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Ten zuiden van Aken ligt het Belgische dorpje Hauset. Tijdens deze gemakkelijke wandeling met glooiende 
weilanden wandelt u meteen naar de Geul en via een pad langs de Geul komt u in het centrum van Hauset. 
Via leuke bospaadjes, voetpaden en door de weilanden komt u in het dorpje Astenet met het klooster 
Katharinenstift. U wandelt weer geruime tijd door weilanden en bossen en dan passeert u de mooie 
paardenfokkerij Gestüt Moosbend. Het laatste stuk loopt u ook weer door weilanden en via verrassende 
paadjes komt u weer bij het knusse café met terras. Er is een leuk winkeltje en op de 1e etage is een 
tentoonstelling.    Deze wandeling heeft mooie uitzichten, klaphekjes, nauwe doorgangen, oude boerderijen 
etc.  Neem zelf proviand mee. Onderweg staan een paar zitbanken maar de weilanden nodigen uit tot een 
picknick.  In de route zitten geen zware of moeilijke stukken en het is een genot om deze te lopen. 
 

Startadres:  Café Nussstöck,  Stock 47,  Hauset België. (Afrit 39 Eynatten).    Tel:0032-87653489.   
Geopend: Vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur (vertrek dus op tijd!). Maanden januari en februari 
gesloten. Groepen kunnen op afspraak ook op andere tijden terecht! 
 

Voor het café is weinig parkeerruimte. Parkeer in de straat: Navigatie: Stock 34 Hauset, daar is een 
parkeerplaatsje. Loop dan 200 m RD naar het café. U kunt ook starten bij de grote parkeerplaats (punt 4) van het 
Katharinenstift/klooster (nu verzorgingshuis) Stiftstraβe 9, Astenet. U kunt dan na 9 km pauzeren bij het knusse 
cafeetje van de sponsor. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,63 km  3.30 uur  84 m 190 m 
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1. Met uw rug naar het café gaat u L omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij de voormalige 
Kupfermühle gaat u RD en steek voorbij groot 
wegkruis via het bruggetje de Geul (Göhl) over en 
loop de grindweg omhoog. Aan de 3-sprong bij 
houten stal gaat u L (wit-blauw/geel-rood) de  
grindweg/veldweg omhoog.  Boven aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD (geel-rood/wit-
blauw)  over het pad gelegen tussen 
afrasteringen met links mooi uitzicht op de 
voormalige Kupfermühle.  Na 400 m steekt u 
voorbij vijver via bruggetje weer de Geul over en 
volg het pad langs de afrastering.  In Hauset gaat 
u R (Kirchstraβe) over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaar u L (Göhlstrasse/geel-rood). Negeer 
Privatstraβe links omhoog. (U passeert links (nr. 
25) een leuk optrekje). Aan de T-splitsing gaat u R 
(geel-rood) omhoog en u steekt weer de Geul 
over.  
 

(Links passeert u Château Máro, de woon- en 
werkplek van de kunstschilders (vader en zoon) 
Máro.  Bij huisnr. 100  passeert u een stalen 
“dravend” paard dat in de voortuin staat). 
 

Bijna boven aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u 
bij afsluitboom R (wit-blauw) het grindpad 
omhoog.  
 

(Na circa 100 m kunt u R een paadje inlopen naar 
uitzichtpunt, waar een zitbank staat met uitzicht over 
Hauset).  
 

Voorbij de volgende afsluitboom loopt u RD over 
de asfaltweg met meteen links weer een aardig 
stulpje.   
 
2.   Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en 
zitbanken gaat u RD over de bosweg. Bij 

afsluitboom en trafohuisje buigt de weg naar 
links en wordt een stijgende bosweg.   
 

(Hier heeft u rechts mooi uitzicht en ziet u twee 
spoorbruggen van de hogesnelheidstrein Aken – 
Luik).  
 

Boven aan de 5-sprong voorbij twee grote 
visvijvers gaat u bij wegwijzer en infobord R 
(rode ruit/blauw-wit/blauwe cirkel) het grindpad 
omlaag. Beneden voorbij schutting buigt het pad 
haaks naar links.  
 

(Hier heeft u rechts mooi uitzicht o.a. op de 
boogspoorbrug, de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald Mulleklenkes genoemd en in de verte 
op de kerken in Hergenrath en Kelmis (La 
Calamine)).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L omlaag en loop 
beneden onder het spoorwegviaduct door. 
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L over de 
veldweg met links boven van u de spoorlijn. Na 
100 m gaat u R het holle pad omhoog, dat boven 
een veldweg wordt. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u R de veldweg omlaag.  Aan de 
asfaltweg gaat u L.  Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L (geel-rood/wit-blauw/Velotour 26) 
langs huisnr. 80.  Neem nu de eerste weg R (wit-
blauw/geel-rood/Velotour 20) omhoog en steek 
via de brug de spoorlijn Aken –Luik over.   
 

3. Let op! Meteen na de reling van de spoorbrug 
gaat u bij wkp 78 L (79/geel-rood) het paadje 
omlaag met links de spoorlijn. Via nauwe 
doorgang loopt u weiland in. Steek dit weiland 
schuin links diagonaal over richting 
alleenstaande boom.  

tel:0032-87653489
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U passeert 2 nauwe doorgangen  en loop RD 
(geel-rood) door het lange weiland met links 
afrastering  
 

(Soms moet u over een verplaatsbare schrikdraad 
heen. Tip: paaltje optillen, indien mogelijk, en weer 
terugplaatsen. Een eindje verder ziet u in de verte 
voor u de watertoren in Henri – Chapelle).   
 

Na 500 m gaat u aan het eind van het weiland  
beneden door het hekje en steek bij wkp 79 via 
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD 
(77).  
 

(Hier ligt links de inrit van de hoger gelegen 
monumentale carréhoeve Mützhof, die voor het eerst 
genoemd wordt in de 15e eeuw Het bij behorende 
landhuis dateert uit de 17e eeuw).  
 

Loop nu in het dorpje Astenet RD (Nierstraβe) 
langs de Johannes de Doperkapel  (1724) met het 
mooie klokkentorentje en het links gelegen 
kasteel Thor met de mooie binnenplaats. (Het 
kasteel dateert uit rond 1700. Het poortgebouw stamt 
uit 1733).  Waar de asfaltweg bij de Groetbach, 
wegwijzer, verkeersspiegel en wkp 77 naar links 
buigt, gaat u R (groene ruit) over de grindweg.  
(Een eind verder ziet u links boven het Katharinenstift 
(klooster)).   
 

4.  Aan het eind van de grindweg loopt u RD het 
weiland in (Dus niet scherp links het paadje 
omhoog.)  Vlak daarna gaat u bij wegwijzer L door 
het weiland richting haag en Katharinenstift. Via 
nauwe doorgang loopt u het volgend weiland in. 
Steek dit schuin links over richting 
Katharinenstift. Ga door het draaihekje en loop 
RD. Via volgend draaihekje verlaat u het weiland 
en ga dan L het pad omhoog gelegen tussen 
muur en haag. Aan het eind van de muur gaat u 
scherp R en u passeert bij het beeld van St 
Katharina de ingang van het stift (1888), dat nu 
een bejaardenhuis is.  
 

(Via de ingang van het verzorgingshuis kunt u de St. 
Katharinakapel (1910) bezoeken. Als u het 
verzorgingshuis weer verlaat druk dan de 
aangegeven code van achter naar voren in en 
vergeet niet “sleutel” in de drukken Dit ter voorkoming 
dat dementerende ouderen het verzorgingshuis 
verlaten). 
 

De  Katharinenstift met de grote kapel (1910) werd in 
1988 gesticht met behulp van schenkingen van de  
Akense ondernemer Gerhard Rehm en zijn 
vrouw Katharina Rehm, naar wie de stichting is 
vernoemd.  Aanvankelijk was het een centrum voor 
wijkverpleging, meisjes huishoudschool, katholiek 
weeshuis en deed het dienst als opvang voor 
hulpbehoevende bejaarde dames. Nu is het een 
bejaardentehuis). 
 

Voorbij de Katharinenkapel gaat u bij zitbank R 
(99/geel-rood/blauwe rechthoek) de doodlopende 
klinkerweg omlaag. (Voor het klooster ligt een grote 
parkeerplaats (Stiftstraβe 9 Astenet)).   Na 30 m gaat 
u bij wegwijzer L (99/groene rechthoek) door het 
draaihekje met ”boog” richting 

Gippenhaag/Lontzen. Loop dan in het weiland 
meteen R  half om de vijver heen en bij 
alleenstaande boom loopt u RD (99) het weiland 
omlaag.   
 

5. Beneden in de linker hoek gaat u door de 
nauwe doorgang en loop dan schuin R (99/geel-
rood) door het weiland omlaag. Beneden bij 
draaihekje steekt u via bruggetje de 
Lontzenerbach over en loop dan RD (99/geel-
rood) via draaihekjes door de weilanden richting 
gele woning.  Volg de draaihekjes links langs de 
gele woning. Op het erf van de gele woning (Hof 
Gippenhof) gaat u L (99) de grindweg/nrit 
omhoog. Boven bij oud stenen wegkruis en wkp 
99 gaat u L (Bergstraβe/gele en groene 
rechthoek) over de asfaltweg.  Voorbij huisnr. 153 
gaat u bij stenen bij stenen grafkruis van het 
echtpaar Ahn (1893) - Kerren (1890) R 
(Mühlenweg/geel-rood) de asfaltweg omhoog.  
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis 
(2002) en zitbank gaat u R de grind- veldweg 
omlaag.   
 

6. Beneden aan de T-splitsing bij bosrand gaat u 
L over het graspad en volg het paadje om de 
afrastering van het weiland, dat 2 haakse bochten 
maakt. Aan het einde van het bospad gaat u R de 
brede bosweg omlaag, die beneden bij “hoogzit” 
naar rechts buigt en een brede stijgende bosweg 
wordt. Boven aan de 3-sprong gaat u  R de licht 
stijgende bosweg/grindweg omhoog, die u 
geruime tijd RD volgt.  Negeer breed graspad 
links en dan buigt de weg naar links. Aan de T-
splitsing gaat u R omhoog met links van u 
loofbos. Let op! Na 100 m neemt u het eerste 
bospad L. (Na 10 m passeert u op het pad een 
afgezaagde boomstronk (9-2016)).  Volg het bospad 
RD door het bos.  Na 250 m gaat u aan de Y-
splitsing bij het links gelegen weiland R over het 
pad  (Hier ziet u weer de tv-toren in het Aachener 
Wald). Volg nu verder het bospad, dat even verder 
naar rechts buigt. Voor woning gaat u R (gele en 
groene rechthoek). Vlak daarna gaat u bij deze 
woning en bij wegwijzer L (gele en groene 
rechthoek) de asfaltweg omlaag richting Astenet 
via Walhorn.   
 

7. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij 
verbodsbord L over de grindweg. Meteen daarna 
gaat u R (Limburgerweg/ Louissenstollen) door 
het holle pad. Volg geruime tijd het holle pad, dat 
een eind verder een dalend pad wordt.  
 

(Bijna aan het einde van het pad ziet u voorbij links 
staand stenen veldkruis en bij rechts staande woning 
links een mooie paardenfokkerij en de hooggelegen 
St. Rochuskerk (1858) in Hauset).  
 

Aan de asfaltweg bij mooi huis (nr. 5) gaat u RD 
de veldweg omlaag.  
 

(Even verder passeert u de ingang van de 
paardenfokkerij Gestüt Moosbend).   
 

Neem nu de eerste weg R langs huisnr. 129.  
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Meteen voorbij het plaatsnaambord Astenet gaat 
u R over het bospaadje, dat meteen naar links 
omhoog buigt over een “bruggetje” en volg het 
stijgende bospad.  (In de zomer kan het bospad 
dichtgroeien. Blijf dan de doorgaande weg volgen tot 
bij punt 8).   
 

(Boven passeert u rechts een diepe kuil en hoge 
rotswand. Ingang zinkmijn?).  
 

Ga door het klaphekje en loop RD het weiland 
omhoog richting het midden van de boerderij. 
Voor boerderij gaat u bij hoge paal met plaatje 
door de nauwe doorgang en ga dan L over de 
grindweg (inrit) met rechts van u de boerderij. 
Maak het “wegpakhekje” open en dicht en ga dan 
meteen bij wegkruis L de asfaltweg omlaag. (Loop 
rechts van de weg. Rechts ziet u weer de twee 
spoorbruggen van de hogesnelheidslijn).  
 

8. Na 100 m gaat u meteen voorbij zitbank en bij 
wegwijzer R (blauwe cirkel) door het draaihekje 
richting Hauset met voor u de boogspoorbrug. 
Steek schuin links het weiland over. (Soms moet u 
over een verplaatsbare  stroomdraad stappen). Ga 
door de nauwe doorgang (blauwe cirkel) en volg 
het bospaadje omlaag. Via draaihekje steekt u het 
smalle gedeelte van het weiland over en via 
poortje gaat u over het bospad. U passeert 
meteen rechts de ingang van groeve Fossey 
1878-1918. (Zie voor meer info infobord dat even 
verder aan de asfaltweg staat. Ook in het 
Nederlands).  Steek de smalle asfaltweg over en 
loop RD (Velotour 26/blauwe rechthoeken) de 
doodlopende weg omhoog langs huisnr. 8. Waar 
de asfaltweg voor brug naar links buigt, gaat u R 
(blauwe rechthoeken) door het groene draaihekje 
en volg RD het graspad. Aan het eind voor het 
hoge spoorwegviaduct gaat u R door het 
draaihekje en ga dan meteen L (wit-blauw) over 
het pad met links van u afrastering.    
 

9. U loopt onder het spoorwegviaduct 
(Hammerbrücke) door van de hogesnelheidslijn 
Aken – Luik.  
 

(Hier staat een infobord betreffende deze 
Hammerbrücke. De oude brug, de eerste 
spoorwegbrug in de Oostkantons, bestond uit twee 
verdiepingen met zeventien bogen die steunden op 

dertien andere bogen. Over dit viaduct gaat ook de 
regionale spoorlijn Aken - Luik).   
 

Volg dan het paadje door het weiland omhoog  
Aan het eind gaat u door het poortje en volg RD 
het stijgende bospad. Via draaihekje verlaat u het 
bos en steek RD (wit-blauw) het weiland over met 
even verder rechts van u een wilduitkijkhut en 
haag/akker. (Bij haag ziet u rechts weer de 
boogspoorbrug). Via draaihekje verlaat u het 
weiland. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank en houten wegkruis (Gipfelkreuz) gaat u 
RD (geel-rood) de asfaltweg omlaag  met links 
prachtig uitzicht en rechts zicht op de andere 
spoorbrug. Beneden bij wandelmarkeringspaal 
gaat u L (geel-rood/blauwe rechthoeken) en via 
de brug steekt u weer de Geul over. Volg de 
bosweg omhoog. Negeer boven zijpad rechts 
omhoog richting Kupfermühle. De bosweg wordt 
een dalende bosweg. Let op! Beneden ziet u 
rechts een weiland en wit boerderijtje. Meteen 
voorbij dit weiland gaat u R door het naaldbos 
met rechts van u dit weiland. Bij inrit van het 
boerderijtje gaat u RD over het bospaadje met 
rechts van u het boerderijtje en weilanden.  Aan 
de brede bosweg loopt u RD omhoog.  
 

10.  Aan de kruising gaat u R en meteen daarna 
verlaat u via draaihekje het bos. Steek nu RD het 
grote weiland over richting  huis. Let op! Bij drie 
bomen, waarvan er twee aan elkaar zijn gegroeid 

gaat u tussen de bomen door. Loop dan RD met 
even verder rechts van u afrastering van tuin   
woning. Bij haag gaat u rechts door het 
draaihekje en volg het smalle pad gelegen tussen 
houten afrastering en haag. Volg nu het graspad 
langs de woning. Na trapje gaat aan de grindweg 
L omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. 
Na 300 m komt u bij het met breuksteen 
gebouwde knusse deco – kunst - caféetje, de 
sponsor van deze wandeling, waar u op het terras 
of binnen bij de vriendelijk uitbaters nog iets kunt 
eten of drinken. Ze hebben er o.a. lekkere zelf 
gebakken Kuchen. Neem ook even een kijkje in 
het achterkamertje of bezoek de expositie, die 
boven op de zolder gratis te bekijken is. Zeker 
even doen.  

 
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.   


