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De beschrijving heeft 2 routekaartjes. Een op de eerste bladzijde en een op de laatste bladzijde. /Tijdens 
deze bijzonder afwisselende wandeling met prachtige uitzichten over Aken wandelt u eerst naar het 
prachtige kasteel Rahe (park open van maandag t/m vrijdag).  Dan loopt u een mooi stuk langs een beekje. 
Via leuke paden door een hellingbos loopt u langs een hooggelegen kerk en via o.a. een 143 treden 
tellende trap komt u op de 262 m hoge Lousberg, waar u schitterend uitzicht heeft over  Aken. Hier staat 
ook de 35 m hoge Drehturm Belvedere, die u kunt bezoeken. Via leuke paden loopt u omlaag naar de rand 
van de stad. Via leuk parkje loopt u weer omhoog naar de Lousberg waar u bij het Lousberg terras (dit is 
geen horeca terras) met hangmatten, weer prachtig uitzicht heeft. De terugweg gaat over een rustig 
weggetje en via verrassende paden komt u weer bij het Bäckerei Wiener Café Haus waar u iets kunt eten en 
drinken o.a.  Kaffee und Kuchen. Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken. U kunt de route inkorten 
tot 8 km wat ook zeer de moeite waard is. Voor deze wandeling moet u goed ter been zijn want er zijn veel 
trappen. Trek er een heldere dag voor uit.  
 

Startpunt: Bäkkerei Wiener Café Haus, Roermonder Straβe 331, Aachen. (Momenteel gesloten)   (Navigatie: 
Parkeer in de rustige straat Tittardsfeld 110.  Loop naar de Schloss Straβe en ga R naar de kruising met aan de 
overzijde het café/bäckerei.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,32 km  3.30 uur  130 m  268 m 

 
 

885. AACHEN (Laurensberg) 13,3 km – 8 km 
 

1. Met uw rug  naar de ingang van het café steekt 
u bij de verkeerslichten de Roermonder Straβe 
over en loopt u RD (Schloβpark Straβe). Negeer 
zijweg rechts en zijweg links omhoog 
(Tittardsfeld).  Na   50 m gaat u scherp R langs de 
reling het klinkerpad, dat enkele bochten maakt,  
omhoog.  Boven volgt u RD de brede bosweg.  
 

(U loopt hier over het voormalig traject van de 
spoorlijn Aken - Düsseldorf  (1846 -1900)).  
 

Voorbij grote schommelbank en lange 
picknickbank loopt u het klinkerpad via trappen 
omlaag.  
 

(Hier boven ziet u voor u de 264 m hoge Lousberg 
(spreek uit Loesberg) waar u straks overheen loopt).  
 

Beneden gaat u L over de grindweg met links de 
bosrand. Aan de 3-sprong bij voormalig 
spoorwegviaduct gaat u R over de asfaltweg. 
Loop links van de weg. Bij de ingangspoort van 
kasteel Rahe (Schloss Rahe) gaat u L het park in.  
 

(In het weekend is de poort gesloten. Loop dan RD. 
Negeer zijweg rechts en neem het dan bij rood/witte 
paaltjes het graspad R met links van u de Wildbach. 
Als u bij de asfaltweg 25 m RD loopt, dan komt u bij 
de andere ingang van het Schloss, die ook in het 
weekend open is. Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Meteen daarna gaat u rechts en u passeert het 
mooie kasteel.  
 

(Schloss Rahe is een voormalige waterburcht, die 
voor het eerst genoemd wordt in de 14e eeuw. Het 
huidige gebouw dateert uit 1787. Sinds 1982 is het 
een kantorenpand/conferentieoord/feestlocatie). 
 

Steek de brug over en bij slagboom gaat u R naar 
de uitgang. Ga dan R over de asfaltweg. 
 

(U ziet  hier links de voormalige Rathsmühle, die bij 
het  kasteel hoorde. Meteen rechts naast de ingang 
staat een grote molensteen. Het grote gebouw achter 
de molen was de graanschuur. Het oude gebouw, dat 
hier tegenover de poort van het kasteel staat stamt 
uit de 15e/16e eeuw. Aangenomen wordt dat dit 
gebouw bij het kasteel hoorde en diende als 
wachttoren en het onderkomen van de wachtsoldaten 
was).  
 

Loop na 25 m L tussen de rood-witte paaltjes 
door en ga dan L over het graspad  met links het 
beekje genaamd Wildbach dat in de Wurm 
stroomt  ****Steek de houten brug. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD over het grindpad, dat 
een eind verder naar rechts buigt.  
 

2. Ga aan het eind van het pad het trapje omlaag, 
loop links omlaag en ga L onder het viaduct door 
en volg het pad RD.  Via bruggetje steekt u de 
Wildbach over. Steek bij wegwijzer de asfaltweg 
over en loop RD over het pad met links de 5,3 km 
lange Wildbach.  
 

(Aan dit pad staan enkele mooie oude wilgen. Voor u 
ziet u de lichtmasten van het ruiterspring stadion 
(CHIO)).  
 

Steek de houten brug over en volg het pad RD. 
Aan de asfaltweg gaat u R.  
 

(U passeert meteen links het textiel museum en het 
theater Tuchwerk Aachen, die in de voormalige 
lakenfabriek Wilhelm Becker KG Werk Sours zijn 
gehuisvest. Hier staat links op de parkeerplaats van 
het museum het kunstwerk “Algorith”).  
 

Volg nu circa 800 m RD het trottoir, eerst rechts 
en later links van de weg. Na 600 m passeert u 
het plaatsnaambord Sours en een houten 
wegkruis.   
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Tegenover huisnr. 20 gaat u R over de veldweg 
met links van u een verzorgingshuis 
(Tagespflegehaus). 
 

(Even verder passeert u links het voormalige St. 
Raphaelklooster (1903 -2006) van de zusters van de 
orde  “Dochters van het Heilige Kruis ).  
 

Ga aan het eind van de muur en bij stenen pilaar 
L (Allee am Müschenpark) het grindpad omhoog. 
Boven aan de veldweg gaat u L (Allee am 
Müschenpark). Meteen daarna voor het 
verzorgingshuis gaat u R de klinkerweg omhoog.   
 

(U verlaat even verder het voormalig ommuurde 
kloosterterrein. Rechts ziet u (nov. 2015)  hier 
bijzondere tuinkassen).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD en u passeert 
een wegkruis. Meteen daarna gaat u voor de 
vijver in het Müschenpark L.  Na 10 m gaat u L het 
bospad door de bomenlaan omhoog.   
 

3. Aan de 3  sprong gaat u RD. Meteen daarna aan 
de T-splitsing gaat u R omhoog. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L verder omhoog. (Een eind 
verder passeert u een zitbank en imkerhuisje).  
Negeer zijpad rechts omlaag. Let op! Na 25 m, 
waar het pad naar links buigt, gaat u  R de stenen 
trap omlaag. Beneden bij prieeltje (mooi uitzicht) 
en vijver gaat u R. Na 10 m gaat u L het pad 
omlaag. Beneden voor de vijver gaat u L het 
grindpad omhoog. (U passeert meteen links enkele 
zitbanken). Vlak daarna aan de Y-splitsing, met 
rechts een schuilhut, gaat u L omhoog.  Na 40 m 
gaat u aan de volgende Y-splitsing L en steek het 
weiland over naar het bos. (Rechts boven ziet u 
zitbanken, waar u straks langs komt). U loopt het 
bos in en bij stenen herinneringskruis aan de 18 
jarige Günther Heimsath en de 23 jarige Hans 
Wild, die hier eind 1944 om het leven kwamen, 
buigt het pad naar links. Vlak daarna bij liggende 
boomstammen gaat u schuin R het pad via enkele 
traptreden omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R en loop even verder het trappenpad  
omhoog. Let op! Bijna boven voor houten 
schutting gaat u R over het bospad. (U loopt dus 
niet de laatste 12 treden omhoog). U passeert 2 
zitbanken met mooi uitzicht. Na  40 m, waar het 
pad rechts omlaag buigt, gaat u L het pad 
omhoog en u passeert een infopaal. U komt op 
het Lousberg-terras (dit is geen horeca terras), het 
knooppunt van deze wandeling, waar zitbanken 
en hangmatten staan.  
 

(Degene die  8 km loopt, gaat hier RD langs de 3 
witte zitbanken en volg het pad omlaag met links van 
u de bosrand. Ga dan verder bij **** in punt 8. 
 

(U heeft hier bij zitbanken mooi uitzicht o.a. links op 
de kerktoren (1482) van de hooggelegen St. 
Laurentiuskerk in Laurensberg en voor u op 
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in 
Alsdorf, Merkstein en Herzogenrath).   
 

4. Hier aan de 4-sprong bij wandel-
markeringspaaltje gaat u L het bospad omhoog 

richting Tranchot Obelisk. (Volg vanaf hier de 
tweede routekaart). Steek boven bij infobord de 
asfaltweg over en loop via stenen trapje het 
verharde pad omhoog. Boven bij schuilparaplu 
gaat u RD het pad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R omhoog.  
 

(Links ziet u het sportpark Soers met de lichtmasten 
van het wereldberoemde Reitstadion (CHIO 
paardenspringtoernooi sinds 1924/40.000 plaatsen) 
en het dressuurstadion (6300 plaatsen). Op dit 
sportpark staat ook het Tivoli voetbalstadion  van 
Alemanna Aachen (33000 plaatsen) en de Tivoli 
Eishalle (1500 plaatsen)).  
 

Neem dan het eerste pad L omlaag langs een 
zitbank. Aan de 3-sprong loopt u RD verder 
omlaag. Beneden gaat u R over de asfaltweg met 
links mooi uitzicht.  Na 40 m gaat u R via stenen 
trap het bospad omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L omlaag met rechts van een 
speeltuintje. Beneden aan de asfaltweg loopt u 
RD langs een schuilhut.  Aan de ruime 6-sprong 
bij kunstwerk “Bauersfrau und Teufel” bestaande 
uit de duivel  en een vrouw gaat u het tweede pad 
L  (Elsa–Brändström-Straβe) omhoog.  
 

(Bij het kunstwerk is op de grond een infobord 
waarop in het Duits de sage van Lousberg te lezen 
staat. In de laatste alinea van de routebeschrijving, 
kunt u de sage in het Nederlands lezen).  
 

Negeer vlak daarna twee zijwegen rechts en volg 
RD de asfaltweg, die even verder een dalende 
weg wordt. Bij de eerste links beneden gelegen 
huizen, loopt u R via trap met reling het pad naar 
de Salvatorberg omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L omlaag. Aan de 4-sprong, met 
rechts een trappenpad, loopt u RD. Boven aan de 
4-sprong bij 2 stenen paaltjes gaat u R. Neem dan 
het eerste pad L omhoog.  Na 10 m gaat u  aan de 
4-sprong L omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R langs een zitbank. Aan de T-splitsing 
voor het Oblatenklooster en links een 
kruiswegstatie gaat u R. Meteen daarna gaat u L 
en u passeert de ingang van de Salvatorkerk  
(1883-1885).  
 

(Via infobord in de kerk komt u meer te weten over 
de geschiedenis van de kerk).    
 

5. Voorbij de ingang van de kerk loopt u RD de 
trap omlaag.  
 

(Als u hier nog 30 m langs de kerk loopt, dan komt u 
bij een zitbank met mooi uitzicht over Aken o.a. op de 
St Jacobkerk).   
 

Beneden aan de 5-sprong gaat u RD verder 
omlaag. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u 
R over de smalle het asfaltweg. Vlak daarna aan 
de 4-sprong gaat u schuin L omlaag langs huisnr. 
2 en loop de trap omlaag. Steek beneden de 
asfaltweg over en ga R omhoog. Negeer pad 
scherp links omhoog richting Tranchot Obelisk. 
Neem nu meteen het volgende verharde pad 
schuin L omhoog.  
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(Hier ziet u aan de overkant van de asfaltweg een 
infobord in de muur gemetseld. Tussen de Lousberg 
en de Salvatorberg zijn eind 1700 (Napoleon) 7000 
Franse soldaten in een massagraf begraven. Tot 
heden weet men nog niet, waar dit massagraf zich 
bevindt).  
 

Steek vlak daarna boven de asfaltweg over en ga 
RD het steile klinkerpad omhoog. Boven gaat u 
over het rechter paadje met rechts van u zuilen 
van de voormalige uitspanning “Belvedere“ 
(1896), die aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog verwoest is.  
 

(Deze plek wordt ook wel de Aachener  (Öcher) 
Akropolis genoemd. Links staat hier het witte 
Kerstensche Pavillon (tuinhuis), dat hier in 1905-1907 
herbouwd is).  
 

Aan de kruising bij zitbank gaat u RD en loop het 
143 treden tellende lange stenen trappenpad. 
Boven komt u op de top van de Lousberg.  
 

(Als u hier R naar de Tranchot Obelisk loopt, dan 
heeft u schitterend uitzicht over de stad van Karel de 
Grote. De obelisk is hier in 1807 geplaatst ter ere van 
de Franse “landmeter” Tranchot. Voor u beneden in 
het centrum van Aken ziet u het Rathaus met 
daarachter de koepel van de Dom. De iets hoger 
gelegen kerk is de St. Jacob kerk Links beneden ziet 
u de Salvatorkerk, waar u net bent geweest).  
 

Loop RD over de rechtse asfaltweg 
(Einbahnstraβe), die meteen naar links buigt. 
Neem het eerste pad/inrit L (Einbahnstraβe) en u 
passeert rechts de  Drehturm Belvedere, een 
voormalige watertoren.  
 

(Boven in de 35 m hoge Drehturm (1956-1958) is een 
restaurant. U kunt boven buiten het restaurant over 
het balkon een rondje lopen met schitterend uitzicht 
over Aken. De toren draait in circa 56 minuten om 
zijn as heen. Boven kunt u het Tivoli voetbalstadion 
van Alemannia Aachen inkijken en links in de verte 
ziet u het stadion van Roda JC. In de toren zit een lift. 
Het restaurant is ook via de 173 treden tellende trap 
te bereiken. Het restaurant is elke 1e zaterdag van de 
maand van 10 tot 14 uur geopend. Elke zondag is het 
restaurant geopend van 11 tot 14 uur en 14.30 tot 
17.30 uur).  
 

6. Voorbij de voormalige watertoren steekt u de 
asfaltweg over en loop het trapje omlaag. Meteen 
daarna gaat u aan T-splitsing R het asfaltpad 
omhoog. Steek bij 2 zitbanken en infobord de 
asfaltweg over en loop RD het bospad omlaag.  
Negeer zijpaadjes.. Aan de 4-sprong gaat u L 
omhoog. Negeer zijpaadjes. (U loopt nu parallel 
aan de rechts gelegen asfaltweg). Aan de T-
splitsing voorbij schuilhut gaat u L 
(Einbahnstraβe) over de asfaltweg.  Let op!  Na 25 
m  gaat u scherp R het bospaadje omlaag.  Steek 
beneden de asfaltweg over en loop RD/R het 
paadje omlaag.  Na 20 m gaat u scherp L het 
asfaltpad omlaag. Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u scherp R omlaag.  Na 20 m gaat u scherp L 
via trapje het grindpad omlaag. (U komt dus niet bij 
de zitbank, die hier 20 m verder staat).  Aan de 

omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (5). Boven aan 
de Y-splitsing gaat u R (5) omlaag. Negeer zijpad 
links omhoog en ga na 5 m scherp R het pad 
omlaag richting Ausgang Nizzaallee. Neem dan 
het eerste pad L omlaag. Aan de Y-splitsing gaat 
u L verder omlaag richting Ausgang Nizzaallee.  
Negeer bijna beneden trap rechts omlaag.   
 

7. Steek beneden de asfaltweg over en loop RD 
de asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L 
omlaag. Meteen daarna beneden bij trafohuisje 
gaat u L de asfaltweg omlaag langs huisnr. 19.  
 

(U passeert even verder enkele mooie gevels in 
Jugendstil (1890-1914)).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R omlaag 
langs huisnr. 68. Steek de klinkerweg over en 
neem meteen het eerste grindpad R, evenwijdig 
aan de weg die u overgestoken bent. U passeert 
na 200 m links een speeltuintje en blijf RD het pad 
door het parkje volgen met rechts enkele mooi 
gekleurde huizen.  Bijna aan het eind van het pad 
gaat u aan de 4-sprong R. Vlak daarna aan de 
asfaltweg gaat u R. Let op! Na 5 m gaat u  bij 
trafokast L het grindpad omhoog.  Steek boven 
de asfaltweg over en loop bij huisnr. 46 A RD het 
betonnen trappenpad omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L over het bospad. Waar na 150 
m de links staande afrastering van achtertuinen 
eindigt en waar het pad rechts omlaag buigt,  
gaat u scherp R het bospad via het 31 treden 
tellende trappenpad en later het 12 treden 
tellende trappenpad  omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L de trap omhoog.  Aan de 
volgende T-splitsing bij 2 stenig muurtje gaat u R 
omhoog.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
scherp L omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u R. Na 25 m gaat u  L de trap omhoog. Meteen 
daarna gaat u boven L de asfaltweg omlaag en 
loop dan L naar het uitzichtpunt, waar u bij 
zitbanken mooi uitzicht heeft.  
 

(U ziet hier windturbines (EuroWindPark Aachen) in 
Vetschau (vlakbij Bocholtz) en de hooggelegen 
kerktoren (1482) van de St. Laurentiuskerk in 
Laurensberg. Links beneden ziet u het 
Universitätsklinikum Aachen (ziekenhuis)). 
 

8. Loop terug naar de asfaltweg en ga L omlaag.  
Negeer meteen breed zijpad scherp links.  Na 100 
m gaat u bij ijzeren deksel van regenwaterafvoer 
L het volgende brede bospad scherp omlaag met 
even verder links van u een muurtje.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R omlaag.  
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u 
RD omhoog.  Na bijna 100 m gaat u L en meteen k 
daarna bij zitbank (mooi uitzicht) gaat u R de trap 
omlaag. U komt weer bij het Lousberg-terras.  Ga 
hier L bij de 3 witte zitbanken het pad omlaag met 
links van u de bosrand.   
 

(U kunt natuurlijk ook even uitpuffen en genieten in 
één van de hangmatten. De route volgend ziet u 
even verder weer de hooggelegen St. Laurentiuskerk 
in Laurensberg). 
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(Volg nu weer de eerste routekaart).  **** Waar het 
pad na 200 m links het bos inbuigt, loopt u RD 
over het grasveld/weiland omlaag richting 
woningen met links van u de bosrand. (U loopt 
dus hier niet het bos in). 30 meter voor het eind van 
het grasveld gaat u L. Meteen daarna gaat u R het 
smalle bospad omlaag. Beneden gaat u na trap 
en infobordje R over de asfaltweg langs huisnr. 
203 (Rütscher Straβe). De asfaltweg wordt een 
dalende weg. Negeer zijweg links (Rütscher 
Straβe 241) en volg nog bijna 500 m de rustige 
asfaltweg RD  met rechts van u het voormalig St. 
Rafaelklooster en de lichtmasten van het 
Reitstadion.  
 

(U passeert Gut Eich met boven de voordeur in de 
gevel een Mariabeeldje).  
 

Aan de 4-sprong bij brug en wegwijzer gaat u L 
over het asfaltpad met rechts van u de Wildbach 
en steek even verder het bruggetje  (B103) over.  
Loop onder het viaduct door en ga dan meteen L 
het klinkerpad omhoog. Boven gaat u L 

(Höhenpromenade) over het grindpad richting 
Schloss Rahe.   
 

9. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg 
en u passeert de mooi witte hoeve (29-31) 
stammend uit 1575.  Aan de 4-sprong steekt u R 
de brug over en loop RD over het grindpad met 
de rechthoekige tegels.  Aan de 4-sprong loopt u 
via trappen RD het klinkerpad omhoog. Boven bij 
grote schommelbank en lange picknickbank gaat 
u RD. Negeer meteen bospad links omlaag en 
volg de brede bosweg RD.  
 

(U loopt hier weer over het voormalig traject van de 
spoorlijn Aken - Düsseldorf  (1846 -1900)).  
 

Loop aan het eind het trappenpad omlaag. 
Beneden gaat u L. Negeer zijwegen. Steek bij 
verkeerslichten de grote kruising aan de 
rechterzijde over en ga R. U komt bij Bäckerei 
Wiener Café Haus, die gesloten is. Tegenover ligt 
Nobis, waar u ook lekkere broodjs, gebak en 
koffie kunt ktijgen., 

 
Lousberg sage 
Volgens de sage van Aken hadden de inwoners van Aken tijdens de bouw van hun Dom (kerk) een geintje 
uitgehaald met de duivel. Zij beloofden hem de eerste levende ziel die de Dom zou betreden. Toen de Dom af was, 
dreven zij een wolf, die ze in de Ardennen gevangen hadden, de kerk in. Toen de duivel hierachter kwam, sloeg hij 
uit woede hard de bronzen deur van de Dom dicht, maar zijn duim kwam tussen de deur terecht en brak af. Uit 
wraak besloot de duivel zand van de Noordzee op de Dom te gooien. Hij laadde zakken vol met Noordzeezand en 
droeg deze richting Aken. Het was zeer warm en in de buurt van Aken kwam hij een vrouw tegen. Moe van het 
sjouwen in het warme weer vroeg de duivel aan haar hoe ver het nog was naar Aken. Zij had de duivel echter 
herkend en antwoordde dat het nog zeer ver was. Ontmoedigd besloot de duivel niet verder te gaan en liet hij het 
zand ter plekke liggen. Dit werden de huidige Lousberg en heuveltjes eromheen. 
 

Volgens een andere versie toonde de vrouw de duivel een crucifix, toen zij hem tegenkwam, waarop de duivel door 
de onmiddellijke pijn het zand liet liggen. Als herinnering aan deze sage bevinden zich op de bronzen deuren van 
de dom twee wolfs koppen en een bronzen duim. 
  

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.   
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