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Ten zuiden van Aken ligt het Belgische dorpje Hauset. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u 
door de bossen naar de Geul en dan loopt u ongemerkt over een spoortunnel. Via een fijne veldweg 
wandelt u naar het dorp Eynatten waar een Konditorei ligt (dagelijks open, dinsdag gesloten, za-zo open tot 
14.00 uur). U loopt door weilanden en voetpaadjes naar een kleine buurtschap en dan loopt u langs 
bosranden naar het dorp Lichtenbusch. Het laatste stuk gaat weer door de bossen en via een verrassend 
paadje komt u weer in de buurt van het café waar u kunt afsluiten met Kaffee & Kuchen. Er is ook een leuk 
terras.  Neem voor onderweg zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken onderweg. Dit is een wandeling 
om lekker te genieten van bossen, weilanden en dorpjes en er zitten geen moeilijke passages in de route. U 
kunt ook starten bij de kerk van Eynatten (An der Kirche) en dan pauzeren bij de Residenzhof. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Café & Bistro Residenzhof, Aachener Straβe 200, Hauset.  Tel:0032-87310170. 
Openingstijden:  Dagelijks vanaf 08.00 uur, wo. gesloten. Voor en rechts van het café zijn parkeerplaatsen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,10 km  3.45 uur  68 m  143 m 
 

 
 

982. HAUSET 16,1 km 
 

1. Met uw rug naar het café steekt u via het 
zebrapad de doorgaande weg over en ga dan L 
over het trottoir.  Neem nu de eerste weg R 
(Frepert) richting Vaals en volg geruime tijd deze 
stijgende weg RD. Na 700 m gaat u meteen 
voorbij  huisnr. 85 L over de brede grindweg en u 
passeert meteen links bij toegangshek een leuk 
optrekje. Voorbij het laatste huis, eveneens een 
leuk optrekje, gaat u aan de 3-sprong in het bos R 
(wit-rood)  over het bospad met rechts van u 
achtertuinen. Steek bij zitbank de  asfaltweg  over 
en loop bij afsluitboom RD (wit-rood) de bosweg 
omlaag.  Negeer zijpad rechts. U passeert even 
verder  een met breuksteen gebouwde schuilhut.  
Beneden aan de asfaltweg gaat u L  Meteen 
daarna  gaat u bij verbodsbord R (rode ruit/wit-
rood) het bospad omlaag. Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong R (wit-rood/rode ruit) door de nauwe 
doorgang en volg het bospad met rechts van u 
een grubbe RD omlaag. Na 200 m steekt u via 
bruggetje de Geul over en volg het pad RD met 
rechts van u de Geul, die nabij Bunde in de Maas 
stroomt. Boven voorbij afsluitboom en het einde 
van de “Geulpromenade” gaat u RD (Gossert) 
over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij wegkruis loopt bij afsluitboom RD 
(blauw-wit) het bospad omhoog.   
 

(Na circa 100 m kunt u R een paadje inlopen naar 
uitzichtpunt, waar u bij zitbank mooi uitzicht heeft o.a. 
op de St. Rochus kerk (1858) van Hauset).  
 

Aan de asfaltweg loopt u RD met meteen links 
van u weer een aardig stulpje.   
 

2. Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en 
zitbanken gaat u RD over het brede pad. 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).  
 

Na 500 m passeert u boven forellenvisvijvers. 
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong RD (rode 
rechthoek)  over de asfaltweg.  Na 40 m gaat u bij 
verbodsbord L (rode rechthoek) over  de 
bosweg/ruiterpad, die u geruime tijd RD volgt. Na 
750 m gaat u boven aan de 4-sprong bij wegwijzer 
gaat u L over de grindweg.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt bij een zitbank. U 
steekt dan ongemerkt de spoortunnel over van de 
hogesnelheidsspoorlijn Aken-Luik).  

Negeer zijpaden en blijf de brede grindweg RD 
volgen parallel aan de rechtsgelegen 
ondergrondse spoortunnel van de 
hogesnelheidsspoorlijn  Aken-Luik. (Mogelijk hoort 
u een ondergronds voorbij zoevende trein). Na 650 m 
gaat u voorbij hek L de asfaltweg omhoog en 
meteen daarna steekt u via de brug de 
autosnelweg Aken-Luik (E40) over.  Meteen na de 
brug en voorbij wegwijzer gaat u L over de 
bosweg. Meteen daarna gaat aan de Y-splitsing 
bij afsluitboom R de bosweg omhoog.  Boven 
wordt de bos- grindweg een (gras)pad dat een 
eind verder naar rechts buigt met links van u een 
meidoornhaag. Aan de asfaltweg bij 
verkeersspiegel gaat u L langs huisnr. 17b. 
Negeer voorbij huisnr. 39 en bij zitbank bospad 
links omhoog.  
 

(U kunt hier ook L het bospad omhoog lopen en via 
de kruiswegstatie komt u bij de Banneuxkapel. Ga 
dan verder bij **** in punt 3).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD verder omhoog.  
 

3. Bijna boven aan de 4-sprong bij wegwijzer in 
Johberg gaat u bij de grote beelden van 
Johannes en Maria en Jezus aan het kruis L (rode 
rechthoek) over het brede (bos)pad richting 
Banneuxkapel.  
 

(Hier staat rechts bij het speeltuintje het bovenste 
stenen deel van een Romaanse galg, waaraan in 
1763 nog drie vrouwen werden opgehangen).  
 

Even verder loopt u parallel aan de links staande 
kruisweg.  **** Aan de 5-sprong bij picknickbank 
en de Banneuxkapel (1958)  loopt u RD achter 
langs de zitbank over het smalle bospaadje, 
evenwijdig aan de rechts gelegen asfaltweg.  Aan 
het eind van het pad gaat u L over de asfaltweg, 
die een dalende asfaltweg wordt. Negeer na 500 
m bij wegwijzer en verbodsborden bospad links 
en loop even verder bij verbodsbord RD over de 
grindweg/veldweg, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(U heeft hier rondom mooi uitzicht. Rechts ziet u de 
47 m hoge watertoren van Raeren, die in de 
buurtschap Merols staat. De in 2009/2010  gebouwde 
watertoren heeft een capaciteit van 800 mᶟ).  
 

Na ruim 600 m gaat aan de 3-sprong RD (rode 
ruit) de veldweg omlaag. Beneden aan de 
voorrangsweg in Eynatten loopt u RD (rode ruit) 
en u passeert enkele mooie met breuksteen 
gebouwde woningen.  

tel:0032-87310170
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Via brug steekt u de Rovertbach over. 
 

(Even verder passeert u links (nr.18) het prachtig 
gerestaureerde Vlattenhaus.  
 

Het Vlattenhaus (15e eeuw), dat op een  waterburcht 
lijkt, was tot 1733 in het bezit van de familie von 
Vlatten. In sept. 1944 werd het door twee 
Amerikaanse bommen verwoest en werd het 
uiteindelijk een ruïne. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw werd het gekocht door een architect uit 
Aken, die het heeft hersteld met als resultaat het 
prachtige huidige gebouw. De achterliggende hoeve 
uit 1781 hoorde bij het herenhuis).  
 

Aan de 3-sprong voor huisnr. 16 gaat u L. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R  (An der 
Kirche) omhoog. Even verder passeert u bij 
zitbank een oude stenen wegkapel met piëta, een  
rouwende Maria met Christus die van het kruis is 
afgehaald. Even verder passeert u de Johannes 
de Doperkerk.   
 

(Als u hier bij de kerk, die te bezichtigen is, R de weg 
inloopt  dan kunt u drie kwart om de kerk lopen. Aan 
de zijlkant van de kerk staan op het voormalige 
kerkhof enkele oude grafstenen o.a. de grote 
grafstenen van de familie Herzog en van pastoor 
Hubert Lassaulx.  
 

Achter de kerk staat een bijzonder oorlogsmonument 
(1956). De kerk is hier in 1440  gebouwd. Ze verving 
een kapel uit de 12e eeuw. In 1707-1710 werd een 
nieuwe kerk gebouwd, die de vervallen kerk verving. 
De huidige toren werd gebouwd tussen 1733 en 
1736.  
 

De kerk kreeg haar huidige uitzicht en omvang na 
een brand op 23 april 1950, waarbij het koor en de 
sacristie verwoest werden. In de kerktoren hangt o.a. 
de 500 kilo zware Mariaklok, die dateert uit 1467. De 
pastorie stamt uit 1617). 
 

Voorbij de kerk gaat u aan de 4-sprong RD.  
 

(Links ziet u hier het Amstenrather Haus (15e eeuw). 
Bij de doorgaande weg kunt u via de mooie 
binnenplaats van de monumentale hoeve het mooie 
kasteeltje/herenhuis goed bekijken). 
 

4. Vlak daarna  steekt u de voorrangsweg over en 
loop bij verbodsbord RD (Louisenstraβe).  Aan de 
T-splitsing gaat u L. (groen kruis/geel-rood) 
richting Raeren. Meteen daarna gaat u tegenover 
verkeersspiegel en voorbij huisnr. 22 bij 
verbodsbord R de eenrichtingsweg omhoog.  Aan 
de 3-sprong voor de sporthal (Lichtenbuscher 
Straβe nr. 24) gaat u L langs de parkeerplaats.  
Voor het schoolpleintje gaat u R over het 
klinkerpaadje. Aan de asfaltweg gaat u  L langs 
huisnr. 14.  Aan de T-splitsing bij zitbank en 
wegkruis gaat u R omhoog.  Boven loopt u RD 
over de veldweg. Aan het eind van de veldweg 
volgt u via 5 draaihekjes het asfaltpad (kerkpad) 
RD (geel-rood) door de weilanden.  (Na 250 m 
passeert u een zitbank, een mooie pauzeplek na 9,5 
km). Aan het eind van het pad bij enkele huizen 
steekt u de asfaltweg over en loopt u bij oude 
grenssteen en zitbank RD (geel-rood) via de 

nauwe doorgang het weiland binnen. Loop nu RD 
door het weiland/graspad richting rechter kant 
dwarshaag en oude stenen grenssteen. Bij  de 
dwarshaag loopt u RD en na 20 m gaat u RD 
(geel-rood) via de nauwe doorgang  over het pad 
gelegen tussen 2 meidoornheggen.  
 

5. Aan de asfaltweg bij zitbank en trafohuisje in 
de buurtschap Berlott gaat u L.   
 

(In de trafotoren is het enige wortelmuseum van de 
wereld  gehuisvest. Druk even op de knop rechts 
naast het raam. Inderdaad geweldig…… De 
trafotoren is gebouwd in 1923 en zorgde voor de 
eerste vijf lichtpunten in Berlotte).   
 

Volg nu de licht dalende asfaltweg door de mooie 
bomenlaan.   
 

(Even verder bij huisnr. 30 is het een vrolijke 
beestenboel (02-2018).  
 

Bij huisnr. 20 staat een stenen wegkruis waarop de 
twee namen staan van de echtgenotes, die vroeger 
tot 1892/1895 in deze boerderij hebben gewoond).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R 
(Raaffstrasse) langs het bushokje.  Vlak daarna 
aan de kruising gaat u bij verbodsbord  L 
(Stestertstraβe). Na 100 m gaat bij 
wandelmarkeringspaal R over de brede  veldweg.  
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L over 
de veldweg.  Na circa 500 m buigt de veldweg 
naar rechts. Negeer even verder bij afsluitboom 
zijweg rechts. Na 50 m, aan het eind van de 
veldweg/bosweg met links van u een ingang van 
weiland en vee drinkbak, gaat u R over het 
onduidelijke bospaadje in. Na 40 m gaat u aan de 
T-splitsing L over het bredere bospad.  Aan de 3-
sprong bij picknickbank gaat u L over de bosweg.  
Negeer breed graspad rechts. Aan de asfaltweg 
bij afsluitboom in Lichtenbusch  gaat u L omlaag. 
Negeer meteen bij wegkruis zijweg links.    
 

6.  Steek bij wegkruis, zitbank en verkeersspiegel 
de voorrangsweg over en loop RD (Hebscheider 
Heide) omhoog. Negeer alle zijwegen en steek na 
550 m via de brug weer de autosnelweg Aken – 
Luik over.  Meteen na de brug, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u L 
richting Luik. Meteen daarna gaat u RD  
(Johannisberg/Grenz Routen 1) omlaag langs 
huisnr. 4a.  Aan de 4-sprong bij doodlopende weg 
gaat u L (wit-blauw) over de veldweg en u 
passeert meteen een picknickbank. (Rechts ziet u 
het importgasstation Lichtenbusch). Een eindje 
verder passeert u een afsluitboom en volg bij 
verbodsbord de bosweg RD.   
 

(Na 250 m loopt u parallel aan de links stromende 
Geul, die hier circa 600 m vandaan rechts in bos 
ontspringt).  
 

Negeer na ruim 400 m zijweg rechts.  Voorbij 
afsluitboom gaat u bij open plek R (geel en oranje 
kruis) en loop dan bij infobord, zitbank, 
verbodsbord en de  volgende afsluitboom RD de 
bosweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(oranje kruis) verder omhoog.   
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Aan de 3-sprong bij grijs/wit betonnen paaltje 
gaat u L het bospad door het naaldbos omlaag.  
Een eindje verder passeert u rechts een soort 
bunker (Wie weet wat dit is?) en loop links langs 
deze “bunker”. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong R.  
Aan de asfaltweg bij hallen/loodsen loopt u RD  
over de asfaltweg.  
 

(Op  zaterdag en zondag wordt in de eerste hal een 
rommelmarkt/brocanterie/Trödelmarkt gehouden).  
 

Bijna boven, vlak voor de voorrangsweg, gaat u 
bij grote (leegstaande 10-2016) showroom L over 
de parkeerplaats met links van deze showroom. 
Aan de T-splitsing gaat u R omhoog. Meteen 
daarna aan de doorgaande weg gaat u L en u 
komt al snel weer bij het startpunt. 

  
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.   

 
 


