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blz 2 van 5
Net ten zuiden van Aken ligt vlak over de Belgische grens in de Oostkantons (Duitssprekend) het plaatsje
Raeren. Bospaadjes, veel weilanden, draaihekjes, burcht, Kruiswegstatie, Mariagrot, oude treinstellen en
200 soorten bier zijn de ingrediënten van deze gemakkelijke wandeling. Vanaf het Bahnhofscafé wandelt u
door bossen naar een afgelegen vijver en dan struint u geruime tijd over leuke paadjes door en langs
weilanden langs de buurtschap Neudorf. In Raeren passeert u de mooie kerk die u kunt bezoeken en dan
wandelt u een groot stuk via draaihekjes/nauwe doorgangen door de weilanden. U daalt door het bos
omlaag en via weer een stuk door weilanden komt u in het centrum bij de imposante Burg Raeren. U
passeert in het bos een mooie Kruiswegstatie, Mariagrot en een parkje met vijver en via leuke paadjes
bereikt u de Vennbahn. Via verrassende bospaadjes loopt u terug naar het café waar een terras op de
treinwagon is gemaakt. In de winter kunt u binnen in de wagon plaatsnemen, het interieur is zoals het
vroeger was. Let op de openingstijden! Doe de wandeling bij voorkeur in het weekend.
GPS-afstand 14000 m, looptijd 4 uur en hoogteverschil 92 m.

Startpunt: Bahnhofscafé, Langenbend 49, Raeren (B). Tel:0032-468533944. Geopend: zaterdag en zondag
en feestdagen van 11.00 tot 18.00 uur. Kijk voor de zekerheid even op internet bij: café Pavillon am
Stellwerk Raeren. Naast het café en aan de overzijde van het spoor is een parkeerplaats.
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij de kerk in Raeren en dan na 9,5 km pauzeren bij het
Bahnhofscafé. Bij Neustraβe 16, Raeren rijdt u de grote parkeerplaats op. Loop op de parkeerplaats omlaag
richting waterpunt en ga L. Ga dan verder bij **** in punt 4.

1282 RAEREN 14 km
1. Staande met uw rug naar de achterkant van het
Bahnhofscafé gaat u L over de grindweg en u
passeert meteen links het Saxby-seinhuis Cabine
SII waar Maurice Page van 1934 – 19994 de
wissels heeft bediend.
(Het voormalig spoorwegstation lag aan de spoorlijn
49 (Welkenraedt-Raeren) en aan de spoorlijn 48
(Aken/Stolberg-Sankt Vith) Het stationsgebouw, de
twee seinhuizen, de draaischijf en de overige
spoorweginfrastructuur is sinds 2014 cultureel
erfgoed. Langs en over het traject van de spoorlijn
Aken naar het Luxemburgse Troisvierges loopt de
125 km lange fietsroute genaamd Vennbahnradweg.
U passeert rechts een schuilhut. Negeer tegelpad
rechts omlaag en volg het pad dat even verder
een bospad wordt RD met links de spoorlijn. Aan
de ongelijke 4-sprong neemt u het middelste pad
RD. (Dus niet het pad R (rood/groen/blauw) omlaag).
Negeer zijpad rechts en volg verder RD het op en
neergaande paadje. Aan het eind van het paadje
gaat u aan de 3-sprong bij 2-stammige boom L
omlaag. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong
bij volgende 2-stammige boom gaat u L het pad
omhoog dat vlak daarna rechts omlaag buigt.
Boven aan de 4-sprong, met voor u een dalend
pad, gaat u L, steek de spoorlijn over en loop RD
het pad omhoog. Meteen daarna gaat u R over het
licht dalende bospaadje. (Links ziet u gebouwen

van de voormalige groeve Raerener Marmorwerk).
Negeer zijpaden en blijf het paadje dat later een
breder pad wordt RD volgen.
2. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong voor de
Prossent vijver R omhoog. Na 30 m gaat u aan de
3-sprong RD omhoog. Even verder steekt u via
bruggetje de Periolbach over en gaat u meteen R
het bospad omhoog met rechts aan de bosrand
een weiland. Aan de 3-sprong gaat u L omhoog.
Steek boven bij zitbank de bosweg (fietsroute)
over en loop RD omhoog. Na 10 m gaat u aan de
4-sprong R omhoog en u loopt evenwijdig aan de
rechts beneden gelegen bosweg. Vlak vóór Tsplitsing gaat u aan de 3-sprong R met rechts een
steilrand.
(Na bladval zijn de bospaden hier slecht te zien.
Negeer dan zijpaden en loop RD met even verder
rechts van u een steilrand. Na bijna 100 m gaat u aan
de 3-sprong bij zitbank L. Ga nu verder bij ***** in dit
punt).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank
L **** het pad door de bosrand omhoog met
rechts een weiland. Blijf RD het pad volgen dat
boven voorbij enkele oude haagbeuken naar
rechts buigt.

Steek dan schuin L omhoog het grasveld/weiland
over. Boven bij kachelhoutverkooppunt (2019) en
voor zomerhuisje, dat in weiland staat, gaat R
over de veldweg die een dalende veldweg wordt.
Na 500 m gaat u beneden in de buurtschap
Neudorf bij wegkruis R de asfaltweg omlaag
3. Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 39 L de
veld- grindweg (even) omhoog. Vlak daarna gaat
u omlaag lopend voor ingang van weiland R over
het dalende (gras)pad. U steekt de voormalige
spoorlijn (Vennbahn) over en loop RD de “bos”grindweg omlaag. Aan de 3-sprong bij wit huis en
garages gaat u L (wit-rood/blauwe ruit) omlaag.
Na 25 m gaat u aan de 3-sprong R (witrood/blauwe ruit) het “bospad” omlaag. Beneden
steekt u via bruggetje de Iterbach over en volg
RD (wit-rood/blauwe ruit) het pad omhoog.
Boven in Neudorf bij stenen wegkruis steekt u
via zebrapad de weg over en ga dan R (geel/witrood/blauw) omlaag. Let op! Na 5 m bij infobordje
“Pfau” gaat u L (geel/wit-rood/blauw) de oprit
omhoog naar huisnr. 20 en ga dan L de veldgrindweg omhoog. Voorbij “parkeerplaats” loopt
u RD. Meteen daarna gaat u in het weiland met
sparren (2019) meteen R (geel/wit-rood/blauw)
met rechts een haag. Aan de 4-sprong bij hoge
markeringspaal en betonnen paal gaat u RD
(geel/wit-rood/blauw) het graspad omlaag langs
de dennen.
(Hier bij hoge wandelmarkeringspaal ziet u voor u in
de verte de 47 m hoge watertoren van Raeren. De
route volgend ziet u schuin rechts voor u de kerk in
Raeren waar u straks langs komt).
Bij haag, markeringspaal en oude stenen “paal”
gaat u RD (geel/wit-rood/blauw) over het graspad
gelegen tussen afrastering.
4. Aan de T-splitsing in Neudorf gaat u R. Meteen
daarna tegenover huisnr 32 en bij huisnr. 29 gaat
u L (geel/wit-rood/blauw) over het brede pad. Aan
het eind van het pad en aan het einde van rechts
staande afrastering, soms moet u een touw open
en dicht maken (probleem eigenaar met gemeente),
gaat u in het weiland R (geel/ wit-rood/blauw) met
rechts een haag. Volg nu geruime tijd via nauwe
doorgangen de route door de weilanden richting
kerktoren van Raeren. Na 300 m bij hoge
markeringspaal gaat u L (alle markeringen) door
het weiland omlaag. Via stalen hekje volgt u RD
(geel/wit-rood/blauw) het pad met links een
speelveld en rechts een haag. Steek de
doorgaande weg over en ga L (geel/witrood/blauw) over het asfaltpad gelegen langs
deze weg. Bij wegkruis gaat u R (geel/witrood/blauw) over het asfaltpad gelegen tussen
weilanden.
(In de omgeving van Raeren ziet u op verschillende
plekken asfaltpaden door weilanden lopen. Dit zijn
zogenaamde kerkpaden, die meestal de kortste
verbinding waren vanuit de buurtschap naar de kerk).
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Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD over het
klinkerpad richting kerk. U passeert rechts een
waterput en **** even verder voor de kerk
passeert u links oude grafstenen (18e/19e eeuw),
die buiten het kerkhof staan.
(Het laatste kruis is het Kule-Kreuz.Voor info over
deze grafstenen en kerk zie infobordje dat hier
tegenover de oude grafstenen staat).
Loop links het trapje omhoog en loop voorbij
ingang kerkhof vlak langs het grote stenen kruis
en de ingang van de mooie St. Niklaaskerk (17191729).
(Kijk even naar het mooie interieur van de met
Blaustein gebouwde kerk. In de kerk staat o.a. een
prachtig altaar en preekstoel. Rechts naast de kerk
staan enkele grote oude grafstenen).
Loop dan RD de weg omlaag.
5. In het centrum van Raeren gaat u aan de
kruising,
met
links
de
voorkant
het
gemeentehuis, bij verbodsbord RD (Am Driesch)
over de klinkerweg.
(Als u hier R gaat, komt
bakkerij/lunchroom Kockartz).

u

na

25

m

bij

Bij de grote
basisschool (1938) wordt de
klinkerweg een asfaltweg en even verder voorbij
de bijzondere speelplaats wordt de asfaltweg een
asfaltpad, dat u RD (geel/blauwgeel-rood) volgt.
Aan de 3-sprong bij draaihekje gaat u verder RD
over het asfaltpad. Let op! Aan het eind van de
links staande meidoornhaag en voor lantaarnpaal
710/01844 gaat u meteen L door het
weiland/grasland omhoog richting breed wit huis
met zonnepanelen. Aan de overzijde gaat u bij
afrastering via draaihekje het volgend weiland in
en via volgende draaihekje loopt u RD omhoog
met rechts het grote witte huis. Steek de
doorgaande weg over en ga bij verkeersspiegel L.
Meteen daarna, meteen voorbij huisnr. 45, gaat u
R het graspad omhoog. Via “moeilijk” draaihekje
volgt u RD het pad gelegen tussen afrastering.
Voorbij volgend draaihekje loopt u RD door het
weiland omlaag met rechts afrastering.
6. Beneden in de rechterhoek gaat u R door
draaihekje en ga dan meteen L door het weiland
omlaag.
(Beneden in het weiland kan het na regenval erg
drassig zijn. Loop dan richting ijzeren hek. Ga bij
ijzeren hek L door het weiland met rechts de haag.
Ga dan door de nauwe doorgang in de haag).
Beneden gaat u door de nauwe doorgang in haag,
ga L en ga dan meteen R, bij twee oude stenen
“palen”, via nauwe doorgang het weiland binnen.
Loop nu schuin rechts omhoog naar de
rechterhoek. In de hoek steekt u via klaphekje
(gele kruis/geel-rood) RD het weiland over.

Aan de overzijde gaat u door rood klaphekje en
steek het volgende weiland RD (geel-rood) over.
Via smalle doorgang steekt u RD (gele
kruis/geel/rood) het smalle weiland en via
bruggetje de Reybach over en loop RD het
weiland omhoog. Boven gaat u voorbij klaphekje
meteen
R
over
de
brede
dalende
“bosweg”/veldweg.
Steek
bij
stenen
memoriekruis de asfaltweg over en loop RD over
de veldweg. (Hier overleed op 5-11-1865 Heinrich
Hagelstein). Na 750 m gaat u aan de 3-sprong bij
ijzeren hek en verplaatsbare veedrinkbak (2019) R
het pad omlaag. Na 250 m loopt u het bos in. Aan
de 3-sprong gaat u L (wit hoefijzer) over het licht
stijgende bospad. Aan de T-splitsing gaat u R
(hoefijzer) de bosweg omlaag. Negeer zijpad
links. 50 meter verder gaat u aan de 3-sprong L
(hoefijzer) het paadje omlaag. (U verlaat het bos).
Negeer bijna beneden zijpaadje rechts omhoog
7. Beneden gaat u R (GrenzRouten 1) de
asfaltweg omhoog met links de Iterbach. (De
Reybach mondt hier uit in de Iterbach). Let op. Na
ca. 300 m gaat u bij ijzeren hek L (GR 1) via
draaihekje het weiland in en loop RD met links de
haag. Op de hoek van de haag loopt u RD verder
door het weiland. Via volgend draaihekje loopt u
het smalle weiland in dat u RD oversteekt. Via
nauwe doorgang en twee oud stenen “palen”
loopt u RD (GR1) door het volgende weiland.
Loop nu geruime tijd RD (GR1) via nauwe
doorgangen door de weilanden. (Een eindje verder
ziet u voor u de kerktoren in Raeren). Na 500 m bij
breed ijzeren hek gaat u RD via draaihekje over
het brede graspad gelegen tussen hagen. Negeer
meteen klaphekje rechts. In Raeren gaat u voor
het grote zonnepaneel aan de T-splitsing R over
de asfaltweg langs het mooie, met breuksteen,
gebouwde huis nr. 7. Aan de 3-sprong gaat u RD
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L
(blauw/groen/geel/wit-rood) omlaag. Vlak vóór de
brug over de Periolbach gaat u bij verbodsbord R
over de smalle asfaltweg met links de Periolbach.
(Als u hier RD de brug overloopt, komt u meteen
rechts bij de mooie Burg Raeren (14e eeuw). Onder
de brug vloeien de Periolbach en Iterbach samen).
Bij grote veestal wordt de asfaltweg een stijgende
grindweg. Aan de T-splitsing, einde terrein
boerderij, gaat u bij draaihekje L (geel-rood) het
asfalt- kerkpad omlaag. Meteen daarna voorbij
volgend draaihekje steekt u via bruggetje (Hohe
Brücke/zie infobordje rechts na bruggetje) en
loop RD het asfalt- kerkpad omlaag.
8. Beneden bij zitbank loopt u RD met rechts het
omgrachte en met Blaustein gebouwde hoge
Haus Raeren (14e eeuw). Vlak daarna gaat u aan
de doorgaande weg, in het oudste gedeelte van
Raeren, bij infobord “Haus Raeren” R
(geel/groen/wit-rood) omhoog. Meteen voorbij de
kasteeltuin en vlak voor de brug R over de smalle
asfaltweg met rechts de kasteeltuin en links
gebouwen gebouwd met Blaustein. De asfaltweg
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wordt een veldweg. (Meteen links ziet u in het
weiland een hoge Blaustein “muur”). Na 400 m
steekt u bij boerderij R via brug de Periolbach
over en ga dan L over de grindweg. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij wegkruis en infobord “Am
Blar” steekt u L via bruggetje weer de Periolbach
over. Meteen na het bruggetje bij “Haus Am Blar”
gaat u R (geel/groen/ blauw) via draaihekje het
weiland in en steek dit RD over met rechts het
beekje. Even verder loopt u via draaihekje over
het bospad met rechts afrastering. Na 20 m gaat
u aan de 3-sprong scherp L het bospad omhoog
en volg het pad via o.a. trappen langs de mooie
Kruiswegstatie.
Aan
het
eind
van
de
Kruiswegstaties
steekt
u
bij
infobord
“Marienheim” L via bruggetje weer de Periolbach
over. Ga dan meteen L over het pad met links het
beekje en rechts de Mariagrot, zitbanken en een
van aardewerk gemaakte mooie piëta. Aan de 4sprong bij volgend bruggetje en bij wegwijzer
gaat u RD (geel/groen/ blauw) over het asfaltpad
verder door het park. Aan de 3-sprong voor
mooie vijver gaat u R over het klinkerpad. Bij het
huis (nr. 12/Peter Haus) en brievenbussen gaat u
R (blauw/groen geel) over de asfaltweg met links
het Marienheim. Meteen voorbij dit grote gebouw,
voordat de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij
zitbank L over het klinkerpad. Aan het eind van
het klinkerpad gaat u R en ga dan meteen L de
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij
elektriciteitshuisje
gaat
u
L
langs
de
parkeerplaatsen met links mooi zicht op het
Seniorenzentrum Marienheim Raeren. (U loopt dus
niet de eenrichtingsweg omhoog)
9. Aan de T-splitsing gaat u R (geel) de asfaltweg
omhoog en u passeert een zitbank. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder
omhoog. Let op! Vlak voor huisnr. 46 en 3-sprong
gaat u bij trafokast L (blauw/groen) over het
asfaltpad dat een dalend graspad wordt. Beneden
bij ijzeren hek gaat u RD via draaihekje het
weiland in en loop RD. Via bruggetje over de
Periolbach loopt u RD door het weiland omhoog
met rechts struikgewas. Omhoog lopend passeert
u een draaihekje en 10 m verder gaat u bij eik R
(blauw/groen) via draaihekje het weiland in. Steek
RD het weiland over en voorbij draaihekje steekt
u RD het volgende weiland over. Steek de
asfaltweg over en loop RD (groen/blauw) de
veldweg omhoog. Let op! Na circa 150 m, waar
links de afrastering even ophoudt en waar u
rechts een oude houten stal ziet, gaat u R via een
brede opening het weiland in dat u schuin L
omhoog oversteekt. (Rechts in de verte ziet u weer
de kerktoren in Raeren). Aan de doorgaande weg
gaat u L omhoog. Negeer zijweg links
(Verbindungsweg).
Vlak daarna waar de
doorgaande weg bij hotel Eifeler Hof naar links
buigt, negeert u zijweg rechts.

10. Meteen daarna vlak voor bushokje en bij
bushalte “Eifeler Hof” gaat u R over het pad,
steek de spoorlijn (Vennbahn) en smalle
asfaltweg/fietspad over en volg RD het betegelde
bospaadje.
(Als u hier R over de smalle asfaltweg/fietspad loopt,
dan komt u ook bij het startpunt/Bahnhofscafé).
Loop even verder de trap omhoog en ga boven L
de asfaltweg omhoog.
Aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u bij verkeersspiegel R over de
smalle asfaltweg. Let op! Meteen daarna gaat u R
(2) over het bospad dat meteen daarna naar
rechts buigt. Meteen daarna aan de Y-splitsing
gaat u L over het licht stijgend bospaadje, dat na
400 m een dalend smal bospad wordt. 150 meter
verder gaat u aan de kruising bij gele kruis
markering R de bosweg omlaag. Beneden aan de
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4-sprong gaat u RD het paadje omlaag en ga dan
meteen L met rechts afrastering van de voormalig
draaischijf van de treinen. Steek de spoorlijn over
en ga L over de grindweg. (Als u hier R gaat, dan
komt u na 50 m bij enkele nostalgische treinstellen).
Steek bij Andreaskruis de spoorlijn over. Voorbij
afsluitboom en bij infoborden “Vennbahn” steekt
u de smalle asfaltweg/fietspad en spoorlijn over.
Ga dan meteen L en u komt bij het Bahnhofscafé ,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen,
in de wagon (heel bijzonder) of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. De vriendelijke Vlaamse
uitbater Marc verneemt graag wat u van de
wandeling vindt. Er is heerlijke Kaffee und
Kuchen verkrijgbaar, maar de specialiteit Chili
con carne (€ 5,00 (2019)) smaakt voortreffelijk,
zeker als u die afblust met een van de 200
biersoorten die Marc verkoopt!

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.

