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Ten westen van Aachen en ten noorden van Eschweiler ligt het dorpje Aldenhoven.  Een zeer gemakkelijke 
wandeling naar Naturschutzgebiet Blausteinsee. U wandelt eerst door het mooie Römerpark naar de 
buurtschap Pützdorf en dan volgt u een leuk bospaadje over een heuvelrug. U komt in de buurtschap 
Niedermerz en dan loopt u even door het bos.  U wandelt geruime tijd langs bosranden en dan volgt een 
prachtig paadje vlak langs het water van de Blausteinsee. Na 10 km lopen komt u aan het strand bij de See 
buhne waar u o.a. op de stenen trappen fijn kunt pauzeren. Er is ook een uitkijkpunt met uitzicht over het 
meer. De terugweg wandelt u nog een stuk langs het meer en dan loopt u langs bosranden naar de 
buurtschap Niedermerz. Via leuk pad langs de Merzbach loopt u via de buurtschap Neu Pattern terug naar 
het startpunt.  Neem voor onderweg zelf proviand mee.  
 

U kunt ook starten bij de parkeerplaatsen (P 1 en 2) bij het recreatiecentrum Blaustein - See (Zum 
Blaustein-See 53, Eschweiler/Johannis-Rau-Platz 1, Eschweiler) en pauzeren bij de Konditorei.   
 

U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats (P3) (Am Bongert Eschweiler en pauzeren bij café Bremen.  
De straat heet Zum Freibad), Eschweiler) vlakbij de rotonde met het grote kunstwerk. Komende vanaf de 
autoweg gaat u bij deze rotonde L en dan gaat u meteen R en parkeer dan meteen op de rechts gelegen 
grote parkeerplaats. Steek bij infobord de asfaltweg, waarvan u bent gekomen, over en loop bij bord 
Freizeitcentrum Blaustein See RD over de grote grindparkeerplaats en loop dan RD het bospad omlaag. 
Aan de 4-sprong bij wegwijzer loopt u RD het smalle bospad omlaag. Na 70 m gaat u beneden bij de 
Blaustein See L over het kronkelende paadje vlak langs het water. Ga nu verder bij **** in punt 4.      
 

Startpunt: Café Konditorei Bremen, Frauenrather Straβe 10, Aldenhoven. (Als u voorbij het café de eerste weg 
R inrijdt door de  Martinusstraβe zijn langs de weg parkeerplaatsen. Even verder in de straat bij de kerk zijn ook 
nog parkeerplaatsen).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,11 km  3.40 uur  26 m  26 m 
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1. Met uw rug  naar de ingang van de konditorei  
gaat u L.  Aan de voorrangsweg gaat u L.  Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD. Negeer 
meteen zijweg links (Schwanenstraβe). Meteen 
voorbij de kerk gaat u R de klinkerweg vlak langs 
de Sankt Martinkerk (1951-1953) omhoog.  
 

(De vorige kerk uit rond 1500 werd aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog door Duitse troepen 
opgeblazen. Links passeert u drie kruiswegstaties).  
 

Voorbij de kerk gaat u beneden L over de 
klinkerweg.  
 

(Rechts ziet u de grote hoge kapel, waar u aan het 
einde van de wandeling langs komt. De route 
volgend passeert u meteen rechts de grote 
Mariakapel ( 1654)).  
 

Voorbij Rathaus gaat u vlak vóór de kruising L 
over het betonnen fietspad, dat evenwijdig aan de 
doodlopende weg loopt. Vlak vóór brug over de 
Merzbach gaat u R de brede trap omlaag. 
Beneden voor afrastering gaat u L en meteen 
daarna bij infobord gaat u R en u loopt het 
Römerpark binnen.  Meteen daarna bij wegwijzer 
en Joods oorlogsmonument loopt u RD met 
rechts 6 zitbanken.  
 

(Hier nabij het Joods monument stond de synagoge, 
die in de Tweede wereldoorlog werd verwoest).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD boven door het park. 
Aan de Y-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan 

de 4-sprong bij 2 zitbanken gaat u L omlaag. 
Steek beneden RD de smalle asfaltweg over en 
steek via de brug de Merzbach over, een zijrivier 
van de Rur die in Roermond in de Maas stroomt. 
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de zitbank 
omhoog. Boven aan de asfaltweg bij trafohuisje 
in Pützdorf gaat u R.  
 

(Omhoog lopend passeert u een eindje verder links 
een groot wegkruis staande op sokkel van Blaustein. 
De sokkel dateert uit de 18e eeuw.)    
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog en u 
verlaat de bebouwde kom. Boven aan de T-
splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg, die 
meteen daarna een grindweg wordt met links en 
voor u windturbines.  Na circa 500 m gaat u aan 
de 3-sprong, met rechts volkstuintjes, RD 
omhoog.  Waar na 200 m de veldweg naar links 
buigt, gaat u RD het bos in. Na 5 m gaat u  aan de 
T-splitsing L over het bospad. Na 20 m gaat u 
scherp R omhoog en loop het trappenpad 
omhoog. Negeer zijpaden en volg het pad RD 
over de heuvelrug. Aan de grindweg gaat u R 
omlaag.  Meteen daarna gaat u aan de  3-sprong  
L  de smalle asfaltweg omhoog.  Aan de volgende 
3-sprong loopt u RD langs de vangrail verder 
omhoog. Via brug steekt u de doorgaande weg  
over. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
met rechts van u het sportcomplex in Niedermerz.  
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Voorbij het kerkhof van Niedermerz gaat u 
beneden aan de kruising bij wegkruis (2e helft 19e 
eeuw) en zitbanken RD omhoog.  
 

(Rechts ziet u de kerk van Niedermerz waar u straks 
nog langs komt.)  
 

3. Aan de volgende kruising bij wegkruis, zitbank 
en wegwijzer in Niedermerz. gaat u RD 
(Laurenzberger Straβe) richting Blausteinsee/ 
Fronhoven. Een eindje verder voorbij bord 
Naturschutzgebiet gaat u R het  smalle bospad 
omlaag Aan de T-splitsing gaat u L het bredere 
bospad omlaag. Aan de Y-splitsing bij 
vogelkastjes gaat u L. Na 10 m gaat u aan de 
volgende Y-splitsing R omlaag. U wandelt door 
een bos met dunne (2018) bomen. Aan de T-
splitsing gaat u L omhoog.  
 

(U kunt hier eerst R omlaag lopen voor een blik op 
een klein meer, een overblijfsel van de 
bruinkoolwinning).  
 

Neger zijpaden. Boven verlaat u het bos en ga 
dan R over de veldweg met rechts de  bosrand.   
 

(Links ziet u het dorp Weiler Hauser waar 
verschillende boerenbedrijven naar toe zijn verhuisd 
die voor de afgraving van de bruinkool moesten 
wijken).  
 

Waar de veldweg bij  zitbank naar links buigt, 
gaat u R het korte smalle steile paadje voorzichtig 
omlaag.  
 

(Als u dit paadje te steil vindt, volg dan verder de 
veldweg. Steek bij wegwijzer de asfaltweg over en 
loop RD over de weg, die meteen naar rechts buigt 
en een veldweg wordt. Waar de veldweg naar links 
buigt, negeert u paadje rechts omlaag. Ga nu verder 
bij **** in dit punt.  
 

Beneden steekt u schuin rechts de asfaltweg  
over en loopt u RD het korte steile bospaadje 
omhoog.   Boven gaat u R over de veldweg, die 
meteen naar links buigt. **** Negeer na 200 m 
veldweg links en volg 1,5 km RD de veldweg 
langs de bosrand. Negeer na 750 m ruiterpad en 
meteen daarna bos– voetpad rechts omlaag.  
 

(Voor u ziet de grote bruinkool elektriciteitscentrale 
Weisweiler/Eschweiler, waarvan vaak de 
waterdamppluimen ook in het zuid-oosten van  Zuid 
Limburg te zien zijn). 
 

4. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij grote 
zwerfsteen en zitbanken RD.  
 

(Hier lag vroeger “de uitgang” van het dorp 
Langenfeld (nu Blausteinsee), dat voor de 
bruinkoolwinning moest wijken (1977). Buiten dit dorp 
moesten in deze regio ook nog de dorpjes Lürken 
(1964), Langweiler (1970), Obermerz (1972) en 
Laurenzberg (1971) voor de afgraving van bruinkool 
wijken. Tussen 1935 tot 1987 werd hier in dit gebied 
530 miljoen ton bruinkool gewonnen).   
 

Na circa 250 m gaat u bij bord Naturschutzgebiet 
R het brede trappenpad omlaag. Boven aan de 
veldweg gaat u R.  Na 50 m gaat u aan de 3-

sprong bij volgend bord Naturschutzgebiet R de 
bosweg omlaag. Na bijna 700 m (einde 
afrastering) gaat u aan de 4-sprong bij alweer een 
bord Naturschutzgebiet R het paadje omlaag.  
Aan de Blausteinsee gaat u L over het smalle 
bospaadje vlak langs het water. U passeert een 
“strandje” en loop RD over het kronkelende 
paadje, dat u 1,3 km RD vlak langs het 96 hectare 
grote meer volgt.  
 

(De Blausteinsee is een circa 100 ha grote 
voormalige bruinkoolgroeve.  Van 31.03 tot 31.10 
mag op het meer o.a. gesurft, gezeild en op bepaalde 
plaatsen gezwommen worden. Op mooie dagen kan 
het hier dan ook erg druk zijn. Het meer is erg geliefd 
bij duikers, die  tot 40 m diep kunnen duiken. Twee 
onderwaterbossen en verschillende kleine wrakken 
maken het meer  voor duikers erg  interessant).  
 

Na 500 m aan de kruising bij dikke berk loopt u 
RD verder langs het meer.  **** Negeer alle 
zijpaden links en blijf nog circa 750 m over het 
kronkelende paadje langs het meer wandelen.  
 

(Degene, die de auto geparkeerd heeft op de 
parkeerplaats nabij de rotonde met kunstwerk gaat  
70 m na de dikke berm L (3-sprong in u vorm) het 
smalle bospad omhoog en loop na 70 m bij wegwijzer 
RD het brede pad omhoog).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R over het brede pad 
richting restaurant/Seebuhne van het 
recreatiecentrum Blaustein - See. Loop RD langs 
het strand naar de Seebühne, die in het water 
staat.  
 

(Hier kunt u o.a. op de stenen trappen na 10 km 
lopen fijn pauzeren. Via uitkijkpunt heeft u mooi zicht 
over het meer. Op de Seebühne hangen veel 
liefdeshangslotjes). 
 

5. Boven aan de brede trap met uw rug naar de 
Seebuhne en met uw gezicht naar het Füllstation 
van de Tauchschule gaat u R over het klinkerpad. 
Waar het klinkerpad naar links buigt, gaat u R het 
pad omlaag en loop dan verder over het 
bospaadje vlak langs het water.  
 

(Meteen rechts ziet u mogelijk bij Tauchplatformen 
duikers, die het water ingaan/uitkomen).  
 

Negeer zijpaadjes links en blijf langs het water 
lopen. Na 400 m gaat u bij infobord L het pad 
omhoog.  Aan de kruising gaat u RD. Meteen 
daarna gaat u R over de grindweg.  Vlak daarna 
aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R over 
de grindweg. Volg nu 600 m deze 
grindweg/veldweg RD, die vlak daarna naar links 
buigt en later naar rechts buigt.  Aan de 3-sprong 
bij 2 borden “Naturschutzgebiet” en wegwijzer 
gaat u L met rechts de bosrand waarin berken 
staan. Negeer zijwegen en blijf de veldweg bijna 1 
km RD volgen. Aan de kruising bij bord 
“Naturschutzgebiet” en windturbines gaat u RD 
over de asfaltweg, die meteen daarna naar rechts 
buigt en een veldweg wordt.  
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Aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer zijpaden. Na 
300 m gaat u in de bosrand aan de 3-sprong bij 
zwerfstenen RD.   
 

6. Negeer na 50 m bospad rechts. Let op! 40 
Meter verder gaat u R over het bospad.  
 

(Hier eindigt links de bomenstrook en ziet u links de 
“laatste” windturbine. Dit is  50 m voordat rechts het 
bos eindigt). 
 

Volg RD het bospad met op circa 50 m links de 
bosrand/weiland/akker. Na 150 m buigt het pad 
naar links met rechts van u een greppel. Na 50 m 
gaat R (geen pad) en steekt u de ondiepe greppel 
over. Ga dan meteen L over het bospad. Even 
verder wordt het bospad een brede grasstrook 
met links van u het weiland/akker. Negeer na 100 
m bosweg rechts omlaag en volg RD de veldweg.  
Aan de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u RD verder over de veldweg met links 
akkers en rechts de bosrand. Aan de T-splitsing, 
waar de veldweg naar links buigt, gaat u bij bord 
“Naturschutzgebiet”  R over het graspad. Voorbij 
afsluitboom buigt het graspad naar links. Aan de 
3-sprong in Niedermerz gaat u RD de asfaltweg 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(Hofbongardstraβe).  Voorbij huisnr. 4 gaat u L 
over het trottoir omhoog en bij huisnr. 2 
(pastorie/1745) en stenen kruis 
(oorlogsmonument)  loopt u RD over het 
voormalige kerkhof van Niedermerz waar nog 
enkele oude grafkruisen staat.  
 

(U passeert hier o.a. 5 ingemetselde oude grafstenen 
in muur).  
 

Voorbij de St. Johann Baptistkerk gaat u het 
trapje omlaag en loop dan L langs huisnr. 14.   
 

(Het onderste deel van de Romeinse kerktoren stamt 
uit de 12e eeuw, het bovenste deel uit de 18e eeuw. 
Het schip dateert uit de 18e eeuw.)  
 

7.  Vlak vóór brug gaat u R over het asfaltweg 
richting Sportplatz met links de Merzbach. Negeer 

zijpaden. Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD over 
het graspad verder langs de beek. U loopt onder 
het viaduct door en volg het bospad verder langs 
de beek. Steek bij volgende brug de smalle 
asfaltweg over en loop RD over het brede bospad 
verder langs de beek. Negeer bij volkstuintjes 
pad rechts en volg verder de beek. Steek nu L de 
houten brug over en ga dan meteen R over het 
pad langs de beek. Vlak daarna wordt het pad  
een klinkerpad. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing L en ga dan meteen R tussen twee 
grondklinkercirkels door en loop RD het grindpad 
omhoog. U komt in een woonwijk (Neu Pattern). 
Voorbij huisnr. 19 D gaat u R over het (voet)pad. 
Aan de Y-splitsing gaat u R langs de betonnen 
tuinschutting. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Patterner Ring) de klinkerweg omhoog.  
 

8. Aan de T-splitsing meteen voorbij oude stenen 
waterpomp en met links de Matthäus Kapelle gaat 
u voor huisnr. 69 R. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u L. Meteen voorbij huisnr.1 gaat u bij 
verbodsbord R over het smalle pad. Negeer alle 
zijpaden rechts. Na 250 m wordt het pad een 
grindpad. Negeer zijpad rechts en volg het 
grindpad langs de hoge afrastering richting de 
tweelingtoren van de St. Martinkerk. Aan de T-
splitsing gaat u R (Niedermerzer Straβe) langs 
huisnr. 7. Voorbij huisnr. 2 gaat u L over het 
asfaltpad, dat naar links buigt. Aan de 3-sprong 
bij zwerfsteen en wegwijzer gaat u R.  Aan de   
voorrangsweg gaat u R. Negeer zijweg links. Bij 
de grote hoge achthoekige mooie Gnadekapel 
(1659/zie infobordje) negeert u zijweg rechts en 
loop RD met rechts het beeld van St. Martinus- en 
de St. Martinkerk, die aan de Via Belgica lag (zie 
infobord). Aan de voorrangsweg bij groot 
mijnwerkersmonument gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R (Frauenrather Straβe). Na 50 m komt u 
rechts 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.   
 

 


