van de Tour de France op 2 juli  2017).  
 

Na 50 m gaat u bij wegkruis type vliegermodel L 
(48) de asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (48) verder omhoog.  Aan de volgende 3-
sprong bij stenen gedenksteen aan de fam. 
Laschet (1911) gaat u RD (Waldweg/48) verder 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD omlaag. (U verlaat 48. Daarna heeft u  hier 
mooi uitzicht).  Vlak daarna, waar de asfaltweg bij 
bordje “Camping” naar links buigt, gaat u R het 
graspad omlaag met rechts van u afrastering van 
groot weiland.  
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Even verder passeert u links camping “Der 
Stern”. Boven aan de T-splitsing gaat u L de 
verharde veldweg omhoog. (Bijna boven bij links 
staande zitbank heeft u mooi uitzicht). Aan de T-
splitsing in het bos gaat u R (48).  Negeer zijpad 
rechts omlaag. Meteen daarna gaat u aan de Y-
splitsing L. (81) het bospad omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing bij parkeerplaats gaat u R.(74) Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong bij veldkruis, 
infobord, schuilhut en zitbanken L. (60) over de 
bosweg.  Aan de volgende 4-sprong gaat u L (36)  
het bospad omlaag. Het pad loopt door een mooi 
naaldbos. Aan de 3-sprong in het loofbos voorbij 
kleine vijver gaat u L (36) het pad omlaag. Negeer 
zijpad rechts en loop RD.  Na 200 m gaat u aan de 
T-splitsing voor weiland R en u steekt de 
Roebach over.  
 

4. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R het 
bospad omhoog.  Een eind verder loopt het pad 
even langs een weiland. Negeer zijpad links en 
rechts en volg RD  (36) over het stijgende 
bospad. Aan de 4-sprong, vlak voor 
asfaltweg/woningen, gaat u R over het pad door 
de bosrand met links van u de tuin van woning.  
(U verlaat hier 36) Volg nu het kronkelende 
bospaadje. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L 
het pad omlaag. 
 

(Vlak daarna kunt u rechts het weiland inlopen waar 
u mooi uitzicht heeft o.a. op de  Montzenlijn, de 
goederenspoorlijn tussen Aken en de Antwerpense 
haven).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
(GrenzRouten (GR) 2) volg deze veldweg  
omhoog en dan omlaag. Aan de asfaltweg gaat u 
R  (GR 2). Aan de kruising bij bushokje steek u de 
voorrangsweg over  en loopt u RD (Buschausen/ 
GR 2) over de doodlopende weg, die een licht 
dalende weg wordt. Na 400 m gaat u tegenover 
draaihekje schuin R het smalle paadje omhoog, 
dat u RD (geel-rood) volgt met rechts boven de 
Montzenlijn.  Na 400 m gaat u aan de asfaltweg R 
(GR2) omhoog.  
 

5. Vlak vóór het hoge spoorwegviaduct van 
Moresnet en bij de schietboom met kogelvanger 
van de schutterij Societé Royal de Tir Saint Jean 
– Baptiste Moresnet gaat u L. via het draaihekje 
het weiland in. (U verlaat GR 2). 
 

(Het spoorwegviaduct van Moresnet is meer  dan een 
kilometer lang en is het langste stalen spoorviaduct 
van Europa. Het werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aangelegd door o.a. Russische krijgsgevangenen als 
deel van de strategisch belangrijke verbinding tussen 
het Duitse Ruhrgebied en de haven van Antwerpen).  
 

Steek dan schuin links het weiland over richting 
bomen. Bij de bomen gaat u door het draaihekje 
en loop dan RD vlak langs de afrastering heel 
voorzichtig (zeker na bladerenval) steil omlaag. 
 

(Dit pad kan erg modderig/glad zijn. U kunt hier ook L 
door het weiland gaan met rechts van u 
braamstruiken. Na de braamstruiken gaat u R het 
pad omlaag en ga dan door het klaphek. Loop dan 

het pad heel voorzichtig omlaag. Ga nu verder bij **** 
in dit punt). 
 

U passeert een klaphekje en loop dan weer heel 
voorzichtig het steile pad omlaag. **** Na bijna 50 
m gaat u beneden aan de T-splitsing L het pad 
door de bosrand omhoog met rechts beneden de 
Geul.  
 

(Als u hier aan de T-splitsing R gaat, dan kunt u via 
het voetbalveld naar de schuilhut lopen om te 
pauzeren).  
 

Na draaihekje en Judas Thaddeuskapelletje aan 
boom verlaat u het bos en loopt u  RD (GR2) door 
het weiland. Vlak daarna aan de Y-splitsing van 
graspaadjes gaat u R met rechts de Geul. Bij 
draaihekje gaat u R (GR2) en steek meteen 
daarna via bielzenbruggetje een zijbeekje van de 
Geul over. Loop nu RD door het naaldbos met 
rechts de Geul en even verder een waterval in de 
Geul. Volg nu geruime tijd het mooie pad langs 
de meanderende Geul. Bij ijzeren brug gaat u L 
(GR2) over het brede asfaltpad dat omzoomd is 
door bomen.  
 

(U loopt hier over het traject van de voormalige 
spoorlijn Moresnet – Kelmis (1871- 1952)).  
 

Aan de 3-sprong bij wit huis (nr. 77) gaat u RD 
(GR2/rood/wit/blauwe rechthoek) over de 
asfaltweg. Bij tennisbaan loopt u RD over het 
voet- fiets- ruiter- asfaltpad met links woningen in 
Kelmis. Negeer zijpaadje links. Steek  in Kelmis 
via zebrapad de voorrangsweg over en ga L 
(GR2/geel-rood) over de stoep. Negeer meteen 
zijweg links omhoog. 
 

6. Voorbij oude treinwagon (uit circa 1934/zie 
infobordje) en meteen voorbij zebrapad gaat u 
tegenover het links gelegen mooie witte huisje 
met rode bovendorpels (huisnr. 334) scherp R 
(GR2/81/geel-rood) langs twee garages het pad 
omlaag.  Steek via bruggetje de Geul over en ga 
meteen na het bruggetje aan de 3-sprong L (geel-
rood/GR2/46) door het draaihekje en volg RD het 
paadje. Na 50 m gaat u RD de veldweg omhoog, 
die eerst naar rechts en dan naar links buigt. Aan 
de 4-sprong gaat u RD (99/GR2) het heel brede 
graspad, gelegen tussen afrasteringen, omhoog 
richting rij bomen.  
 

(Boven bij het draaihekje heeft u achteromkijkend 
mooi uitzicht op Kelmis).  
 

Boven gaat u door het draaihekje en daarna RD 
door een smalle opening. Meteen in het bos gaat 
u aan de 3-sprong bij infobord L (99/GR2) met 
links afrastering.  U passeert twee draaihekjes en 
volg dan het bospaadje met rechts en even 
verder ook links van u een weiland. Na 350 m 
gaat u aan de 3-sprong R (GR2/99).  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (99)  Beneden 
steekt u via bruggetje de Geul over. Aan de T-
splitsing bij de van breuksteen gebouwde 
muurdoorgang gaat u R (GR2/68) over de bosweg 
met rechts de Geul en met breuksteen gebouwde 
pilaren horende bij parkomheining van kasteel 
Eyneburg, dat u straks passeert.  
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Na circa 100 m gaat u schuin L over het bospad 
en u passeert een rotswand, de oefenwand van 
de  Deutscher Alpenverein Aachen. (Hier staan 
enkele zitbanken). Voorbij de rotswand en bij 
infobord gaat u L over het bospad. Aan het eind 
gaat u L verder over de bosweg met rechts de  
Geul.   
 

7. Aan de 3-sprong voorbij rood-witte afsluitboom 
gaat u RD (53) omhoog en u steekt meteen de 
Geul weer over en volg de asfaltweg langs het 
oude poortwachtershuisje en de stenen muur 
omhoog.  Bijna aan het eind van de stenen muur 
(15e/16e eeuw) gaat u bij het ongevalskruis en 
herinneringssteen aan boswachter J. Franssen, 
die hier op 27-5-1885 verongelukte, de asfaltweg 
verder omhoog.  Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u bij breed ijzeren hek L (35) het 
pad omhoog.  
 

(U heeft hier rechts mooi zicht op de Burg Eyneburg 
(1260). Als u de Eyneburg van dichtbij wilt bekijken, 
volg dan de asfaltweg omhoog.  
 

Het kasteel is één van de belangrijkste historische 
gebouwen in de Belgische Oostkantons. Het is één 
van de weinige kastelen van het  voormalig 
hertogdom Limburg dat op een heuvel gebouwd is in 
plaats van in een dal. Het kasteel vormt een gesloten 
geheel, dat houdt in dat de gehele burcht met muren 
is omgeven. Dat zelfde geldt voor het uitgestrekte 
park. In de volksmond staat de burcht ook bekend 
onder de naam Emmaburg).   
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing, met 
rechts een vijver, RD omhoog met even verder 
links van u de bosrand. (U verlaat hier 35 ). Negeer 
bospad links en blijf geruime tijd RD door het 
grote weiland lopen met links van u de bosrand.  
 

(Mogelijk ziet u in het weiland sporen van wilde 
zwijnen, die op sommige plaatsen het weiland 
hebben “omgeploegd”.  In de zomer kan dit weiland 
erg overgroeid zijn. Is dat zo, ga dan aan het begin 
van het weiland L over het bospad en u komt dan ook 
aan het einde van het weiland, loop niet het erf op dit 
is verboden gebied, voor het erf loopt u iets omhoog 
richting weiland )  
 

Na circa 600 m loopt u nog steeds door het 
weiland en voorbij boomzit op de hoek van de 
bosrand loopt u even verder RD nog steeds door 
het weiland. Bij inrit naar mooie met breuksteen 
gebouwde hoeve gaat u R de grindweg omhoog. 
Negeer boven privéweg links. Circa 10 m vóór T-
splitsing gaat u bij verbodsbord en grote 

zwerfsteen L (10/Limburgerweg/Louissenstollen) 
et holle pad omlaag, dat u geruime tijd RD volgt. 
 

(Als het hier erg modderig is, dan kunt u langs de 
houten afrastering naast de weilanden lopen.  
 

Een eind verder ziet u rechts de 200 m lange 
Hammerbrücke van de hogesnelheidstrein Aken – 
Luik. Bijna aan het einde van het pad ziet u links, bij 
rechts staande witte woning, de mooie 
paardenfokkerij. Gestüt Moosbend).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L. (20 ) omlaag. Steek 
beneden de doorgaande weg over en ga L over 
het trottoir. Bij de Geul en mooie grote vijver 
loopt u Hergenrath binnen.    
 

8. Voorbij de vijver gaat u R over de veld- 
grindweg. Bij ijzeren hek gaat u RD (64)  over het 
graspaadje langs de afrastering. (Het pad kan in 
zomer flink overwoekerd zijn).  U passeert 2 
draaihekjes en volg RD het soms begroeide 
graspaadje langs de bosrand. Bij  rij eiken buigt 
het pad naar links en wordt het pad een stijgend 
breed graspad. Boven aan de asfaltweg gaat u L 
Klöterhof Weg omlaag. (U verlaat 64). Steek de 
doorgaande weg over en ga L over de stoep 
omlaag. Neem nu de eerste doodlopende weg 
schuin R (Mühle). Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong R over de volgende doodlopende weg 
langs huisnr. 12.  Waar de asfaltweg voorbij 
huisnr. 8 en bij wit huis links omlaag buigt, gaat u 
RD (79/honden aan de lijn) door het klaphekje en 
volg het bospad RD. Negeer bij rechtstaande 
schietbomen van schutterij zijpaadje links.  
Negeer vlak daarna trap rechts omhoog naar 
school/sporthal. 30 m verder buigt het graspad 
rechts (79) omhoog  Het pad buigt dan naar links 
met rechts woningen. Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong R (79). Loop Links voor de vangrail het 
pad omhoog, Ga R  en  steek de doorgaande weg 
over en loop R terug naar het café, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken. Vriendelijke 
prijzen.   
 

Tierhof Alte Kirche is een zorginstelling waar 
mensen met een beperking en mensen, die 
geholpen worden bij de terugkeer in de 
maatschappij, werken. 
 

In het café zijn ook streekproducten te krijgen zoals 
jam, siroop, honing, likeur olie, heerlijke 
geitenkaasjes, scharreleieren enz.. Op woensdag zijn 
vers geslachte konijnen en hanen te krijgen.   

 
 

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.   

 

 
 

  

 


