1347. ASTENET 17,4 km
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De route start bij het voormalig Katharinnen klooster in het rustige dorpje Astenet. Bospaadjes, weilanden klaphekjes,
nauwe doorgangen, verrassende paadjes, een vijver en prachtige burcht, deze route biedt een en al wandelgenot! Via
weilanden en het Gippenhaagerwald loopt u naar de Eyneburg. Dan loop u via o.a. een voormalig spoorwegtraject en
stadspark naar Kelmis. Via het voormalig zinkmijnterrein, dat gelegen was in het voormalig neutraal mini-staatje
Neutraal Moresnet waar ook de Casinovijver ligt loopt u omhoog naar de rand van Hergenrath, waar u bij hetleuke
terras van Tierhof Alte Kirche kunt pauzeren. Via de prachtige stoeterij Moosbemd en het landgoed Gut Tiffies loopt u
via leuke paadjes en door weilanden terug naar de parkeerplaats. Er moet een aantal malen geklommen worden. Via
infoborden/Zuilen komt u veel te weten ver het zinkmijnverleden. Onderweg staan genoeg picknickplekken.
Is 17,4 km te lang dan kunt u ook twee ronden (allebei even mooi) van circa 8,5 km lopen. Start dan vanaf de
parkeerplaats aan achterkant van het Museum Vieille Montagne, Lutticherstraβe 278, Kelmis.
Wilt u de wandeling, die o.a. via het voormalige zinkterrein gaat, loop dan terug naar de doorgaande weg. Ga dan
verder bij **** in punt 8. Wilt u de route lopen die o.a. langs het hoge spoorwegviaduct in Moresnet komt, loop dan
terug naar de doorgaande weg en ga R over de brede stoep omlaag. Aan de 3-sprong bij kunstwerk “Kinderarbeid in
zinkmijn” gaat u verder RD. 250 m verder passeert u bij zitbank een oude treinwagon. Ga dan verder bij **** in punt 3.
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Startpunt: Parkeerplaats Katharinenstift, Stiftstraβe 9, Astenet – Lontzen. (Volg de borden Eingang).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

17,41 km

5 uur

98 m

270 m

1347. ASTENET 17,4 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u over de
klinkerweg met rechts de St. Katharinakapel
(1910). Let op! Circa 25 m voorbij links staande
stenen stal gaat u L via draaihekje met ”boog”
het weiland in. Loop dan in het weiland meteen R
half om de vijver heen en bij in weiland staande
hoge markeringspaal loopt u RD (99/geel-rood)
langs de alleenstaande boom. Via nauwe
doorgang gaat u beneden in de linker hoek R de
veldweg/graspad omlaag. (Dus niet richting 99).
Beneden steekt u de Lontzenerbach over en volg
dan de veldweg, die twee bochten maakt,
omhoog. Boven voorbij gasleidingpaal 74 D
steekt u de asfaltweg over en loopt u bij
verbodsbord en breed ijzeren hek RD (8) de bosgrindweg omhoog.
(U loopt nu door het mooie Gemeindewald Kelmis
Gippenhaag).
Na 200 begint de bosweg te dalen. Let op! 100 m
verder gaat u R over het smalle bospad. (U komt
dus niet bij de 100 m verder beneden gelegen 3sprong). Na 250 m gaat u aan de Y-splitsing L over
het pad door de bosrand met links aan de
bosrand een weiland. Aan de T-splitsing gaat u L.
Meteen daarna steekt u via nauwe doorgang RD
(53) het weiland over.
(Rechts ziet u de 133 m hoge tv-toren in het
Aachener Wald).
Via volgende nauwe doorgang volgt u RD (53) het
smalle bospad. Aan de 4-sprong gaat u RD
(53). Na 400 m gaat u aan de T-splitsing voorbij
nauwe ijzeren doorgang L het pad door en langs
de bosrand omlaag. Na de volgende 400 m gaat u
aan T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 53 L
omlaag met links een mooie vijver.
2. Meteen daarna voorbij ijzeren hek gaat u bij
zitbank L ( 31 ) de asfaltweg omhoog met links de
vijver en voor u zicht op Burg Eyneburg (1260).
Bij ingang van de burcht passeert u rechts een
hardstenen Mariakapelletje (1905). (Mogelijk hoort
u honden blaffen, die achter hoge afrastering zitten).
Boven aan de 3-sprong voor het toegangshek van
de burcht en bij lange zitbank gaat u RD over de
grindweg (voetgangers toegestaan).
(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).
Voorbij de stallen van de melkveehouderij
passeert u twee draaihekjes en loop dan RD door
het weiland met links afrastering. (Dus boven
blijven lopen). Aan het eind van het weiland gaat u
via draaihekje het bospaadje omlaag. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong RD(46) en ga dan
meteen bij infobord en Station 8 (infobord) door
de nauwe doorgang en loop meteen daarna via
draaihekje het brede (holle) het graspad omlaag
met prachtig uitzicht.
(Rechts ziet u de Maria Hemelvaartkerk (1863-1865)
in Kelmis. Voor u in de verte ziet u in Moresnet het
1200 m lange spoorwegviaduct, waar u straks langs
komt).
Beneden aan de 3-sprong bij wkp 46, draaihekje
en 2 hoge palen gaat u R (81) het pad door het
weiland omlaag richting huizen. Beneden volgt u
het grind pad. R/RD met rechts afrastering. Aan
de 3-sprong bij draaihekje en wkp 81 steekt u R (
25/GR2/geel-rood) via brug de Geul/die Göhl/La
Gueule over en volg het pad omhoog met rechts
de Geul.
3. Boven in Kelmis gaat u bij wkp 25 L en steek
meteen via zebrapad de doorgaande weg
(Lütticher Straβe) over en ga bij huisnr. 336 L
over de brede stoep omhoog.
(Degene, die 8,5 km loopt en gestart is bij het
museum, gaat u R over de brede stoep met rechts de
doorgaande weg. Negeer na 200 m bij kunstwerk
“kinderarbeid in de zinkmijn” zijweg rechts en loop
RD verder over de brede stoep. Ga dan verder bij
^^^^^ op het eind van punt 7).
U passeert meteen bij zitbank een oude
treinwagon (zie infobordje). **** Aan de 3-sprong
gaat u RD (79). Na 25 m gaat u bij zebrapad en
vlak voor de Geulbrug R (79/geel-rood) over de
verharde grindweg met links beneden de Geul.
(U loopt hier over het traject van de voormalige
spoorlijn 39 A Moresnet-Kelmis).
Let op! Na 400 m meteen voorbij 2 dikke keien
gaat u bij kantine/terras van tennisclub scherp L
omlaag en loop dan RD tussen de 2 tennisbanen
van C.T.C. La Calamine door. Aan het eind van de
tennisbanen gaat u L het graspad omlaag en
meteen daarna steekt u R via brug de Geul over.

Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg met
rechts de volgende tennisbaan. Aan het eind van
de asfaltweg gaat u L de klinkerweg omhoog. Let
op! Voor ingang van het witte huis gaat u L
richting achteringang/poortje woning en ga dan
meteen R het graspad omhoog met links
afrastering en rechts het grote witte huis. Aan de
T-splitsing gaat u R smalle asfaltweg omhoog.
Let op! Na bijna 100 m vlak vóór huisnr 31 gaat u
L het trapje op en volg het bospaadje omhoog.
Voorbij draaihekje gaat u RD beneden door de
rand van het steile weiland. Bij volgend
draaihekje gaat u R het smalle pad, gelegen
tussen hoge haag en afrastering, omlaag.
Beneden bij nauwe doorgang loopt u RD het
weiland omhoog en boven gaat u L met rechts de
overhangende bosrand.
4. Let op! Na bijna 200 m gaat u R door het
draaihekje en volg het bospaadje omhoog.
Negeer bijna boven zijpaadje rechts. Meteen
daarna voorbij draaihekje loopt u schuin links
door
het
weiland
(geen
pad)
richting
alleenstaande boom en twee hoge palen.
(Hier in weiland heeft u rondom mooi uitzicht. Rechts
ziet u het grote spoorwegviaduct in Moresnet waar u
straks langs komt).
Bij draaihekje loopt u RD met links afrastering.
Via 2 klaphekjes steekt u RD twee kleine
weilanden over en loop dan via draaihekje RD
over het smalle pad met links de met breuksteen
gebouwde muur van de grote boerderij. Aan de
doorgaande weg in Bambusch gaat u L Na 50 m
gaat u bij huisnr. 82A R de smalle asfaltweg
omhoog. Aan de 4-sprong, met links huisnr. 84,
gaat u R over de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u
L over het bospad. Aan de ongelijke 4-sprong
gaat u L over het pad dat even verder een dalend
pad wordt en dan loopt u door de bosrand met
rechts een weiland waar u mooi uitzicht heeft.
Aan de T-splitsing bij woning gaat u R de smalle
asfaltweg omhoog. Bij kruising met fietsroute
Ravel (Route a vélo) 39 gaat u R over de bosgrindweg.
5. Na 500 m wordt de grindweg een smalle
asfaltweg.
(U loopt hier weer over het traject van de voormalige
spoorlijn 39 A Moresnet-Kelmis. Na 500 m ziet bij
achtertuinen van woningen in Moresnet het hoge
spoorwegviaduct).
Na 900 m steekt u bij mooie picknickbanken, een
mooie pauzeplek na 7,5 km lopen, de doorgaande
weg over en loopt u RD over het grindpad.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R
(fietsroute 8/wit-rood) over de asfaltweg verder
over het voormalig spoortraject.
(Na 50 m heeft u bij infobord scherp rechts mooi zicht
op het mooie Chateau Eulenburg).
Aan de 3-sprong gaat u RD. Na bijna 100 m gaat u
R over het bospad met rechts een steile helling
Negeer zijpaden links. (Beneden meandert de
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Leverbach). Aan de asfaltweg, die u net verlaten
heeft, gaat u R Na 250 m bij woningen gaat u aan
de 5-sprong scherp L de asfaltweg omlaag.
Meteen daarna meteen voorbij huisnr. 50 gaat u R
(groene rechthoek) over de grindweg langs
huisnr. 17. Via brug steekt de Geul over en loop
dan RD door het weiland met rechts afrastering.
(Links ziet u de St. Remigiuskerk (1673) in Moresnet.
Hier heeft u goed zicht op het hoge 1200 m lange
spoorwegviaduct over het dal van de Geul. De brug,
die in 1916 in 7 maanden is gebouwd en begin 1917
in gebruik is genomen, is een onderdeel van spoorlijn
24 die speciaal gebouwd is voor het transport van
Duitse artillerie en troepen naar het front tijdens de
Eerste Wereldoorlog. De pijlers hebben een hoogte
van 23 m tot 58 m. De brug werd gebouwd door
duizenden Belgische, Duitse, Italiaanse, Hongaarse
en Kroatische arbeiders en talloze Russische (in
totaal. circa 14.000 arbeiders) die gevangen zaten in
de Duitse kampen. Tussen 2002 en 2005 is de brug
gerenoveerd en zijn brugdelen vervangen en de
pijlers gerestaureerd).
Voorbij draaihekje gaat u R via nauwe doorgang
over het bospaadje. (U verlaat hier de route van de
groene rechthoek). Voorbij volgend draaihekje
volgt u RD (2) het pad door het weiland met
rechts beneden de Geul.
(Even verder passeert u rechts een aan boom
hangend kapelletje met het beeldje van Judas
Thadeus).
Let op! Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing bij
markeringspaal L over het graspaadje over de
helling van het weiland. (U verlaat hier 2). Bij hoge
struik passeert u een smalle doorgang en loop
dan RD of rechts langs de prikpaaltjes door het
volgende weiland met even verder rechts een
witte paardenstal. Voorbij de paardenstal
passeert u een klaphek en volg het pad gelegen
tussen afrasteringen.
6. Voorbij klaphekje gaat u in “A jen Raue Bach”
L (Rue du Viaduct) de asfaltweg omhoog. Waar
na 250 m de holle stijgende asfalt- bosweg naar
links buigt, gaat u R (2/geel-rood) over de inrit
van akker. Meteen daarna volgt u geruime tijd RD
het smalle pad door de bosrand. Na bijna 500 m
gaat u aan het eind van het pad L/RD over de
verharde asfaltweg met rechts uitzicht op
woningen in Kelmis.
Na 400 m gaat u aan de doorgaande weg in
Buschhausen/Moresnet R over het trottoir
omlaag. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong, met
links een wegkruis, R (Bauweg) de rustige
asfaltweg met mooi uitzicht omlaag. Negeer bijna
beneden doodlopende weg rechts. Meteen daarna
buigt de weg buigt naar links en negeer dan
meteen grindweg links.
Let op! Meteen daarna tegenover huisnr. 45 D
(eerste huis) gaat u L en ga rechts van de oprit
van huisnr 72 via trapje door de nauwe doorgang
het weiland in.

Loop nu RD door het weiland omhoog naar het
midden van het weiland en in de verte ziet u al de
volgende nauwe doorgang.
(Staat het gras hoog en moet nog gemaaid worden,
ga dan meteen L door het weiland met links de
woning. Aan het einde van de woning steekt u schuin
R omhoog het weiland over richting nauwe
doorgang).
Boven gaat u door de nauwe doorgang en loop
dan RD langs de rand van de akker over het
graspad omhoog met links de afrastering. (De
boer ploegt het pad wel eens mee om, loop dan toch
door de rand/langs de akker). Boven gaat u door de
volgende nauwe doorgang en loop dan RD door
het weiland omhoog. Voor de links gelegen
tennishal verlaat u het weiland en loop dan RD
over de klinkerweg met links de tennishal en de
bibliotheek. Aan de 3-sprong in Kelmis/La
Calamine gaat u bij verbodsbord RD de asfaltweg
omlaag met links de school.
7. Aan de 5-sprong gaat u L Bij huisnr. 28 loopt u
R (38) via doorgang het park binnen waar
zitbanken staan. Meteen daarna gaat u R over het
klinkerpad. Negeer zijpaden en volg het
klinkerpad, dat een eindje verder links omlaag
buigt met links het grote grasveld. Beneden aan
de 4-sprong bij speeltuin gaat u RD (38) en u
passeert meteen rechts een verzetsmonument.
Even verder steekt via zebrapad de doorgaande
weg over en loop RD/iets schuin R (65)) over de
camperparking. Loop dan RD (65) over het
grindpad
met
rechts
het
grote
ronde
evenemententerrein en u passeert meteen links
zuil Station 1. (U loop dus niet over het grindpad
dat links bij de toilettenunits begint). Aan de 3sprong gaat u RD (65) over het grindpad. Aan de
Y-splitsing bij zitbank, einde evenemententerrein,
gaat u L (65) het grindpad omlaag. Aan de 3sprong voor sportveld gaat u L het pad omlaag
met rechts de sportvelden. (U verlaat hier even
65). Na ruim 50 m gaat u L over het bospad dat
naar rechts buigt met links beneden het
bedrijventerrein gelegen op het voormalig grote
zinkmijnterrein. Negeer zijpaadjes. Na 200 m
passeert u zuil Station 2. Vlak daarna aan de Ysplitsing
bij
wegwijzer
gaat
u
R
(Industrielehrpfad) over het smalle pad gelegen
tussen hoog struikgewas. Aan de verharde weg
gaat u L (65) Aan de T-splitsing bij zitbanken gaat
u L (65) Aan de Y-splitsing, waar de asfaltweg
naar rechts buigt, gaat u bij verbodsbord L (65/
Bergstraβe) omlaag. Aan de 3-sprong bij huisnr.
5 loopt u RD (65) verder omlaag en u passeert
meteen rechts een Mariakapelletje. Waar bijna
beneden de asfaltweg rechts omlaag buigt,
passeert u links zuil Station 3. Beneden buigt de
asfaltweg weer naar rechts (65)
Neem nu de
eerste klinkerweg L met rechts het kunstwerk
“Kinderarbeit im Bergwerk” en links een winkel.
Meteen daarna gaat u aan de doorgaande weg
(Lutticher Straβe) bij wkp 65 L (57) over het brede
trottoir omhoog.
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^^^^ (Deze doorgaande weg liep vroeger midden
door het grote terrein van de zinkmijn, die gelegen
was in het ministaatje Neu-Moresnet).
8. Let op! Na 100 m, vlak voorbij huisnr. 290 gaat
u L over het terrein van tankstation. Meteen
daarna bij grote garage gaat u R over de
asfaltweg en u passeert de voorkant van het
voormalig directiegebouw (1887) van de
zinkmijnen, waarin nu het toeristenkantoor en het
Museum Vieille Montagne gehuisvest zijn. (Een
bezoek aan het museum is zeker de moeite waard).
Bij Station 11 buigt de asfaltweg naar rechts.
Meteen daarna **** gaat u L de brede stoep langs
de doorgaande weg verder omhoog 100 m verder
en voorbij supermarkt Aldi steekt u R via
zebrapad de doorgaande weg over loop bij
Station 10 en wkp 57 RD (15) de betonnenweg
omlaag met rechts de grote parkeerplaats.
(U loopt dus niet bij muurkruis de doodlopende
asfaltweg (Rue du Casino 1-18) omhoog, Als u hier
RD over de doorgaande weg blijft lopen dan komt u
meteen bij twee horecazaken).
Voorbij afsluitboom volgt u RD de grindweg met
links de Casinovijver. (U loopt hier door het
natuurgebied Altenberg). Let op! Na 150 m gaat u
bij “kronkel” zitbank en bij draai infobord R het
steile paadje omhoog. Boven gaat u R over het
vlonderpad, dat een eindje verder naar links
buigt. (Let op de afstapjes) Negeer zijpaden.
(Waar het vlonderpad naar links buigt, kunt u R via
vlonderbord naar oriëntatiebord lopen. Hier ziet u o.
a. beneden het mooie directiegebouw met zinken dak
dat u net gepasseerd bent.
U loopt hier over het grondgebied van het voormalig
neutraal ministaatje Neutraal Moresnet, dat twee keer
zo groot was als Monaco. Moresnet bestond als
dwergstaatje van 1816 tot 1919. Het begon allemaal
na de val van Napoleon in 1815. Op het congres van
Wenen in 1815 moest Pruisen en het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden akkoord gaan over de
grens. Maar dat lukte niet wegens de zinkmijn
Altenberg/ Vieille Montagne in Kelmis. In 1816 werd
een compromis bereikt. Neutraal Moresnet, met zijn
toen 256 inwoners, zou bestuurd worden door de
twee landen. In 1919 werd met het verdrag van
Versailles een einde gemaakt aan dit gebied en werd
het een deel van België. Het ministaatje stond
bekend
als
zinkexporteur,
belastingparadijs,
smokkelvrijplaats en een oord waar gegokt kon
worden. Het huidige Drielandenpunt was toen een
Vierlandenpunt).
Aan het eind van het vlonderpad gaat u R het pad
en trappenpad omlaag. Na trappenpad volgt u RD
het brede pad omhoog. U passeert een cirkel met
info over bijen.
(Als u 20 m voorbij het ronde bord R het steile paadje
omlaag loopt, dan komt u beneden bij de mooie
watervallen in de Geul).

Aan de T-splitsing voor de Casinovijver, die in
1861 als stuwbekken is aangelegd voor het
wassen van zinkerts en wiens naam verwijst naar
de vele gokbedrijven die in Neutraal Moresnet
waren, gaat u R over de grindweg en u passeert
rechts een schuilhut, infoborden en een
picknickbank. Voorbij smalle brug aan de 3sprong bij wkp 15 en waar in de rechts staande
kasseienmuur (Wappenturm) het familiewapen
van de familie Nellessen is ingemetseld, gaat u bij
verbodsbord L (13) over het grindpad met links
de vijver. Steek de asfaltweg (Rue du Casino)
over en loop RD (13) het bospaadje omhoog met
links reling. Boven gaat u L de doorgaande weg
omlaag. Na 200 m bij huisnr. 80 gaat u R
(Altenberger Straβe) over de asfaltweg en u
passeert rechts de brandweerkazerne. (U verlaat
hier 13). Aan het eind van de asfaltweg bij inrit
van huisnr. 104 gaat u R (86) het steile
trappenpad omhoog. (Boven staat een bankje, een
mooi uitpufplekje) Loop dan de veldweg omhoog
en negeer draaihekje. Aan de 3-sprong bij wkp 86
en hardstenen wegkruis in Hergenrath gaat u RD
(79) over de brede stoep langs de doorgaande
weg.

Beneden steekt u de Geul over en dan gaat u
meteen voor de grote mooie stoeterij Moosbend
R (49) via het hekje over het graspaadje met
rechts de Geul en de mooie met breuksteen
gebouwde woning. Op de hoek van de houten
afrastering gaat u L (49) over het graspaadje met
links de houten afrastering van de stoeterij.
Negeer bij houten hek grindweg rechts en blijf
langs (49) de houten afrastering lopen. (Links ziet
u de dressuurbak van de stoeterij). Bij het volgende
houten hek loopt u RD het brede graspad
omhoog met rechts houten afrastering en links
een haag. Meteen daarna buigt het graspad naar
links.

(Als u hier RD loopt en de weg oversteekt, dan komt
u meteen bij het leuke terras van Tierhof Alte Kirche.)

10. 50 m voorbij varkensboerderij gaat u bij
wegwijzer schuin R (87) het pad door de
bosstrook omlaag richting Astenet.

9. Na 50 m gaat u aan de 3- sprong bij wkp 79 R
(49) en ga dan meteen L (49) over het graspad
met links de doorgaande weg. (Links op het
kerkhof ziet u een kapel) U blijft het pad volgen dat
naar rechts afbuigt (49). Na 30 m gaat u aan de
3/4-sprong L ( 49 ) omlaag met links achtertuinen
van woningen. Het pad buigt naar rechts en naar
links (49) (In de zomer kan het gras hier hoog
staan). Negeer meteen links trap omhoog. (Links
ziet u schietbomen van schutterij). Aan het eind van
het bospad volgt u voorbij klaphekje RD (49) de
asfaltweg langs huisnr. 8. Aan de T-splitsing gaat
u R (49) omlaag.
(Let op! In 2022 was dit bruggetje afgesloten.
Volgens een bewoner mag van de gemeente
voorzichtig over het bruggetje gelopen worden. Niet
met tientallen tegelijk. Laat even weten, als er weer
zonder problemen over het bruggetje gelopen kan
worden. Alvast bedankt).

(Links ziet u de grote stal van de stoeterij).
Dan buigt het graspad rechts omhoog met links
en rechts houten afrastering. Aan de T-splitsing
voor het met breuksteen gebouwde” Gut Tiffies”
en bij picknickbank gaat u L (49) over de
grindweg, die meteen naar rechts buigt. Via hek
met twee stenen pilaren verlaat u het terrein van
Gut Tiffies. Negeer zijpaden en blijf de grindweg
RD volgen. Na 500 m gaat u aan de doorgaande
weg bij wkp 49 L (87).

(Hier ziet u rechts het Katharinenstift).
Steek voorbij wegwijzer en bij wkp 87 via
bruggetje de Lontzenerbach over en loop RD (77)
door het weiland. (Schuin rechts ziet u weer het
Katharinenstift).
Aan
de
3-sprong
bij
grindweg/hekwerk en wegwijzer gaat u R (gele
kruis) en steek RD het weiland over richting
Katharinenstift. (In de zomer is bij hoog gras geen
pad te zien). Bij twee bomen, die in de haag staan,
gaat u via nauwe doorgang RD (wit-rood) door
het volgende weiland en via draaihekje loopt u
verder RD. Via volgend draaihekje gaat u L over
het graspad met rechts de muur. Meteen na de
muur gaat u scherp R over het klinkerpad langs
de ingang van het klooster/ seniorencentrum.
Loop dan RD naar de parkeerplaats.
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