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Net ten zuiden van Aken ligt het toeristische plaatsje Kornelimünster met historisch centrum. Deze 
heuvelachtige wandeling begint met een leuk rondje via de hooggelegen Bergkirche waar u prachtig 
uitzicht heeft op het stadje. Dan wandelt u over een rustig weggetje naar het dorp Hahn en passeert u een 
oude kalksteengroeve met ovens. Dan loopt u door de bossen naar het dorp Rott waar een café ligt om te 
pauzeren. De terugweg klimt u langs een Statieweg omhoog naar een groot kruis op de berg. U loopt door 
bossen en langs weilanden weer terug naar Hahn en dan volgt nog een mooi stuk over leuke paden onder 
een hoog spoorwegviaduct door.  Aan het eind komt u bij het café bistro waar u nog gezellig op het terras 
kunt vertoeven met een glas wijn of Kaffee und Kuchen.  Behoudens enkele boshellingen en trappen is dit 
een gemakkelijke wandeling.   
 

 
 
Startpunt: Café Restaurant Napoleon, Korneliusmarkt 54-56,  Aachen – Kornelimünster.  Tel:0049-
24084779.  Geopend: Dagelijks vanaf 14.00 uur. In de winter op donderdag gesloten.  (U kunt parkeren op het 
grote marktplein of op de parkeerplaats in de  straat Abteigarten nabij de hoofdingang van de abdij. Vanaf de 
parkeerplaats met uw gezicht naar de abdij gaat u R. Steek dan bij wegwijzer R via bruggetje de Inde over. Ga dan 
verder bij *** in punt 1 . 
 

(Door de  watersnoodramp van juni 2021 zijn in de route drie bruggetjes weggeslagen en wachten op herstelling. 
Voor deze bruggetjes is een omleiding beschreven. Zo lang de laatste twee bruggetjes nog niet hersteld zijn, komt 
de wandeling niet door Rott in punt 5). Laat even weten als de bruggetjes weer te belopen zijn. Alvast bedankt.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,09 km  5 uur  148 m  332 m 
 

 
 

940. KORNELIMÜNSTER 17 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R en negeer meteen zijweg rechts. U loopt 
verder over het Marktplein  (Abteigarten) en loop 
meteen daarna R de brede stenen trappen 
omhoog. Boven bij de St. Stepanuskerk 
(Bergkirche) loopt u RD via het kasseienpad over 
de begraafplaats waarop enkele oude grafstenen 
staan.  
 

(De kerk is in  1251 voor het eerst genoemd. Tot 
1802 deed ze dienst als parochiekerk. Nu doet ze 
dienst als Friedhofskirche. Zie infobordje. Hier heeft u 
rechts prachtig uitzicht over de historische kern).   
 

Via hek verlaat u het kerkhof en ga dan R over de 
asfaltweg en u passeert meteen links bij hek de 
oude Joodse begraafplaats. Na 25 m gaat u bij 
groen houten poortje, zitbank en einde 
parkeerplaats R het lange trappenpad omlaag. 
Het laatste gedeelte loopt u tussen de huizen 
door en via deur verlaat het pad. Ga dan R over 
de kasseienweg langs huisnr. 12.  Op de 
Benediktusplatz negeert u zijweg links 
(voetgangerszone). Vlak daarna aan de 3-sprong 
voor de abdijkerk gaat u L (Korneliusmarkt) langs 
huisnr. 54. Negeer zijwegen en via brug steekt de 
beek Inde over. Steek bij verkeerslichten de 
voorrangsweg over en ga bij groot muurkruis in 
nis R het asfaltpad omhoog. Boven aan het eind 
van het asfaltpad gaat u L de asfaltweg 

(Schulberg) rechts van huisnr. 8 omhoog. Vlak 
daarna gaat u de T-splitsing L (Schraungracht) 
omhoog.  Boven aan  de 3-sprong gaat u R onder 
het voormalig spoorwegviaduct door en ga dan 
meteen R het grindpad omhoog.  Boven gaat u R 
over de smalle asfaltweg/fietspad en u steekt het 
spoorwegviaduct over. Volg nu bijna 2 km deze 
asfaltweg/fietspad RD door de mooie natuur.  
 

(U loopt hier over het traject van de voormalige 
Vennbahn spoorlijn, die van Aken naar het 
Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het voormalig 
spoortraject een 125 km lange fietsroute 
(Vennbahnradweg)).   
 

Na 500 m steekt u een lang en hoog 
spoorwegviaduct over. 50 m na dit viaduct loopt 
u bij wegwijzer RD omhoog richting Monschau.  
 

(Na 600 m ziet u (afhankelijk van jaargetijde)  links 
beneden een groot spoorwegviaduct waar u bijna 
aan het eind van de wandeling onder door loopt).  
 

Circa 200 m verder loopt u bij zitbank verder RD 
met links van u spoorrails.  
 

(Dit is de voormalige spoorlijn die vanuit Stolberg hier 
bij de  spoorlijn vanuit Alken (Rote Erde) kwam en 
samen doorging naar Luxemburg onder de naam 
Vennbahn).  

http://www.cafe-napoleon.de/
tel:0049-24084779
tel:0049-24084779
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2. Let op! Na 400 m, waar rechts aan het fietspad 
een zitbank staat, steekt u de spoorrails over en 
gaat u bij houten reling van trappenpad R 
(Eifelsteig) over het pad met links van u 
weilanden en rechts de spoorlijn en het fietspad.  
 

(U loopt dus niet het trappenpad omlaag. De route 
volgend ziet u even verder voor u de kerk in Hahn, 
waar u op de terugweg langs komt).   
 

In Hahn wordt het pad een asfaltweg, die bij de 
spoorrails links omlaag buigt. Aan de  T-splitsing 
gaat u L (Eifelsteig) verder omlaag. Volg nu tot 
nader order de Eifelsteig route. Beneden aan de 
voorrangsweg gaat u R (Hahnerstraβe) richting 
Roetgen/Walheim. Na 100 m steekt u  L via smal 
bruggetje de beek Inde  over  en ga dan R over de 
asfaltweg. Negeer zijwegen en volg RD de 
asfaltweg met rechts de Inde. De asfaltweg wordt 
bij huisnr. 69 een grindpad, dat u RD volgt. Bij de 
eerste brug loopt u RD. Meteen daarna aan de 4-
sprong gaat u R en steekt u bij stenen wegkruis 
via brug weer de Inde over. Aan de voorrangsweg 
gaat u L. Vlak daarna gaat u bij verbodsbord 
schuin L over de grindweg  met links de beek. Na 
200 m gaat u aan de 3-sprong L de brug over en 
volg het stijgende bospad.  
 

(Deze brug is door de watersnoodramp van juni 2021 
weggeslagen. Laat even weten als er weer over de 
brug gelopen kan worden. Alvast bedankt.  Is de brug 
nog niet hersteld, loop dan terug en ga dan meteen L 
over pad. Bij de volgende brug gaat u RD het bospad 
omhoog. Ga dan verder bij **** in punt  3).  
 

Negeer zijpaadjes. Na 150 m passeert u links bij 
groot infobord (Tafel 4)) “Kalkofen in de Au” 
kalkoven “Trichterofen”(1899)).  Aan de Y-
splitsing gaat u R.   
 

3.  Vlak daarna aan de 4-sprong steekt u R via 
brug de Inde over. Meteen daarna aan de 4-
sprong gaat u L het bospad omhoog. **** Boven 
steekt u via brug een diepe kloof (verbinding 
tussen twee groeven) over. Waar het pad rechts 
omhoog buigt, passeert u links een betonnen 
dek.  
 

(Op het dek kunt u drie diepe kalkovens inkijken).  
 

Na 100 m boven aan de T-splitsing bij infoborden, 
parkeerplaats en wegwijzer gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag richting Freizeitgelände 
Friesenrath/Roetgen. Negeer bospaden. Na 200 m 
gaat u beneden voor grote speeltuin en veel 
zitbanken in het Freizeitgelände Friesenrath R  
richting Friesenrath.   
 

(Deze voormalige kalksteengroeve is omgevormd tot 
recreatiegebied).  
 

Voorbij groot houten gebouw met o.a. kiosk/wc’s 
gaat u bij bord “Naturschutzgebiet” RD de 
bosweg omhoog. Beneden aan de asfaltweg in de 
buurtschap Friesenrath gaat u R omlaag en u 
steekt de Inde over.  
 

(Rechts passeert u een oorlogsmonument dat in een 
kapel staat).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Friesenratherweg).  
Steek nu voorbij zitbanken en tegenover de met 
Blaustein gebouwde woningen 40-42 L via brug 
de Inde weer over en loop omhoog. (U verlaat hier 
de route van de Eifelsteig).  Voorbij de met 
Blaustein gebouwde St. Bernhardkapel (1939) 
loopt u het bos in. Na 20 m gaat u  aan de Y-
splitsing L langs en door de bosrand met links 
van u een groot weiland. (In de zomer kunnen hier 
brandnetels staan). Even voorbij het grote weiland 
buigt het bospad rechts (A-1) steil omhoog.    
 

4. Boven aan de 3-sprong gaat u RD over het 
bospad. Let op!  Het pad begint langzaam te 
dalen. Na 80 m, nadat het pad steil begint te 
dalen, neemt u het eerste bospaadje L omlaag 
door het gekapte (2019) naaldbos. Beneden voor 
weiland gaat u L de grindweg omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u R (Eifelsteig/A2) de 
asfaltweg omhoog. Negeer voorbij schuilparaplu 
veldweg scherp links. (Een fijne pauzeplek na 7,5 
km).  Aan de T-splitsing bij wegwijzer op 327 m 
hoogte gaat u R over de grindweg richting 
Roetgen/Rott. Meteen daarna  aan de 3-sprong 
gaat u L (Eifelsteig) de grindweg omhoog. Boven 
aan de kruising bij schuilhut en infobord gaat u 
RD (Eifelsteig/A-4) verder omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Eifelsteig/A-4) verder omlaag. 
Let op!  Aan de Y-splitsing gaat u L (Eifelsteig). 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u weer L. Na 
3 m gaat u R (Eifelsteig)  het “pad” door  het 
naaldbos omlaag.  Beneden in de bosrand volgt u 
RD (Eifelsteig) het holle pad omlaag met rechts 
van u een weiland waaraan een zitbank staat.  
Aan de 3-sprong bij stenen wegwijzer gaat u RD 
richting Rott en steek even verder via houten 
bruggetje de Vichtbach over.   
 

(Dit bruggetje is eveneens door de watersnoodramp 
van juni 2021 weggeslagen. Inmiddels (2023) kunt u 
via staptenen oversteken. Laat even weten als er 
weer over de brug gelopen kan worden. Alvast 
bedankt.  Is de brug nog niet hersteld, loop dan terug 
en aan de 3-sprong bij  stenen wegwijzer gaat u R 
over het bospad. Negeer zijpaden en blijf geruime tijd 
het bospad RD volgen met rechts op afstand de 
Vichtbach. Na 800 m gaat u aan de 4-sprong RD en 
loopt vlak langs de Vichtbach. 200 m verder bij 
volgende weggeslagen bruggetje, dat vlak naast de 
doorgaande weg ligt, gaat u RD. (Laat even weten 
als er weer over dit bruggetje gelopen kan worden. 
Alvast bedankt).   Ga  nu verder bij ****  in punt 6). 
 
5. Meteen na de brug gaat u bij de volgende 
stenen wegwijzer L richting Rott. (U verlaat hier 
weer de route van de Eifelsteig).   Vlak daarna gaat 
u aan de T-splitsing  L. U steekt u een zijbeekje 
van de Vichtbach over. Na 100 m verlaat u het 
bos en volg RD het stijgende graspad gelegen 
tussen twee afrasteringen. Aan de 3-sprong gaat 
u L over de veldweg. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u weer L over de veldweg.  De veldweg 
wordt een asfaltweg, die u RD volgt en u loopt het 
dorp Rott binnen. Bij huisnr 12 neemt u de eerste 
weg R  omhoog.  
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Boven aan de 3-sprong bij vakwerkhuis gaat u L.  
Aan de T-splitsing voorbij molen in tuin van 
woning en bij verkeersspiegel gaat u L omlaag. U 
passeert hier meteen restaurant Zur Maus, een 
leuke pauzeplek met aan de zijkant een terras. 
(Ma. rustdag. Wo en do open vanaf 17 uur. De 
overige dagen open vanaf 12 uur). Negeer zijweg 
links (Hahnbruch). Meteen daarna gaat u R 
(Wildtalstraβe) de smalle asfaltweg omlaag langs 
huisnr. 38. Beneden aan de 4-sprong bij stenen 
wegkruis (1991) gaat u RD (Lensbachstraβe). 
Waar de asfaltweg bij huisnr. 11 naar rechts 
buigt, loopt u bij verbodsbord L de smalle 
asfaltweg omlaag.  Waar de smalle asfaltweg naar 
links buigt, gaat u R het paadje gelegen tussen 
twee afrasteringen omlaag richting bos. In de 
bosrand steekt u de Lensbach over, loop het 
trapje omhoog en ga aan de T-splitsing L over het 
bospad met links de beek.   
 

6. Voorbij bron (Quelle) gaat u R de stenen trap 
omhoog en loopt u de Giersberg, beter bekend 
als Kreuzberg, via 156 treden zigzaggend langs 
de kruiswegstatie omhoog.  Boven loopt u RD 
langs het 11, 4 m hoge houten vredeskruis met 
altaar.  
 

(Het kruis (1950/12e statie) is geplaatst als dank voor 
het feit, dat Rott de oorlog goed had doorstaan. Hier 
staan zitbanken en heeft u op 340 m hoogte mooi 
uitzicht over Rott).  
 

De 13e statie is de kruiswegkapel (1952)  met 
pieta.  Via hek verlaat u de kruiswegstatie en loop 
dan RD over de grindweg.  Vlak daarna aan de 
kruising in het bos gaat u L de bosweg omlaag.  
Negeer pad links en volg RD het holle bospad 
omlaag.  Beneden gaat u L (A-3) de asfaltweg 
omlaag. Steek beneden voorzichtig de 
voorrangsweg (Zweifaller Straβe/L238) over en ga 
L en via brug steekt u de Lensbach over. Na ruim 
50 m gaat u R en via houten bruggetje steekt u de 
Vichtbach over.  
 

(Ook dit bruggetje is weggeslagen. Laat even weten 
als het bruggetje weer is hersteld. Alvast bedankt) 
 

Meteen na dit bruggetje gaat u R.  ***** U passeert 
een stenen wegwijzer en loop RD richting 
Mullartshütte. Na bijna 50 m gaat u aan de Y-
splitsing bij weiland L het bos in. Meteen daarna 
gaat R het stenige bospad omhoog.  Bijna boven 
aan de Y-splitsing gaat u L verder omhoog.  
Negeer bospad links en rechts.  Boven aan de T-
splitsing gaat u R over de verharde bosweg. U 
passeert meteen links een veldkruis en zitbank.  
 

7. Aan de  4-sprong, waar de verharde weg naar 
rechts buigt,  loopt u RD (A3) over de grindweg. 
Negeer grindpad links omlaag.  Aan de kruising 
bij houten veldkruis gaat u RD (Kröningsweg) 
omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
verder omlaag. (U heeft nu het bos verlaten). De 
veldweg wordt een dalende smalle asfaltweg. Aan 
volgende de 3-sprong bij bord 
“Naturschutsgebiet” RD verder omlaag.  Aan de 
3-sprong bij de monumentale rotsformatie 
“Möhne” gaat u RD verder omlaag.  U loopt het 
dorp Hahn binnen. Aan de 3-sprong bij zitbanken 
en stenen wegkruis gaat u R over de 
doodlopende weg. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L langs huisnr. 31 en loop even verder RD 
over het verharde pad met links achtertuinen. 
Aan de 3-sprong gaat u RD over het pad langs de 
hier gekanaliseerde Bechheimer Bach. Aan de 
asfaltweg bij brug gaat u L en u passeert meteen 
links de pastorie (nr. 31) en de Sankt Maria 
Schmerzhafte Mutterkerk. Aan de 3-sprong bij 
oorlogsmonument gaat u RD en via brug steekt u 
de Inde over.  Neem nu voorbij wegkruis in nis de 
eerste weg R (Knipp) omhoog. (U loopt nu het 
verbindingstukje). Neem dan de eerste 
doodlopende weg R (Knipp) omhoog. Boven bij 
spoorwegrails buigt de asfaltweg naar rechts en 
wordt een graspad dat u RD volgt.    
 

8.  Aan het eind gaat u R (Eifelsteig) het 
trappenpad omlaag. Volg beneden RD het bospad 
door het dal van de Inde. Het pad buigt naar links 
en wordt een steil stijgend bospad. Boven aan de 
3-sprong gaat u RD (Eifelsteig) met links van u de 
spoorlijn. Loop het trappenpad (Eifelsteig) 
omlaag en beneden passeert u rechts de grote 
manege Gut Schlauser Mühle.  Even verder loopt 
u onder het hoge spoorwegviaduct door. Via 2 
nauwe doorgangen steekt u de veldweg over en 
loop RD (Eifelsteig) over het smalle pad.  Volg nu 
bijna 1 km dit pad, dat een eind verder een breder 
bospad wordt, RD. Steek bij brug de 
voorrangsweg over en loop RD (Eifelsteig) het 
pad omlaag.  Via bruggetje steekt u de Iterbach, 
die hier in de Inde stroomt, over en ga dan R 
(Eifelsteig) over de asfaltweg. U loopt weer 
Kornelimünster binnen. Aan de voorrangsweg 
loopt u even RD.  Let op! Tegenover huisnr. 190 
steekt u via de verkeerslichten de doorgaande 
weg over en via ijzeren bruggetje steekt u de Inde 
weer over. Aan de Y-splitsing gaat u L door het 
smalle straatje. U komt weer op de 
Korneliusmarkt en ga dan R terug naar het  
restaurant Napoleon. 

.  
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Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


