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Op een klein half uurtje van de Nederlandse grens ligt in het Duitstalige gedeelte van België in het Land 
van Herve de plaats Lontzen. Tijdens deze wandeling door glooiende weilanden met draaihekjes, mooie 
uitzichten en veel oude wegkruisen loopt u naar  de achterkant van het Katharinenstift in Astenet waar u 
het Schloβ Thor passeert. Via weilanden en rustige wegen passeert u enkele gehuchten. Via prachtige 
dalende holle weg loopt u naar het beginpunt. De route heeft geen steile hellingen en er staan genoeg 
zitbanken om te pauzeren.  
 

Startadres: parkeerplaats vlak voor de kerk, Schloss Straβe 13, Lontzen. Tegenover huisnr. 13 rijdt u 
scherp R de weg omhoog naar de kleine parkeerplaats, die nog al eens volstaat staat.   
 

U kunt ook starten van de grote vlakbij gelegen parkeerplaats aan de Limburgerstraβe 189 
/Bommertzgasse 4, Lontzen. Start dan bij **** in punt 7). 
 

 
 

1420. LONTZEN 10,3 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u de stenen trap 
omhoog naar de ingang van de mooie St 
Hubertuskerk, die zeker een bezoekje waard is.   
 

(Vanaf eind 14e  eeuw stond op deze plek 
een gotische kerk. De huidige met breuksteen 
gebouwde kerk (1768-1770), waarvan de voor 
gebouwde toren uit 1910 stamt, is  gebouwd  volgens 
de gedurfde plannen van architect J. Moretti.   
Tussen 1906 en 1908 werd het interieur opgeluisterd 
met art-deco muurschilderingen geïnspireerd op de 
romaanse-byzantijnse kunst. Het hoofdaltaar is van 
omstreeks 1850, de zijaltaren zijn van circa 1760 en 
zijn uitgevoerd in hout dat deels marmerkleurig is 
beschilderd en hier en daar verguld. 
De communiebank is eind 18e eeuw. Twee 
biechtstoelen dateren uit circa 1760 en zijn 
uitgevoerd in deels verguld eikenhout. De kerk bevat 
muurschilderingen van omstreeks 1907 en stucwerk, 
voorstellende God de Vader, van 1770. Rond de kerk 
ligt het  kerkhof. Enkele grafkruisen uit de 16e eeuw 
zijn in de muur gemetseld). 
 

Met uw rug naar de ingang van de kerk loopt u 
RD (2) over het klinkerplein omlaag. Voorbij het 
kunstwerk “Via Gulia” van de beeldhouwer Guy 
Janssen  gaat u aan het eind van het plein R de 
trappen af. Beneden bij wegkruis op stenen 
sokkel (1861) en zitbank gaat u RD 
(Bergstraβe/rue de la Montagne). U steekt de 
Lontzenerbach over en negeert meteen  zijweg 
rechts omlaag.  Vlak daarna, waar de asfaltweg 
rechts omhoog buigt, gaat u schuin L 
(Lindenplatz) over het klinkerplein  met rechts 
een kindertreintje. Bij wegwijzer, zinkwagentje en 
infobord (ook in NL) over de zinkmijn Lontzen 
gaat u R de stenen trap  omhoog.  Boven gaat u 
bij mooi voormalige fabrieksgebouw R (55) de 
asfaltweg omhoog. Boven, vlak voor de 3-sprong 
bij zitbank en wandelknooppunt (wkp) 55 gaat u L 
(69) door het weiland omlaag en loop dan RD 
door het weiland omhoog met rechts de haag.   
 

(Meteen links heeft u zicht op de mooie achterkant 
van het voormalige fabrieksgebouw).  
 

Volg boven in het weiland de haag, die naar links 
buigt.    

2. Vlak daarna voorbij stenen wegkruis (1914) op 
hardstenen sokkel gaat u R (69/blauwe ruit) via 
draaihekje het weiland en loop schuin R door het 
weiland omlaag richting grote stalen veedrinkbak 
en ijzeren paal.  
 

(Voor u in de verte ziet de 133 hoge tv-mast in het 
Aachener Wald). 
  

Bij de veedrinkbak/paal volgt u RD het graspad 
omlaag dat naar rechts buigt. Aan het eind van 
het graspad gaat L (69) door het weiland omlaag 
richting rechter zijkant bomenrij. Beneden gaat u 
via draaihekje R (69) de grindweg/inrit omlaag 
van Hof Luterberg.  Aan de asfaltweg gaat u RD/R 
(69).  Negeer doodlopende weg links (Donnerkul) 
omlaag  en volg RD de stijgende asfaltweg met 
rechts een rij bomen. Boven voorbij het met 
breuksteen gebouwd huis en bij houten wegkruis 
(1882) type vliegermodel en wkp 69 gaat u RD 
(41/49).  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
volgend wkp 69 L (41/geel-rood) en u passeert 
meteen links een natuurinfo huisje waarin een 
zitbank staat. Aan de 3-sprong bij geel ijzeren 
hek/draaihekje en wkp 41 gaat u R (31) door het 
weiland met rechts de afrastering.  (U loop dus niet 
schuin links (31) door het weiland omlaag).  
 

3. Waar rechts het bos begint gaat u R via 
draaihekje het bos in. Negeer zijpeden en volg het  
bospad dat meteen naar links buigt. Na 150 m 
gaat u aan de T-splitsing voor naaldbosR de 
bosweg omhoog.   Aan de ruime 3-sprong gaat u 
L over het pad door en langs de bosrand met 
rechts weilanden. (Even verder passeert u en 
wilduitkijkhut).  Aan de 3-sprong gaat u R de 
veldweg omhoog met rechts weilanden en u 
passeert de volgende wilduitkijkhut. Voorbij 
waterpoel gaat u boven L over de smalle 
asfaltweg. Meteen daarna aan 3-sprong bij 
zitbank en stenen  wegkruis op sokkel  (vul zelf de 
tekst aan…)  gaat u RD over de asfaltweg, die een 
dalende weg wordt.   
 

(Voor u in de verte ziet het Katharinenstift waar u 
straks achter langs loopt).  
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Beneden aan de T-splitsing bij stenen grafkruis 
van het echtpaar Ahn (1893) - Kerren (1890) gaat 
u L (99/geel-rood).  Na 50 m gaat u bij stenen 
wegkruis en wkp 99 bij huisnr. 61 R (33) de 
grindweg/inrit omlaag. Bij het huis (Hof 
Gippenhag) gaat u R (33) via draaihekje het 
weiland in en ga dan meteen L met links de haag.  
Loop nu RD (33/geel-rood) via draaihekjes door 
de weilanden richting het Katharinenstift. Via 
bruggetje steekt u de Lontzenerbach over en loop 
schuin L door het weiland omhoog richting het 
Katharinenstift. Via nauwe doorgang loopt u RD 
(33/geel-rood) omhoog richting Katharinenstift.    
 

(U kunt hier ook meteen na nauwe doorgang L door 
weiland gaan  met links de afrastering. Ga dan verder 
bij **** in punt 4). 
 

4. Bij de hoge markeringspaal en graft  (verhoging)  
gaat u L met even verder rechts de heg. (U verlaat 
33).  Ga links in het weiland lopen met links de  
afrastering. ****  In de hoek bij meidoornhaag gaat 
u R omhoog richting Katharinenstift. Bij de muur 
gaat u L via draaihekje het weiland in.  
 

(Als u hier RD verder langs de muur loopt, dan komt 
u aan de voorkant van het  Katharinenstift met de 
grote kapel (1910). Het complex werd gesticht in 
1888 met behulp van schenkingen van de  Akense 
ondernemer Gerhard Rehm en zijn vrouw Katharina 
Rehm, naar wie de stichting is vernoemd.  
Aanvankelijk was het een centrum voor 
wijkverpleging, meisjes huishoudschool, katholiek 
weeshuis en deed het dienst als opvang voor 
hulpbehoevende bejaarde dames. Nu is het een 
bejaardentehuis).  
 

Na 30 m passeert u een draaihekje en steek RD 
het weiland over richting nauwe doorgang en  
hoge paal met wit-rode markering.  Via de nauwe 
doorgang loopt u het volgend weiland binnen dat 
u RD oversteekt. (Rechts ziet u woningen in 
Astenet). Bij wegwijzer gaat u via draaihekje bij 
grote ronde betonnen silo R (groene ruit) de 
grindweg omhoog.  Aan de asfaltweg in Astenet 
gaat u bij wkp 77 L (79) en u passeert meteen 
rechts het poortgebouw van Schloss Thor.    
 

(Rond 1700 is het kasteel  gebouwd op de plek waar 
de brouwerij stond van het nabij gelegen 
(voormalige) kasteel Astenet).   
 

Voorbij de Groetbach en bij de witte Johannes de 
Doperkapel (1724) met mooi klokkentorentje 
steekt u via zebrapad de doorgaande weg over en 
ga dan bij wkp 79 RD (78/geel-rood) door het 
ijzeren hekje en loop RD door het weiland 
omhoog met rechts afrastering van de Mützhof, 
die voor het eerst in 1589 werd genoemd. Blijf nu  
geruime tijd RD door het weiland lopen met 
rechts afrastering.  
 

(Links ziet u weer de 133 tv-toren in het Aachener 
Wald).   
 

 

Na 500 m loopt u voorbij twee nauwe doorgangen 
RD (geel-rood) door het weiland richting 
linkerkant loods.  
 

5.  Voor de spoorlijn gaat u via nauwe doorgang L 
(geel-rood) over het smalle pad. Boven bij wkp 78 
steekt u R (39) via spoorwegviaduct de spoorlijn 
Aken - Luik over en ga dan meteen na de brug R 
de eenrichtingsweg omlaag. Vlak daarna gaat u 
beneden aan de 3-sprong bij zitbank, een fijne 
pauzeplek na 5,6 km en het ongevalskruis van de 
78 jarige W. J. die hier op 3-1-1875 onder de trein,  
RD. Negeer bij stenen wegkruis grindweg/inrit 
links en loop RD. Vlak daarna, vlak voor 
plaatsnaambord Astenet, gaat u L (gele kruisje)  
de veldweg/graspad omhoog.  Na 500 m gaat u bij 
wkp 30 R (64) over de asfaltweg.  Meteen daarna 
gaat u  bij zitbank, wegkruis en wkp 64  L (59/geel 
+) over het grindpad met rechts de haag. Bij 
einde asfaltweg gaat u RD (59/geel +) over de 
brede grasstrook met links afrastering/weiland. 
Steek bij wegkruis op hardstenen sokkel de  
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD 
(Hackegasse/59/geel+) de smalle asfaltweg 
omlaag. U steekt de Groetbach, met links een 
waterval, over en dan wordt voorbij het laatste 
huis de asfaltweg een stijgende veldweg.    
 

6. Na 500 m gaat u boven aan de kruising bij 
stenen wegkruis, zitbank en wkp 59 RD de 
asfaltweg omhoog.  
 

(Boven bij woning ziet u schuin R voor u de verte de 
watertoren in Henri-Chapelle).  
 

Negeer na 600 m bij zitbank en wkp 65 grindweg 
links en loop RD (4) met rechts nog steeds mooi 
uitzicht. Ruim 300 m verder meteen voorbij 
huisnr. 50 en bij stenen wegkruis gaat u R 
(4/blauwe rechthoek) de grind- veldweg omlaag 
met voor u schitterend uitzicht o. a. op de grote 
hoeve “Schloss Grosshaus”. Bij draaihekje loopt 
u RD (blauwe rh) over de veldweg gelegen in 
weiland met rechts afrastering. Beneden verlaat u 
het weiland en ga dan meteen L (blauwe rh) over 
het smalle pad met links de meidoornhaag.  Na 
300 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 4 R (72) 
het (gras)pad omlaag met voor u prachtig 
uitzicht.  Na 500 m steekt u via brug de spoorlijn 
weer over en loop RD de veldweg, die 250 m 
verder een uit rotsen uitgehouwen mooie holle 
dalende weg. wordt. Beneden aan de T-splitsing 
bij wkp 32 gaat u L  (30) met rechts de 
Fontenisbach.   
 

7. Na 50 m gaat u bij ijzeren hek en wkp 30 R (37) 
het bruggetje over en volg de grindweg omhoog.  
Bij zwerfstenen  volgt u RD (37) het smalle pad 
omhoog. Voorbij volgend ijzeren nauwe 
doorgang  volgt u RD (37) het graspad met links 
de haag. Voorbij zitbank gaat u aan de 3-sprong 
RD (37)  de verharde weg omhoog.  Boven bij wkp 
37 en huisnr. 4 gaat u R (2) over de parkeerplaats. 
**** In de linkerhoek bij invalide parkeerplaatsen 
loopt u RD (2) het klinkerpad omlaag met links de 
begraafplaats.  Bij het klinkerplein loopt u bij 
ingang van volgend gedeelte van het kerkhof RD 
(2) het eenrichting klinkerpad omlaag  en u komt 
bij de ingang van de kerk. Loop RD de trap af 
naar de parkeerplaats. 


