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Net ten zuiden van Aken ligt vlak over de Belgische grens in de Oostkantons (Duitssprekend) het plaatsje 
Raeren. Tijdens deze licht heuvelachtige, panoramische en avontuurlijke wandeling wandelt u meteen de 
weilanden in langs klaphekjes en via wat veldwegen komt u in het Waldheimer Wald. Hier volgt u een 
avontuurlijk stuk de beek de Inde en dan komt u in het dorp Schmithof. Via een mooi graspad komt u in het 
dorp Waldheim en dan volgt een prachtig paadje langs de beek de Herbach.  U loopt door kleine 
gehuchtjes en door een bos en dan wandelt u geruime tijd door weilanden met klaphekjes. Via verrassende 
graspaadjes komt u weer in Raeren waar u op het terras nog kunt nagenieten. Neem zelf proviand mee. 
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. U kunt na 
de wandeling naar het leuke Bahnhofscafé rijden, Langenbend 49, Raeren.  Open op zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 18.00 uur.  Een heel leuke plek, 
 
Startpunt: Parkeerplaats achter Bergscheider Hof, Hauptstrasse 96, Raeren. Tel:0032-486391104.  (U rijdt 
tussen huisnr. 90 en 92 de smalle weg in en parkeer op de grote openbare parkeerplaats achter de Bergscheider 
Hof).. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,99 km  3.50 uur  103 m  133 m 
 

 
 

956. RAEREN 16 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de 
Bergscheiderhof gaat u R. Meteen daarna gaat u 
L (Bergscheid) over de doodlopende weg.  
Negeer zijwegen. Ga aan het eind bij huisnr. 25 
door het draaihekje en u loopt een weiland 
binnen. Let op! Ga nu iets schuin R richting 
rechter zijkant van haag. Loop bij deze haag RD 
omlaag met even verder links volgende haag.  
 

(Het grote witte gebouw rechts beneden is het 
Seniorenzentrum Marienheim).  
 

Bij draaihekje en smeedijzeren veldkruis (soms 
slecht te zien) in haag gaat u schuin R het weiland 
omlaag richting beneden staand draaihekje. Ga 
beneden door dit draaihekje en loop RD en steek 
bij zitbanken, zwerfstenen en groot houten 
veldkruis type vliegermodel via bruggetje de 
Periolbach over. Meteen na het bruggetje gaat u 
bij “Haus am Blar” (zie infobordje) RD het pad 
omhoog. Boven gaat u door het klaphekje en loop 
RD (iets naar rechts) het weiland.   
 

2. Na circa 50 m gaat u bij dikke houten paal en 
waar afrastering begint met ijzeren palen R door 
het weiland met na 25 m rechts van u een haag en 
nog een afrastering met ijzeren palen. Blijf nu RD 
door het grote weiland lopen met rechts een 
haag. (Soms moet u in dit weiland over of onder een 
draad door van een verplaatsbare omheining). 
Boven in het weiland loopt u verder RD met 
rechts van u afrastering. Bij bosje gaat u verder 
RD door het weiland met rechts nog steeds de 
afrastering. Bij draaihekje aan het eind van het 
weiland en afrastering gaat u L. Na 15 m gaat u bij 
alleenstaande eik met boomkruisje (uit 2 stukken 
(7-2016)) R (blauwe ruit/groene rechthoek) door 
het draaihekje en loop RD door het weiland. Vlak 
daarna met rechts de zijkant van haag gaat u RD 
verder door het weiland. Vlak daarna gaat u door 
het volgende draaihekje en steek RD (blauwe 
ruit/groene rechthoek) het grote weiland over. 
Aan de overzijde bij hoge wandelmarkeringspaal 
in heg gaat u door het draaihekje en ga dan R 
(blauwe ruit/groene rechthoek) over de asfaltweg.  
 

(Rechts in de verte ziet u de kerktoren in Raeren).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L  (blauwe 
ruit/groene rechthoek) de veldweg/graspad 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L over 
de asfaltweg. Negeer doodlopende rechts 
(Wiesenweg) weg omhoog.  
 

(U bent hier nog steeds in Raeren. Voorbij huisnr. 25 
heeft u links prachtig uitzicht o.a. op de 133 m hoge 
tv- toren in het Aachener Wald).  
 

Aan de T-splitsing bij meubelzaak Emonspoel 
gaat u R omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD en 
steek meteen daarna de voormalige spoorlijn 
Vennbahn genoemd over.   
 

(De Vennbahn was de spoorlijn, die van Aken naar 
het Luxemburgse Troisvierges liep. Nu is het 
voormalig spoortraject een 125 km lange fietsroute 
(Vennbahnradweg)). 
 

3. Negeer Vennbahn links (fiets-wandel-ruiterpad)  
en ga dan meteen bij Andreaskruis L over de 
veldweg met links de Vennbahn/spoorlijn.  Aan 
de kruising bij boomkruisje en zitbank gaat u RD 
over de veldweg verder parallel aan de Vennbahn. 
Aan de T-splitsing bij groot bijen infobord gaat u 
R over de licht stijgende grindweg. (U verlaat hier 
de Vennbahn). Boven voorbij zitbank gaat u aan 
de T-splitsing, waar de grindweg naar rechts 
buigt, L over de bosweg. Bij grote zwerfsteen 
steekt u het waterstroompje over. (Alleen water na 
veel regenval).  Meteen daarna aan de 4-spong 
gaat u RD over het brede bospad/graspad.  Volg 
het bospaadje links van het brede graspad.  Aan 
de kruising bij 2 zitbanken en boomkruis gaat u R 
over de verharde bosweg.  Let op! Na ruim 100 m 
gaat u L over het bospaadje. Volg nu dit licht 
dalende kronkelende bospaadje waaraan in de 
zomer veel varens staan. Na 200 m gaat u aan de 
3-sprong RD verder omlaag.   
 

(Het “avontuurlijk” gedeelte (circa 200 m) dat nu volgt 
kan na regenval drassig zijn. Wilt u dit niet lopen, ga 
dan hier aan de 3-sprong L. Een eindje verder ziet u 
rechts beneden het meanderende beekje genaamd 
Inde. Ga nu verder bij punt 4).  
 

Na 30 m gaat u aan de volgende 3-sprong (soms 
slecht te zien) L met meteen rechts van u de 
meanderende beek genaamd Inde.  Volg nu het 
pad (soms slecht te zien) langs  de Inde. Na 200 m, 
waar de beek een haakse bocht naar rechts 
maakt, loopt u RD het steile paadje omhoog. 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R het 
pad omhoog met rechts beneden de beek.  
 

4. Aan de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u L omhoog. Meteen daarna gaat u bij 
stenen grenspaal 913 R over het bospad. (U loopt 
nu over Duits grondgebied).  Volg nu circa 1 km het 
bospad met rechts beneden de Inde, die soms te 
zien is en soms niet. Na 500 m gaat u aan de 3-
sprong (moeilijk te zien) R en na circa 50 m loopt u 
beneden vlak langs de beek. Volg nu circa 400 m 
het avontuurlijke paadje langs de beek. Let op!  
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Aan de 3-sprong bij 3 berken en bord 
“Luschwasser Entnamestelle” (staat naast de 
berken) gaat u L  de brede bosweg omhoog. 
Negeer na 50 m graspad rechts.  Boven aan de 4-
sprong bij grote zwerfsteen, waarop  straatnaam 
staat, gaat u R (Schmithoferweg) over de brede 
bosweg. Steek voorbij groot grasveld boven heel 
voorzichtig de voorrangsweg over en ga RD 
(Schmithoferweg) en u loopt het Duitse dorp  
Schmithof binnen.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(Frennetstraβe) omlaag. Voorbij huisnr. 83 gaat u 
R over het gras-voetpad. Voorbij  speeltuin met 
zitbanken (prima pauzeplek) volgt u RD de dalende 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u R omhoog. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u weer R 
omhoog. Tegenover huisnr. 80 gaat u L de  
doodlopende weg omhoog. 
 

5.   Voorbij het laatste huis (nr. 75) volgt u RD het 
graspad en u verlaat Schmithof.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts boven de kerk in 
Walheim).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L over het graspad. Aan 
de volgende 3-sprong gaat u R over het graspad. 
Steek de asfaltweg over en ga R over het trottoir. 
Na 350 m loopt u het dorp Walheim binnen. Steek 
de voormalige spoorlijn (Vennbahn) over en loop 
RD omlaag. Beneden voorbij huisnr. 48 gaat u L 
(Buchenstraβe). Negeer alle zijwegen. Na 250 m 
gaat u beneden aan de kruising RD (Hasbach). 
(Rechts op het grasveld staan zitbanken). Na 50 m 
gaat u bij verbodsbord L over het asfaltpad dat 
even verder een smal pad langs de bosrand 
wordt.  Aan de 3-sprong in het bos  gaat u RD het 
brede bospad omlaag met links van u een 
zijbeekje van de Iterbach. Beneden aan de T-
splitsing voorbij mooie rotswand steekt u L het 
zijbeekje over. Meteen daarna aan de 4-sprong 
loopt RD het paadje omhoog. Vlak daarna gaat u 
in het weiland/groot grasveld R met rechts van u 
de bosrand. Na 25 m gaat u R (begin paadje soms 
slecht te zien)  het bospaadje in. Volg nu circa 700 
m het leuke paadje, dat even verder een breder 
bospad wordt, met rechts beneden van u de 
Iterbach. Via draaihekje volgt u verder het pad RD 
(5) beneden door de “berg”weide met rechts van 
u de beek. (Aan het einde van de grote 
“berg”weiland lopen soms paarden).  
 

6. Aan het eind van de weilanden bij rotswand 
steekt u via draaihekje R de stenen brug en loop 
RD het volgende weiland met links van u 
afrastering. Vlak daarna aan de asfaltweg, met 
rechts de inrit van  mooie hoeve gelegen in het 
Iterdal, gaat u L (5).  Bij inrit van Hospiz am 
Iterbach (groot wit gebouw) steekt u via de brug 
weer de Itterbach over. Aan de kruising gaat u R. 
Steek voorzichtig de voorrangsweg (Monschauer 
Straβe) over en loop RD (Eisenhüttenweg) de 
rustige asfaltweg omhoog. Na 300 m, bijna boven, 
gaat u L over de veldweg. Aan de asfaltweg gaat 
u R omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u bij 
verbodsbord RD over de veldweg, die een eindje 
verder naar links buigt. Aan de asfaltweg gaat u L 

omhoog.  Vlak daarna gaat u boven in het 
buurtschap Sief bij de mooie met Blaustein 
(natuursteen) gebouwde voormalig basisschool 
(Grundschule/nu onderkomen brandweer) R 
(Pfeifferweg). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong 
R (Marientalweg).  
 

(Voor u in de verte ziet u boven de kerk in Raeren).   
 

Beneden aan de 3-sprong met Privatweg gaat u L 
(GrenzRoute 1).  Aan de T-splitsing voorbij brug 
over de Iterbach gaat u R (GR 1). Boven aan de 
volgende T-splitsing gaat u L (GR 1) de 
doodlopende weg omhoog. (U loopt nu weer op 
Belgisch grondgebied).  Na 200 m gaat u  R de 
veldweg omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD (geel kruisje).  Aan 
de 4-sprong bij inrit gaat u L over de bosweg. 
Negeer na 30 m bospad links. U verlaat het bos 
en steek RD het weiland over. (In dit weiland 
worden regelmatig reeën gespot).  
 

7.  Let op!  U loopt weer even het bos in en ga 
dan meteen in het bos L over het brede bospad.  
 

(U loopt dus niet het volgende weiland binnen waar 
ook regelmatig reeën worden gespot).  
 

Houd rechts aan, vlak langs het rechtsgelegen 
weiland. Op de hoek van dit weiland gaat u R. 
Negeer zijpaden en volg RD het bospad parallel 
aan het rechts gelegen weiland. Negeer ook 
voorbij het weiland zijpaden en volg het bospad, 
dat een stijgend bospad wordt, RD. Boven aan de 
T-splitsing gaat u L over de bosweg. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong L het (gras)paadje omlaag 
met voor u mooi uitzicht.  Beneden aan de 
asfaltweg gaat u R  met links van u de Iterbach.  
Let op!  Na circa  300 m loopt u boven schuin L 
bij 4 ijzeren palen en wandelmarkeringspaal (GR 
1) via de nauwe doorgang het weiland in en loop 
dan RD met links van u de haag. Aan het einde 
van de haag loopt u verder RD het weiland.  Via 
volgende nauwe doorgang steekt u RD het smalle 
weiland over met links van u de afrastering. Via 
nauwe doorgang loopt u het volgende weiland 
binnen en steek dit RD (GR1) over.  Blijf nu 
geruime tijd via draaihekjes en doorgangen RD 
(GR 1) de weilanden  lopen.  Aan het eind van het 
laatste weiland gaat u bij breed ijzeren hek via 
draaihekje RD (GR 1) over het graspad gelegen 
tussen 2 hagen.   
 

8.  Beneden aan de T-splitsing in Raeren gaat u R 
(GR 1). Aan de 3-sprong gaat u L. Aan de 4-
sprong gaat u RD over het asfaltpad langs huisnr. 
70.  Na 100 m gaat u L via het  draaihekje het 
weiland in. Steek dit weiland schuin rechts 
diagonaal over met rechts van u de kerk van 
Raeren.  Ga in de rechter hoek van het weiland 
door de nauwe doorgang en steek dan L via het 
bruggetje de Iterbach over. Na 50 m, waar het 
smalle asfaltpad naar links buigt, gaat u R en via 
2 draaihekjes steekt u de “koeienweg” over en 
loop dan RD het weiland omhoog met rechts van 
u nog steeds de mooie St. Niklaaskerk (1719-
1729).  
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Boven gaat u door het draaihekje en ga dan 
meteen voorbij zitbank en veldkruis op stenen 
sokkel schuin R door het weiland omhoog. Boven 
bij heg gaat u door de nauwe doorgang (slecht te 
zien) en loop RD het volgende weiland.  
 

(Mogelijk is de doorgang inmiddels zo dicht gegroeid 
dat dit niet meer gaat. Loop dan terug naar de 
zitbank en veldkruis en ga L met even verder links 
van u de haag. U passeert een lange vee drinkbak. 
Aan het einde van de haag gaat u voor loods L het 
weiland omhoog met rechts van u afrastering van het 
weiland. Na 100 m gaat u R (geel kruisje). Ga nu 
verder bij **** in dit punt).   

Volg nu het pad, dat nauwelijks zichtbaar is, door 
het weiland.  (Loop zodanig dat u circa. 100 m links 
van de grote loods uitkomt).  **** Ga door het 
draaihekje (geel kruisje) en volg de asfaltweg. 
Negeer zijwegen. Aan de voorrangsweg bij 
wegkruis gaat u R (Hauptstraβe) omlaag en u 
komt meteen bij de parkeerplaats.  
 

U kunt na de wandeling naar het leuke 
Bahnhofscafé rijden, Langenbend 49, Raeren.  
Open op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 
uur.  Een heel leuke plek, 

 

 
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.   

 

 

 

 


