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Blz. 2 van 4
Ten oosten van Aken ligt de Duitse plaats Eschweiler. Het is goed te merken dat dit aan de rand van de
Nord-Eifel ligt want deze wandeling is behoorlijk heuvelachtig. De wandeling start op een prachtige heuvel.
Tijdens deze afwisselende en panoramische wandeling wandelt u naar het dorpje Hastenrath en
Scherpenseel. Dan door een bos naar de oude Burg Holzheim met mooie binnenplaats. U loopt het dorpje
Heisteren binnen en dan loopt u door het bos omhoog naar de imposante Burg Laufenburg, die verstopt
ligt in het bos. Hier is een knus caféetje/restaurantje met terras. (Ma. gesloten). Via een ruig bos komt u in
Schevenhütte en volgt u een prachtig graspad naar het dorp Gressenich, waar u kunt pauzeren bij bistro
Elle. U loopt over veldwegen naar het dorpje Werth en dan wandelt u over een schitterend panoramisch
graspad terug naar het restaurant waar u de wandeling kunt afsluiten met o.a. Kaffee und Kuchen. U kunt
er heerlijk eten tegen zeer vriendelijke prijzen. Ondanks dat in deze route geen zeer steile hellingen zitten
mag de route wel pittig genoemd worden door het vele klimmen en dalen. Neem voldoende proviand mee,
er zijn prachtige plekjes om te pauzeren. Trek er een hele dag voor uit met mooi weer.
GPS-afstand 20800 m, looptijd 5 uur en hoogteverschil 114 m.
Startpunt: Restaurant Waldschänke Killewittchen, Killewittchen 3, Eschweiler. (Voor het restaurant is een
parkeerplaats).

887 ESCHWEILER 20,8 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L de
asfaltweg omlaag. Negeer zijpaden en volg de
dalende weg RD met een eind verder rechts van u
een waterstroompje. Beneden aan de T-splitsing,
met voor u de St. Wendelinuskerk (1883-1884)
van Hastenrath, gaat u R omhoog. Negeer boven
graspad rechts. Aan de T-splitsing in Hastenrath
gaat u R (Albertstraβe) omhoog. Na 100 m,
tegenover huisnr. 30, gaat u L (Albertstraβe)
omhoog. Voorbij huisnr. 43 volgt u de veldweg
RD omhoog. Negeer zijpaden. Boven aan de 4sprong (incl. graspad) gaat u L de verharde
veldweg omlaag. Beneden aan de doorgaande
weg gaat u R omhoog. Na 150 m gaat u L over
veldweg.
(Voor u ziet u de grote bruinkool elektriciteitscentrale
Weisweiler/Eschweiler, waarvan de rookpluimen
(stoom) ook in Zuid-Limburg te zien zijn. Tijdens
deze wandeling ziet u vaker deze centrale in de
verte).
Aan twee 4-sprongen van veldwegen loopt u RD
(5). Steek in Scherpenseel/Hasenrath bij de St.
Hubertuskapel (1894) de voorrangsweg over en
loop bij verbodsbord RD (Kapellenweg) de
asfaltweg omlaag. Negeer twee zijwegen links.
Voorbij huisnr. 12 gaat u bij verbodsbord RD de
verharde weg omhoog. Negeer zijpaden rechts.
Beneden
passeert
u
de
monumentale
Gressenicher Mühle/hoeve.
(In 1646 werd de molen voor het eerst genoemd. Na
de
Tweede
Wereldoorlog
werden
de
molenactiviteiten gestopt).
U steekt het beekje Ommerbach over. Meteen
daarna aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (5).

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R (5)
omhoog. Negeer boven zijpaadje rechts. Meteen
daarna gaat u boven aan de T-splitsing L (5) over
de
veldweg.
2. Vlak voor 2 ijzeren hekken gaat u R het
graspad omhoog met rechts afrastering. (U
verlaat hier wandelroute nr. 5). Volg dit
avontuurlijke stijgende begroeide pad met
brandnetels en braamstruiken RD. (Het pad is
makkelijk te belopen). Aan de veldweg gaat u R
omhoog. Even verder buigt de veldweg links
omlaag. Aan de 3-sprong voorbij waterbassin
“Tannenhof” gaat u RD (5) verder omlaag. Aan
de volgende 3-sprong gaat u RD. Beneden aan
de asfaltweg gaat u R omhoog. Na 200 m, waar de
stijgende asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij
verbodsbord L de bosweg omhoog, die u enige
tijd RD volgt. Negeer zijpad links. Negeer bij 3stammige boom zijpad rechts. Let op! Waar de
bosweg, bij 2-stammige boom, naar rechts buigt,
gaat u RD/L over het bospad. (Dus niet naar rechts
buigen!. Dit punt is moeilijk te zien, zeker na
bladerenval). 50 m verder steekt u een rioolbuis
over en even verder steekt u een waterstroompje
over, steek even verder een beekje over en ga
aan de onduidelijke 4-spong RD. U passeert een
links gelegen plas. Aan het einde van de plas
loopt u RD. Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Loop verder
RD over het bospad. Aan de T-splitsing bij
slagboom gaat u L omlaag (41), over de veldweg
met rechts mooi uitzicht op o.a. Heistern. Aan de
T-splitsing bij zitbank gaat u R (41) de smalle
asfaltweg omlaag.
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3. Beneden aan de 4-sprong bij de imposante
Burg Holzheim gaat u RD langs het huis uit 1908.
(De burcht stamt uit 1122. Van de 15e tot 17e eeuw
werden het huidige herenhuis en toren gebouwd). De
binnenplaats met paardenboxen is een bezoekje
waard).
Negeer zijwegen en volg de stijgende smalle
asfaltweg RD. Boven aan de voorrangsweg in
Heistern gaat u R omhoog. Aan de 4-sprong
voor restaurant “Haus Horst” gaat u L (Wenauer
Straβe). (Dus niet scherp links
(Waldstraβe)).
Negeer bij verkeersspiegel doodlopende weg
links (Zum Laugenburgblick).
Neem dan de
eerste kiezelweg L (Pützgasse) omlaag. Aan de
kruising loopt u RD (Pützgasse) de asfaltweg
omlaag en u verlaat het dorp. Volg de smalle
dalende asfaltweg, die even verder naar links
buigt.
Beneden voorbij manege wordt de
asfaltweg een bospad en vervolgens een dalend
graspad met rechts van u een weiland. (Als dit pad
dichtgegroeid is loop dan RD door het weiland
omlaag. Beneden (iets rechts van het midden) kunt u
dan onder de draad door en ga dan R. Ga verder bij
**** in dit punt). Aan de T-splitsing bij bord
“Naturschutzgebiet” gaat u R (31) omlaag. ****
Beneden steekt u via de brug de Wehebach over
en volg het pad langs de met doek beklede
afrastering, waar achter een vijver ligt. Aan de
doorgaande weg bij rotswand gaat u L (31)
omlaag. Vlak daarna gaat u bij verbodsbord en
afsluitboom R (31) over de bosweg. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u bij afsluitboom R (31) de
bosweg omhoog. Volg nu geruime tijd de licht
stijgende bosweg RD (31) met links van u een
waterstroompje. Negeer twee zijpaden rechts en
daarna is het waterstroompje rechts van u. Aan
de ruime 3-spong gaat u R (31) omhoog. Let op!
Na 100 m gaat u bij dikke kei R het trapje omlaag
en volg het bospad richting Laufenburg. U
passeert een bruggetje en loop RD het
trappenpad omhoog. Negeer zijpad richting
meertje. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(F.W. Knopp-weg) het steile bospad omhoog en
opeens doemt voor u de grote toren van de
hoogteburcht Laufenburg op.
4. Loop bij de burcht (zie infobord) en terras RD
over de “stenige” weg.
(In het kasteel is een klein knus caféetje, waar u iets
kunt eten en drinken. Op de binnenplaats is ook nog
een terras.(Maandag gesloten). De heren van
Laufenburg bouwden hier in 1250 een kasteel, dat
aan het einde van de 17e eeuw door de Fransen
werd verwoest. Het kasteel bleef bewaard als ruïne,
maar werd in 1895 weer gerestaureerd. Het gebouw
bestaat uit donjon (verdedigingstoren) met een
ringmuur die gebouwd is op een smalle bergtop.
Oorspronkelijk was de donjon, die uit de 14e en 15e

eeuw stamde, 5 verdiepingen en 27 m hoog. De
ringmuur is 10 m hoog en heeft nog een grote toren
en drie hoektorens. Tussen 1976 -1980 is de burcht
gerestaureerd).
Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u R (21/71)
de brede “stenige” weg omlaag. (Rechts heeft u
mooi zicht op de burcht). Beneden aan de 3-sprong
bij rood-witte afsluitboom gaat u R (21). Neem
dan bij schuilparaplu en rood-witte afsluitboom
de eerste verharde bosweg L (41). Aan de 4sprong, aan het einde van het rechtsgelegen
meer “Ochelsweiher”, loopt u RD (41). (U kunt
hier R naar het meertje lopen). Aan de 4-sprong van
boswegen gaat u RD (41) omhoog. Volg nu
geruime tijd deze brede bosweg en negeer alle
zijwegen.
5. Bij de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet”
gaat u verder RD de grindweg omhoog. Negeer
zijpaden en volg geruime tijd de stijgende
grind/bosweg RD, die boven rechts omlaag buigt.
Beneden aan de 3-sprong bij bordje “112”
(Rettungspunkt) gaat u L omhoog. Let op! In de
afdaling, waar de weg naar rechts buigt, gaat u
het eerste graspad schuin L omlaag. Volg nu
geruime tijd dit dalende bospad RD met een eind
verder links van u een waterstroompje. Steek
beneden de doorgaande weg over en ga L over
het fietspad en u loopt Schevenhütte binnen.
(In het vroegere ijzerertsdorp Schevenhütte werden
reeds in 1525 door wapensmid Kirtsgen Joaes kogels
gegoten. Later werd langs het riviertje de Wehe
meerdere Hütten (hoogovens) gebouwd. Aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog werd hier zwaar
gevochten (Slag om het Hürtgenwald)).
Neem dan de eerste weg R (41) langs huisnr 49
en u steekt de Wehebach over. Negeer bosweg
links. Meteen daarna gaat u bij zitbank L (6) over
het pad met rechts een weiland. Het pad buigt in
het bos naar links (6) en steek het bruggetje over.
(Rechts ziet u hier een zitbank staan).
Volg nu het bospad, met links beneden van u een
weiland, RD het bos omhoog. Een eind verder
passeert nog een bruggetje. Negeer trapje/
bospad links omlaag en blijf het pad RD de
bosrand
volgen
langs
een
zitbank.
Het bospad buigt rechts omhoog. Beneden in
Schevenhütte gaat u L (6/Im Hammer) de smalle
asfaltweg omlaag. Aan de voorrangsweg bij de
brug over de Wehebach gaat u R langs huisnr. 7.

Waar de doorgaande weg bij de St. Josephkerk
(1888-1889) naar rechts buigt, gaat u bij het
monumentale “Haus Jülich” (1697/zie infobordje)
L (Nidegger Straβe).
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6. Neem nu meteen de eerste weg R (Hohlstraβe)
omhoog. **** Voorbij huisnr. 18 gaat u R de weg
omhoog
langs
huisnr.
18b.
Voorbij het laatste (vakwerk)huis (nr. 20) volgt u
geruime tijd RD het stijgende graspad. (Een eind
verder passeert u een zitbank. Een leuke pauzeplek
met mooi uitzicht). Boven aan de bosrand gaat u R
over de smalle asfaltweg. Aan de 5-sprong bij
groot wegkruis en infobord loopt u bij
verbodsbord RD (Klosterweg/Pelgrimsweg) de
veldweg langs de bosrand omhoog. Negeer
bosweg links omhoog.

Mariakapelletje en zitbank. Aan de 4-sprong gaat
u RD en u loopt het dorp Werth binnen. Aan de 4sprong gaat u RD. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u RD (Am Kaltenborn) omhoog. Aan de
kruising (voorrangsweg) bij herdenkingskapel
met piëta (beeld van Maria met in haar armen de
dode Christus), gaat u RD (Grenzweg) langs
huisnr. 2.
Aan de 4-sprong gaat u RD
(Grenzweg). Voorbij huisnr. 29, waar de asfaltweg
naar rechts buigt, gaat u RD over het graspad dat
meteen naar links (Hüttenweg) buigt. (Rechts heeft
u mooi uitzicht over Hastenrath).

Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
R over de smalle asfaltweg met links van u een
weiland. Een eindje verder loopt u Gressenich
binnen en volg RD de dalende asfaltweg.
Beneden aan de 4-sprong voor speeltuintje gaat u
L langs Bistro Elle, een leuke pauzeplek. Steek
het bruggetje over en loop dan RD met links van
u een wegkruis op stenen sokkel. Bij de
boerderij/grote paardenstal loopt u RD de stenige
veldweg
omhoog.
Meteen
voorbij
de
rechtsgelegen grote paardenstal gaat u R
(Hüttenweg) over de veldweg en u loopt weer de
bebouwde kom van Gressenich binnen. Negeer
doodlopende weg rechts omlaag. Meteen daarna
aan de 3-sprong bij school gaat u RD. Aan de
voorrangsweg gaat u L omhoog langs huisnr. 18.

8. Aan de kruising met veldweg loopt u RD
(Hüttenweg) het graspad omhoog en u heeft weer
mooi uitzicht. Bj zitbank buigt het (bos)pad rechts
omlaag. Beneden gaat u scherp R over het
graspad gelegen tussen 2 afrasteringen van
weilanden. Het graspad wordt een dalend
graspad met weer mooi uitzicht. Beneden aan de
kruising gaat u L (Hüttenweg) het graspad
omlaag met rechts van u de kerktoren van
Hastenrath. Aan de 3-sprong RD verder omlaag.
Beneden gaat u R de asfaltweg omlaag. Aan de
voorrangsweg bij grote trafokast gaat u L
omhoog. Meteen daarna gaat u R (5) het holle
bospad omhoog. U verlaat het bos en loop RD (5)
over het pad langs de bosrand en rechts van u
een groot weiland.

7. Boven aan de volgende voorrangsweg gaat u
RD (Auf der Eiche). Aan de 4-sprong voorbij
kerkhof en waar de brede asfaltweg naar links
buigt, gaat u bij verbodsbord RD over de smalle
asfaltweg/veldweg langs huisnr. 16. Aan de 4sprong met graspaden loopt u RD de smalle
asfaltweg omlaag. Beneden bij ingang/slagboom
van steengroeve gaat u bij verbodsbord RD de
smalle asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat
u RD verder omhoog. Negeer boven veldweg
rechts.
Even
verder
passeert
u
een

(Bijna aan het eind van het pad ziet u links een diepe
steengroeve (Hastenrather Kalkwerke)).
Bij zitbank en trafokast gaat u L de smalle
asfaltweg omhoog. Boven komt u weer bij het
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het mooie terras (Biergarten) nog
iets kunt eten en drinken o.a. Kaffee und Kuchen.
Binnen heeft u mooi uitzicht en u kunt er tegen
vriendelijke prijzen heerlijk eten. Alles vers
bereid. Zeker doen.
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