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Net ten zuiden van Aken ligt vlak over de Belgische grens in de Oostkantons (Duitssprekend) het plaatsje 
Raeren. Tegenover de prachtige waterburcht ligt café Haus Zahlepohl. Deze wandeling heeft het allemaal: 
Bos, weilanden, klaphekjes, nauwe doorgangen, beekjes, verrassende paadjes, uitzichten, burchten etc.  
De wandeling bestaat uit 2 lussen.  Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling wandelt u eerst door 
weilanden langs draaihekjes en dan volgt u enige tijd een mooie hoogteweg met prachtig uitzicht. Dan 
loopt u het bos in en via veldwegen en door de weilanden loopt u terug naar het dorp. Na de pauze wandelt 
u naar de kerk van Raeren en passeert u de burcht Knoppenburg.  Na een stuk door de bossen wandelt u 
door weilanden omlaag naar een beekje en komt u even in het dorp. Het laatste stuk wandelt u via 
verrassende paadjes door leuke gehuchten terug naar het dorp waar u in de burcht ook nog het 
pottenmuseum kunt bezoeken.  Deze open wandeling gaat veel door weilanden dus hoge wandelschoenen 
zijn aan te raden.  Bij het bruggetje bij punt 8 kan het na regenval erg nat zijn. In de route zitten geen steile 
hellingen. U kunt kiezen uit 3 afstanden, de route van 8,7 km start bij punt 5.  Attentie! De graslanden zijn 
hier wat ruiger. Na regenval zijn de weilanden nat en in de zomer kan het gras wat hoger staan, niet voor 
watjes dus. Doe hoge wandelschoenen aan en draag een lange broek.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats  Burgstraβe 101, Raeren. (Naast het dure restaurant is een grote parkeerplaats.) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,39 km  3.15 uur  49 m  49 m 

 
 

945. RAEREN 15,6 km (8,8 km – 7 km) 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L met 
rechts van u de burcht/kasteel. 
 

(U passeert meteen links het met Blaustein 
(natuursteen) gebouwde  Haus Zahlepohl (17e 
eeuw/huisnrs. 101 t/ /107). Voor meer  info zie 
infobordje).   
 

Voorbij  huisnr. 109 gaat u L over de 
grind/veldweg weg.  
 

(Rechts ziet u het hoge met Blaustein gebouwde 
Haus Raeren, waar u straks aan het einde van de 
wandeling langs komt).  
 

Bij draaihekje (stegelke) loopt u het weiland in en 
loop RD met rechts van u de haag. Na 100 m gaat 
u R door het in de heg staande draaihekje Steek 
vlak daarna in het weiland via bruggetje het 
beekje over ga door het volgende stegelke. Ga 
dan L over de veldweg. Meteen daarna loopt u R 
via nauwe doorgang het weiland in en loop dan 
RD het weiland omhoog. Boven gaat u bij 
afrastering van vangrail door het klaphekje. Steek 
de veldweg over en loop via het draaihekje RD 
het volgende weiland omhoog. Boven bij haag 
gaat u door het draaihekje en loop dan schuin 
links door het weiland omhoog richting 
voetbalterrein. Ga dan L met rechts van u de 
afrastering van het voetbalveld. Op de hoek van 
de afrastering gaat u R verder door het weiland 
met rechts van u de afrastering van het 
sportcomplex van R.F.C. Raeren. Aan het einde 
van het weiland en einde voetbalveld  gaat u L 
over het graspad met links van u een haag en 
rechts afrastering. Bij huisnr. 15 buigt het pad 
naar rechts.   
 

2. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) L (rood-wit-rood) en 
even verder passeert u rechts een wegkruis.  
Volg nu circa 1 km deze rustige asfaltweg met 
een eind verder rondom mooi uitzicht.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts, voor huisnr. 18 A,  
een groeve waar in het verleden Blaustein is 
gedolven. Dit gebied hoorde tot na de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) bij Duitsland. De voertaal 
is hier dan ook Duits).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R.  
Let op! Na 5 m gaat u L (geel kruisje) via nauwe 
doorgang het weiland in, ga meteen R en steek 
het weiland RD (59) over. (U steekt op dezelfde 
hoogte RD het weiland over).  Volg nu tot nader 
order de route van het gele kruisje. Bij haag gaat 
u door de volgende nauwe doorgang. Loop nu RD 

naar de wandelmarkeringspaal (einde haag) en 
steek dan RD het weiland over.  Aan de asfaltweg 
gaat u L omlaag. (U loopt hier op Duits grondgebied) 
Beneden steekt u via de brug (B054 Stadt Aachen) 
de Iterbach over. Aan de 3-sprong gaat u RD (98). 
Boven aan de T-splitsing gaat u L (98) de 
doodlopende weg omhoog. (U loopt nu weer op 
Belgisch grondgebied).  Na 200 m gaat u  R (77) de 
veldweg omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan 
de 3-sprong RD.  Aan de 4-sprong bij inrit loopt u 
RD  (77) over het brede pad met links de bosrand. 
Aan de 3-sprong met graspad loopt u RD  verder 
over het brede pad.   
 

3. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (77) over 
de bosweg, die u geruime tijd volgt. Aan de 3-
sprong loopt u RD (76) en even verder passeert u 
een rood/witte afsluitboom.  Meteen voorbij deze 
afsluitboom gaat u L over het brede pad met links  
de bosrand.  (U verlaat hier de route van het gele 
kruisje en 76). Aan het einde van de bosrand en bij  
nauwe doorgang loopt u RD door het weiland met 
rechts een hoge haag. Aan het einde van het 
weiland gaat u L en even verder gaat u R door 
nauwe doorgang. Ga dan R over de 
veldweg/graspad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(blauwe ruit/61). Volg nu 750 m deze licht dalende 
veldweg/graspad met voor u in de verte de 
kerktoren in Raeren. Steek bij stenen 
memoriekruis de asfaltweg over en loop dan 400 
m RD (61) over de licht stijgende veldweg.  
 

(Op het wegkruis staat de tekst: “Hier entschlief am 
5. Nov. 1865 Heinr. Hagelstein. Betet um seine 
Seele. RIP”).  
 

Aan de 4-sprong bij picknickbank gaat u L (wit-
rood/geel kruisje) door het draaihekje en loop dan 
RD door het weiland omlaag. Volg nu tot het 
rustpunt de route van het gele kruisje. Beneden 
steekt u via bruggetje de Reybach over en ga dan 
even verder door de nauwe doorgang.  
 

(U blijft nu via draaihekjes RD door de weilanden 
lopen tot aan de asfaltweg in Raeren).  
 

Loop nu RD het volgende weiland omhoog. Ga 
boven door het draaihekje en steek RD het 
volgende weiland over met rechts in de verte de 
kerk in Raeren. Ga door het stegelke en loop RD 
het weiland omlaag met links van u de doornheg.    
 

4.  Steek beneden rechts van poel via 2 nauwe 
doorgangen de veldweg/graspad over en loop RD 
het weiland omhoog richting woningen.  Ga 
boven door de nauwe doorgang en volg het 
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paadje, dat meteen naar links buigt en een eindje 
verder naar rechts buigt.  Aan het eind loopt u het 
weiland in en ga dan schuin L richting huis met 
leistenen muur. Bij dit huis in Raeren gaat u R de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD omlaag.  Aan de 3-
sprong bij groot stenen wegkruis loopt u RD 
verder omlaag.  Beneden aan de ruime 3-sprong 
bij groot muurkruis  gaat u L de doorgaande weg  
omlaag.  Aan de 3-sprong bij H. Familiekapelletje 
loopt u RD. U passeert vlak daarna links (nr. 95) 
de Töpferhof.  
 

(Zie infobord waar ook info staat over het 
ongevalskruis, dat u bij de brug passeert).  
 

Via burg bij stenen ongevalskruis (1587) steekt u 
de Iterbach en Periolbach over. U komt bij de 
parkeerplaats.  
 

5. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Op 
de brug bij stenen ongevalskruis (1587) gaat u bij 
verbodsbord L over de asfaltweg met links van u 
de Periolbach.  
 

(Hier onder de brug stroomt de  Periolbach in de 
Iterbach. Voordat u verder wandelt, kunt u via de 
kasseienweg naar de binnenplaats van de 
kasteel/(water)burcht Raeren (14e eeuw) lopen. Zie 
infobordje voor info over Burg. In de het kasteel is 
een pottenbakkerijmuseum (Topfermuseum). Dit 
museum met zijn collectie Raerens “steengoed” heeft 
de status van Europees erfgoed. Zeker een bezoekje 
waard (rondleiding ook in NL).  
 

Bij grote veestal word de asfaltweg een oprit 
stijgende grindweg voor opslag van boerderij. 
Aan de T-splitsing, einde terrein/opslag boerderij, 
gaat u bij draaihekje R (geel-rood) het asfalt- 
kerkpad omhoog.   
 

(In de omgeving van Raeren ziet u op verschillende 
plekken asfaltpaden door weilanden lopen. Dit zijn 
zogenaamde kerkpaden, die meestal de kortste 
verbinding waren vanuit de buurtschap naar de kerk). 
 

Na  50 m gaat u bij het volgende draaihekje R 
(geel-rood) het asfaltpad omlaag. Volg nu tot 
nader order de geel-rode wandelroute, die niet 
altijd duidelijk is aangegeven. Steek de Iterbach 
over en volg het asfaltpad door de weilanden 
richting kerk. Aan de T-splitsing gaat u L richting 
kerk.  Steek in het centrum van Raeren voorbij 
grote basisschool (1938) en bij  het gemeentehuis 
de doorgaande weg over loop RD omhoog.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt na 25 m bij 
bakkerij/lunchroom Kockartz).  
 

Bij groot stenen kruis en bij ingang St. 
Niklaaskerk (1719-1729) gaat u RD.  
 

(Kijk even naar het mooie interieur van de met 
Blaustein gebouwde kerk. In de kerk staat o.a. een 
prachtig altaar en preekstoel Rechts van de kerk op 
het kerkhof staan enkele mooie grote oude 
familiegrafstenen).  

Loop het trapje omlaag en loop RD over de 
klinkerweg met rechts van u oude grafstenen 
(18e/19e eeuw), die buiten het kerkhof staan.  
 

(Het eerste kruis is het Kule-Kreuz. Voor info over 
deze grafstenen en kerk zie infobordje, dat links 
meteen na het trapje staat).  
 

Bij waterput gaat u RD verder over klinkerweg. Bij  
zitbank en verbodsbord loopt u RD over het 
asfaltpad.  Aan de doorgaande weg bij bijzonder 
gietijzeren wegkruis gaat u L. Na 100 m, voor 
brug over de Iterbeek, gaat u R door het 

weiland/grasveld. (U steekt dus niet de brug over).   
 

6. Volg nu RD het pad met links van u de tuin van 
woning. Bij beekje loopt u via klaphekje een 
weiland in, dat u rechts diagonaal oversteekt.  Bij 
wandelmarkeringspaal gaat u R.  Blijf via nauwe 
doorgangen het “pad” door de weilanden volgen. 
Bij hoge haag van achtertuinen in de buurtschap 
Neudorf loopt u RD. Aan het eind van deze hoge 
haag loopt u RD door het kleine 
weiland/grasveld.. (Soms moet u hier onder twee 
draden (“hooggespannen”) door). Na 30 m gaat u bij 
wandelmarkeringspaal en kleine tuinkas L over 
het graspaadje gelegen tussen twee hagen.  
Steek de doorgaande weg over en ga loop RD 
(Knoppenburg) omhoog.  
 

(U passeert meteen  een infobordje met info over de 
burcht Kloppenburg, die u een eindje verder 
passeert).  
 

Loop nu RD door de mooie kastanjelaan. U 
passeert de mooie burcht/kasteeltje 
Knoppenburg (17e eeuw) en loop RD het weiland 
in. Steek dan RD (iets naar links) het grote weiland 
over richting enkele hoge bomen, die in de haag 
staan.  
 

(De bomen staan in de kortere zijkant van het 
weiland. Staat het gras hoog en moet nog gemaaid 
worden, loop dan links of rechts langs de 
haag/afrastering door het weiland).  
 

Ga bij de hoge bomen door het draaihekje en 
steek dan RD het smalle  weiland over. Ga door 
het draaihekje en steek RD de smalle akker over, 
die soms omgeploegd is. U passeert weer een 
draaihekje en steek het volgende weiland over.  
 

(Rechts in de verte ziet u de 47 m hoge watertoren 
van Raeren, die in het buurtschap Merols staat. Deze 
in 2009/2010  gebouwde watertoren heeft een 
capaciteit van 800 mᶟ water).  
 

Ga door het draaihekje en steek RD de akker over 
richting boerderij.   
 

(Indien de akker omgeploegd en modderig is, ga dan 
meteen na het draaihekje L langs de haag. Na 30 m 
gaat u bij ijzeren hek door/over de prikkeldraad en 
volg dan het brede graspad. Aan de asfaltweg gaat u 
R omlaag.  Bij grote zwerfstenen, beukenbomen en  
huisnr. 15 loopt u RD Ga nu verder bij **** in punt 7). 
 

7.  Aan de asfaltweg bij beukenbomen en grote 
zwerfsteen gaat u R omlaag.   
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**** (Meteen rechts ziet u mogelijk bij de grote houten 
stal eco-kippen rondlopen. In deze stal zitten 12000 
kippen, die zowel binnen als buiten vrij kunnen 
rondlopen).  
 

Waar het bos links eindigt en een weiland begint, 
gaat u L over het bospad. (U verlaat hier de rood-
witte route). Even verder gaat u door het klaphek 
en volg het bospad RD omhoog. Boven aan de 3-
sprong gaat u L over de licht stijgende brede 
bosweg door het naaldbos en geniet van de rust.  
 

(U loopt hier in de rand van het Belgische gedeelte 
van het Naturpark Hohes Venn Eifel).  
 

Boven aan de ruime kruising gaat u RD.  Aan de 
volgende kruising gaat u L (gele rechthoek/10)  
met links van u bos met berkenbomen. Voorbij 
rood-witte afsluitboom gaat u bij zitbank L over 
de doorgaande weg. Vlak vóór rood/witte 
afsluitboom gaat R (10) over het bospad.  Aan de 
kruising gaat u L (10) naar de bosrand. Meteen 
daarna bij stenen herinneringskruisje aan Joh. 
Wust 16-11-1944 gaat u door het klaphek en steek 
dan RD het weiland over.  Via draaihekje verlaat u 
het weiland en volg dan RD het pad dat bij huisnr. 
38 een grindweg wordt.  Waar de grindweg bij het 
leuke optrekje met huisnr. 31 naar links buigt, 
gaat u R (99) de veld- bosweg omlaag. Let op!  
Beneden, tegenover rechts staande ijzeren 
groene poort, gaat u L door de nauwe doorgang 
en steek dan RD het weiland over. (Soms kan het 
hier erg drassig zijn).Bij de hoge bomen gaat u L 
met rechts van u de Iterbach. Bij ijzeren hek 
steekt R via het betonnen bruggetje het beekje 
over.    
 

8. Na het bruggetje loopt u RD door het weiland 
omhoog richting hek.  (Soms moet u hier onder een 
hooggespannen verplaatsbare paarden omheining 
door). Boven bij ijzeren hek gaat u L omhoog en 
ga dan door het ijzeren klaphek (even open en 
weer dicht maken).  Volg dan RD het licht stijgende 
pad dat even verder tussen 2 hagen is gelegen.  
Aan de 3-sprong gaat u L (blauw kruis) het holle 
bospaadje omlaag.  Bijna beneden, circa 30 m 
voor de Iterbach, gaat u R door de nauwe 
doorgang. (U verlaat hier 24).  Steek dan RD het 
weiland over richting de met rode bakstenen 
gebouwde woning. Loop rechts langs dit huis en 
ga rechts in de hoek bij ijzeren hek en 
lantaarnpaal door het draaihekje.  Ga dan in de 
buurtschap Neudorf R de asfaltweg omhoog. Aan 
de 4-sprong voor huisnr. 21 gaat u L (groene ruit) 
over de grindweg langs huisnr. 21 A.  Volg nu RD 
(groene ruit)  de grindweg, die een dalende 

grindweg wordt. Beneden gaat u in Raeren RD 
over de kasseienweg en u passeert enkele leuke 
met Blaustein gebouwde oude huizen. Aan de 
ruime 4-sprong gaat u R (groene ruit/gele 
rechthoek) omhoog.  Vlak daarna voorbij huisnr. 
1B gaat u schuin L (groene ruit/gele rechthoek) 
de stenen trap omhoog en loop boven RD over 
het graspad omhoog richting zitbank. Aan de 3-
sprong bij huisnr. 7 gaat u L (gele 
rechthoek/Neudorfer Berg) over de asfaltweg.  
Negeer zijwegen. Aan het eind van de asfaltweg 
bij huisnr.31 loopt u RD (gele rechthoek/groen 
kruis) over het asfaltpad.    
 

9. Let op! Vlak daarna aan de 3-sprong van 
asfaltpaden bij zitbank, esdoorn (Vrowaseboom), 
infobordje en stenen veldkruis loopt u precies RD 
door het weiland. 
 

(Dus niet over het asfaltpad! Links ziet u de kerk en 
in de verte  de bosrand van het Aachenerwald).  
 

Bij haag loopt u RD via nauwe doorgangen/ 
draaihekje verder door de weilanden met rechts 
van u de haag. Loop dan RD over het brede 
graspad gelegen tussen hagen. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Bergscheid) over 
de doodlopende weg. Negeer zijwegen. Ga aan 
het eind bij huisnr. 25 door het draaihekje  ( 52 ) 
en u loopt een weiland binnen. Let op! Ga nu iets 
schuin R richting rechter zijkant van haag. Loop 
hier RD omlaag met even verder links van u een 
haag. (Het grote witte gebouw rechts beneden is het 
Seniorenzentrum Marienheim).  Bij draaihekje en 
smeedijzeren veldkruis gaat u schuin R omlaag 
richting beneden staand draaihekje. Ga beneden 
door dit stegelke en loop RD en steek bij 
zitbanken en groot houten veldkruis type 
vliegermodel via bruggetje de Periolbach over. 
Meteen na het bruggetje gaat u bij Haus am Blar 
(zie infobordje) L over het grindpad met links van 
u de beek. (u kunt bij splitsing van paden over een 
van beide lopen). Bij bijzonder plekje 
(Katzekönkel/zie infobordje), waar een “muur” in 
het water staat, gaat u door het draaihekje en 
loop RD (RR/blauwe ruit) door het weiland met 
links de beek. Bij mooi oud bruggetje (Hohe 
Brücke/zie infobordje)  gaat u R (RR1) het asfalt- 
kerkpad omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u RD met 
rechts het omgrachte en met Blaustein gebouwde 
hoge Haus Raeren (14e eeuw/zie infobord).  Aan 
de voorrangsweg in het oudste gedeelte van 
Raeren gaat u L. U komt weer bij de 
parkeerplaats.

 
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.   


