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Tijdens deze wandeling met lichte hellingen wandelt u via Hergenrath en een vulkaanmeer naar Astenet 
waar na 8 km een leuke pauzeplek met zitbanken is. Dan loopt u door het Gippenhagerbos naar de 
sprookjesachtige burcht Eyneburg die zo uit de Efteling lijkt geplukt te zijn. De wandeling biedt 
schitterende uitzichten en gaat door weilanden met vele klaphekjes. De route naar de burcht is 12,5 km. 
Het laatste stukje van 1,5 km langs de Geul, waar u o.a. de Casinovijver en een rotswand, oefenwand van 
de Deutscher Alpenverein Aachen, passeert, is ook heel mooi. Neem voor onderweg zelf proviand mee.  
 

Startpunt: Parkeerplaats tegenover supermarkt Aldi aan de Lütticher Straβe 245 Kelmis (La Calamine). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,19 km 3.10 uur 71 m 171 m  
. 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe.  
 

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 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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351. KELMIS - Hergenrath 13,2 km 
 

(In de tekst staan de afkortingen KH (klaphekje en DH (draaihekje). 
 

Startpunt: Parkeerplaats tegenover Aldi, Lütticher Straβe 245,  Kelmis (La Calamine). 
 

1. Bij de uitrit van de parkeerplaats gaat u bij 
muurkruis meteen R (Casinostraβe) de asfaltweg 
omhoog richting Prinz-Philippe-Stadion.  
 

(Een eindje verder passeert u links een gedenksteen 
(1e en 2e Wereldoorlog).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R en u steekt het beekje 
Tuljebach over. Voorbij wit gebouwtje 
(waterpompstation) gaat u L het pad omhoog 
langs de afrastering. Boven aan de doorgaande 
weg gaat u L omlaag. Na 200 m gaat u R 
(Altenbergerstraβe). Aan het einde van deze 
doodlopende weg gaat u R het stenen trappenpad 
omhoog. Boven bij zitbank loopt u RD over de 
veldweg.  
 

2. Na 200 m, tegenover houten poort (50 m voor de 
eerste woningen), loopt u via DH  L het weiland in. 
Loop schuin R door het weiland langs de grote 
loods. Aan de veldweg gaat u  L.  
 

(Voor u ziet u de 133 m. hoge tv-toren in het Aachener 
Wald,  
 

Een eind verder passeert u bij zitbank een kapel 
(1978) ter nagedachtenis van Peter Arnold Frank. 
Volgens  overlevering genas in 1747 deze Peter 
Arnold Frank in het Maria bedevaartsoord Moresnet-
Chapelle van epilepsie door een Mariabeeldje te 
aanbidden).  
 

Volg geruime tijd deze veldweg. Negeer voorbij 
rode brievenbussen zijweg links omlaag en loop 
RD (GR2). Vlak daarna aan de kruising bij stenen 
wegkruis (1911) gaat u RD de brede grindweg 
omhoog. Aan de T-splitsing  in Hergenrath gaat u 
R. Neem dan de eerste weg L (Auf’ m Genster) 
omhoog. Negeer zijweg links omlaag. Boven aan 
de T-splitsing voor mooi huis gaat u R. Vlak 
daarna gaat u L (Panneschopp) omlaag. Waar de  
weg naar rechts buigt, negeert u zijweg links.  
 

3.  Aan de 3-sprong voor huisnr. 9 gaat u RD.  Aan 
de 3-sprong bij zitbank en kapel loopt u RD 
(Knippstraβe). Beneden aan de kruising bij 
wegkruis gaat u RD (Völkersberg) verder omlaag. 
Aan de 3-sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u L 
de doodlopende weg omhoog en u verlaat de 
bebouwde kom van Hergenrath. Boven wordt de 
asfaltweg een smal graspad gelegen tussen twee 
hagen. Aan de splitsing gaat u L over het graspad.   
 

(U kunt hier even RD het weiland in lopen. Aan de 
rand ziet u beneden een meertje in een voormalige 
steengroeve.  
 

Rechts ziet u een wit aardig optrekje).  
 

Aan de T-splitsing  gaat u R over de brede 
bosweg.  
 

(Een eindje verder passeert u een zitbank. Als u bij de 
zitbank even rechts de berm omhoog loopt, dan heeft 
u weer  mooi uitzicht over het meertje).  
 

Negeer zijpaden en blijf de dalende grindweg RD 
volgen. Steek beneden de Geul over. Negeer 
zijweg links over witte brug.   
4. Volg nog 20 m de asfaltweg RD en ga dan bij  
breed ijzeren hek L (twee blauwe rechthoeken) 
door het groene DH en volg RD het graspad. Aan 
het eind voor het hoge spoorwegviaduct gaat u R 
door het DH en ga dan meteen L (wit-blauw) over 
het pad met links van u afrastering.  U loopt onder 
het 200 m lange spoorwegviaduct 
(Hammerbrücke) door van de hogesnelheidslijn 
Aken – Luik.  
 

(Hier staat een infobord betreffende deze 
Hammerbrücke.  
 

De oude brug, de eerste spoorwegbrug in de 
Oostkantons, bestond uit twee verdiepingen met 
zeventien bogen die steunden op dertien andere 
bogen. Over dit viaduct gaat ook de regionale spoorlijn 
Aken - Luik).   
 

Volg dan het paadje door het weiland omhoog  
Aan het eind gaat u door het poortje en volg RD 
het stijgende bospad. Via DH verlaat u het bos en 
steek RD (wit-blauw) het weiland over met even 
verder rechts een wild uitkijkhut en haag/akker.  
 

(Bij haag ziet u rechts weer de boogspoorbrug).  
 

Via DH verlaat u het weiland. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank (5,7 km) en houten 
wegkruis (Gipfelkreuz) gaat u R over de asfaltweg. 
Loop onder de volgende spoorbrug van de 
hogesnelheidstrein Aken - Luik door. Aan de 3-
sprong voor spoorwegviaduct gaat u L en volg 
geruime tijd de asfaltweg langs de spoorlijn “37” 
van Aken naar Luik. De weg buigt naar links.  
 

5. Aan de 4-sprong voor huisnr. 82 gaat u R (geel-
rood/wit-blauw/Velotour 26). Neem nu de eerste 
weg R (wit-rood/geel-rood/Velotour 20) omhoog en 
steek via brug de spoorlijn over.  Let op! Meteen 
na de reling van de spoorbrug gaat u L (geel-rood) 
het paadje omlaag (pas op uw hoofd) met links de 
regionale spoorlijn. Via nauwe doorgang loopt u 
weiland in. Steek dit weiland schuin links 
diagonaal over richting alleenstaande boom. Via 
nauwe doorgang loopt u het volgende weiland in 
en blijf nu RD (geel-rood) door het lange weiland 
lopen met links van u een haag.  
 

(Soms moet u over een verplaatsbare schrikdraad 
heen. Tip: trek, indien mogelijk paaltje uit en plaats het 
weer terug. Een eindje verder ziet u in de verte voor u 
de watertoren in Henri – Chapelle).   
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6. Na 500 m gaat u aan het eind van het weiland  
beneden door het hekje en steek bij wkp 79 via 
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD 
(77).  
 

(Hier ligt links de inrit van de hoger gelegen 
monumentale Mützhof. De carréhoeve wordt voor het 
eerst genoemd in  de 15e eeuw en werd in de 19e 
eeuw uitgebreid. Het bij behorende landhuis dateert 
uit de 17e eeuw). 
 

Loop nu in het dorpje Astenet RD (Nierstraβe) 
langs de kapel van Johannes de Doper (1724) en 
het links gelegen kasteel Thor met de mooie 
binnenplaats.   
 

(Het kasteel dateert uit rond 1700. Het poortgebouw 
stamt uit 1733). 
 

Volg nu de asfaltweg, die bij de Groetbach, 
wegwijzer, wkp 77 en verkeersspiegel naar links 
buigt. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wegkruis (1886) R (Stiftstraβe) omhoog. Net voor 
de onderdoorgang van de Katharinenstift 
(1889/verzorgingshuis) gaat u L (rood-wit) richting 
kloosterkapel.  
 

(Via de ingang van het verzorgingshuis kunt u de St. 
Katharinakapel (1910)  bezoeken. Als u het 
verzorgingshuis weer verlaat druk dan de aangegeven 
code van achter naar voren in. Dit ter voorkoming dat 
dementerende ouderen het verzorgingshuis verlaten).  
 

Voorbij de Katharinenkapel gaat u bij zitbank R 
(geel-rood/blauwe rechthoek) de doodlopende 
klinkerweg omlaag.  
 

(Voor het klooster ligt een grote parkeerplaats 
(Stiftstraβe 9 Astenet)).    
 

Na 30 m gaat u bij wegwijzer L (groene rechthoek) 
door het draaihekje met ”boog” richting 
Gippenhaag/Lontzen.  
 

7. Loop dan in het weiland meteen R half om de 
vijver heen en bij alleenstaande boom loopt u RD het 
weiland omlaag. Via nauwe doorgang loopt u 
beneden in de linker hoek het volgende weiland 
(geel-rood) binnen en loop dan RD met links van u 

afrastering. (Dus niet R het graspad omlaag). Na bijna 

50 m gaat u schuin R (99)  het weiland omlaag. 
Beneden bij draaihekje steekt u via bruggetje de 
Lontzenerbach over en loop dan RD (99) door het 
weiland naar het volgende draaihekje. Via dit 
draaihekje loopt u het volgende weiland binnen (geel-
rood/groene rechthoek) en loop RD door het weiland 
richting gele woning. Volg de draaihekjes links langs 
de gele woning. Op het erf van de gele woning gaat u 

L de grindweg (inrit) omhoog. Boven bij oud stenen 
wegkruis en wkp 99 gaat u L (Bergstraβe/gele en 
groene rechthoek) over de asfaltweg.  Voorbij 
huisnr. 153 gaat u bij stenen bij stenen grafkruis 
van het echtpaar Ahn (1893) - Kerren (1890) R 
(Mühlenweg/geel-rood) de asfaltweg omhoog.  
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis 
(2002) en zitbank gaat u RD (groene en gele 
rechthoek).  
 

8. Volg geruime tijd de asfaltweg omlaag. Na bijna  
500 m, circa 150 m voorbij zitbank, gaat u bij 
houten gebouwtje, waarin een zitbank staat, R 
(geel/groen/rood-wit) over de veldweg.   
 

(Binnen is een fotogalerie van roofvogels, bijen en 
amfibieën te bewonderen).  
 

Let op! Via DH gaat u bij breed geel hek R (geel) 
het weiland in. Steek dit schuin L over. Ga door 
DH en loop RD het weiland omlaag. Steek beneden 
het waterstroompje over en loop RD richting 
bosrand. Via DH loopt u het bos in. Negeer 
zijpaadje rechts en volg RD (geel) het pad door het 
donkere naaldbos.   
 

9. Via KH verlaat u weer het bos. Ga nu meteen R 
over het pad gelegen tussen omheining en  
bosrand.  
 

(Voor u ziet u weer de tv-toren in het Aachener Wald 
Links ziet u een grote (privé) manege).  
 

Een eind verder buigt het pad naar links. Bij  
ingang naar de manege gaat u R over de 
asfaltweg. Negeer bij enkele zitbanken bospad 
links en loop RD.  
 

(Even verder ziet u voorbij de eerste woning links het 
hoge, lange spoorwegviaduct van Moresnet Dit is 
meer dan een kilometer lang en is het langste stalen 
spoorviaduct van Europa. Het werd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aangelegd door Russische 
krijgsgevangenen als deel van de strategisch 
belangrijke verbinding tussen het Duitse Ruhrgebied 
en de haven van Antwerpen. Voor u ziet u de toren 
van de burcht Eyneburg).  
 

Blijf de asfaltweg RD volgen en negeer veldweg 
rechts. Aan de burcht Eyneburg (1260) gaat u R 
(geel) de verharde weg omlaag.  
 

(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). 
 

Negeer zijpaden en volg de asfaltweg met even 
verder links een stenen muur (15e/16e eeuw) 
omlaag. Steek beneden bij oud 
poortwachtershuisje de Geul over en loop bij 
zitbank RD (geel) langs de wit-rode afsluitboom 
over het mooie brede bospad met links van u de 
stromende Geul. Negeer zijpaden en blijf deze 
brede weg RD volgen met links met breuksteen 
gebouwde pilaren horende bij parkomheining van 
kasteel Eyneburg,  
 

(Een eindje verder passeert u rechts een rotswand, de 
oefenwand van de  Deutscher Alpenverein Aachen. 
Hier staan enkele zitbanken. Nog een eind verder 
komt u rechts langs een vijver).  
 

U komt weer bij de parkeerplaats. In de 
grensplaats Kelmis/La Calamine zijn voldoende 
horecagelegenheden waar u iets kunt nuttigen en 
waar u nog kunt nagenieten van deze wandeling. 


