989 EYNATTEN 16 km
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Ten zuiden van de snelweg Aken-Luik ligt het Belgische dorp Eynatten. Tijdens deze gemakkelijke
wandeling wandelt u over veldwegen en een mooi hol pad naar het dorpje Walhorn. Dan volgt u een rustig
weggetje langs boerderijen en wandelt u enige tijd door het bos. Dan wordt de wandeling alleen maar
mooier. Via nauwe doorgangen en klaphekjes wandelt u door weilanden naar de plaats Raeren. Via leuke
voetpaadjes en door klaphekjes wandelt u door de weilanden terug naar Eynatten.
Gps afstand 16000 m, looptijd 3.45 uur en hoogteverschil 58 m.
Startadres: Parkeerplaats voor de kerk, Aachenerstraβe 6, Eynatten.

blz 2 van 4

989 EYNATTEN 16 km
1. Loop over de parkeerplaats langs het
monumentale patronaat (huisnr. 1) richting kerk.
Vlak voor de Johannes de Doperkerk gaat u R
(oranje en groen kruis) en u passeert het achter
de kerk staande bijzonder oorlogsmonument
(1956). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (groen
kruis/ruit) met links van u de kerk. (Hier ziet u voor
u 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). Meteen voorbij
de kerk gaat u R (groen kruis) het paadje omlaag
met links van u huisnr. 10.
(Als u hier L gaat, dan komt u bij de ingang van de
kerk met de prachtige glas-in-lood-ramen. 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 (huisnr. 7) stamt uit 1617. Als u bij de
ingang even RD loopt, dan komt u op het voormalige
kerkhof waar enkele oude grafstenen staan o.a. de
grote grafstenen van de familie Herzog en van
pastoor Hubert Lassaulx).
Beneden voor mooie oude
smeedijzeren wegkruis gaat u
over de asfaltweg met rechts
gerestaureerde Vlattenhaus
oude hoeve bij hoorde.

hoeve (1781) en
L (groen kruis/ruit)
van u het prachtig
(kasteel) waar de

(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).
Aan de T-splitsing gaat u L omhoog langs huisnr.
14. Aan de voorrangsweg gaat u R.
Na 200 m
gaat u bij zitbank R (Spellegasse) omhoog.
Voorbij huisnr. 14 gaat u R over het klinkerpad
dat gelegen is tussen haagbeuken. Aan de
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u L omhoog langs huisnr. 41. Aan
de 3-sprong gaat u RD over de brede veldweg.
Aan de T-splitsing gaat u L verder over de
veldweg/grindweg. (Links ziet u de 47 m hoge
watertoren van Raeren, die in het buurtschap Merols
staat. Tijdens de wandeling zult u deze in 2009/2010

gebouwde watertoren met een capaciteit van 800 mᶟ
nog vaker zien). Na 600 m wordt de veldweg een
stijgende verharde weg. Negeer meteen bospad
rechts. Boven in het buurtschap Johberg gaat u
bij huisnr. 62 R. Meteen daarna gaat u aan de 5sprong bij Banneuxkapel (1958) en picknickbank
L (rode rechthoek) over het (bos)pad met links
van u achtertuinen. (U kunt hier ook over het
bospad bij de picknickbank lopen en volg dan het
bospad langs enkele staties van de kruisweg. Voorbij
statie XIII komt u bij grote heiligen beelden. Ga dan
verder bij de volgende zin). Aan de 4-sprong bij
wegwijzer en de grote beelden van Johannes,
Maria en Jezus aan het kruis gaat u RD (rode
rechthoek) omlaag met rechts van u een
speeltuintje en het bovenste stenen deel van een
Romaanse galg, waaraan in 1763 nog drie
vrouwen werden opgehangen. Bij breed ijzeren
hek gaat u R (rode driehoek) het pad langs de
haag omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u L.
Meteen daarna gaat u L (rode rechthoek) over de
grindweg, die voor veldkruis een graspad wordt.
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (rode
rechthoek) het graspad omlaag, dat een mooi hol
dalend pad wordt. Bij 2 hef afsluitboompjes gaat
u verder RD. Aan de 3-sprong gaat u L over het
brede graspad. (Rechts ziet u de Molkerei – Laiterie
(kaasmakerij) Walhorn (1934)).
2. Aan de asfaltweg bij zitbank gaat u R (rode
rechthoek) omlaag. (Even verder passeert u links
een groot oud stenen memoriekruis). U loopt het
dorp Walhorn binnen. Negeer twee keer zijweg
rechts. Loop RD en voorbij huisnr. 64 en grote
parkeerplaats gaat u L en loop even verder bij
zitbank en stenen tafel RD over de veldweg met
rechts van u de Hornbach. (Als u hier RD de
asfaltweg omhoog loopt, dan komt u de mooie met
breuksteen gebouwde Stephanuskerk, waarvan de
toren uit de 12e eeuw stamt). Na circa 200 m gaat u
bij wegwijzer en ingang weiland (vouwer) R
(blauwe rechthoek) door het draaihekje en steek
dan RD omhoog het weiland over met rechts
mooi zicht op de kerk. Ga door de nauwe
doorgang en loop vervolgens RD het volgende
weiland omhoog. Boven gaat u door de nauwe
doorgang en steek RD het smalle weiland over.
Meteen daarna gaat u bij haag door twee nauwe
doorgangen en steek RD langs de oude
knotwilgen het volgende weiland over met rechts
nog steeds zicht de kerk. (Via dit pad (Leichenpfad)
door de weilanden werden in het verleden
overledenen naar de kerk in Walhorn gebracht). Via
draaihekje verlaat u de weilanden en loop dan RD
over het pad door de bosstrook. Aan de Tsplitsing bij wegwijzer gaat u L de asfaltweg
omlaag en u passeert rechts de voetbalvelden

van FC Union Walhorn. Aan de 3-sprong bij grote
natuursteen gaat u RD over de veldweg met
rechts het voetbalveld. Negeer zijpaden en volg
de veldweg, die een licht stijgende veldweg
wordt, 1 km RD. (Boven, bijna aan het eind van de
veldweg (Leichenweg), ziet u links de 133 m. hoge
Tv Toren in het Aachener Wald).
3. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en de met
breuksteen
(Blaustein)
gebouwde
Sint
Brigidakapel (1749/zie infobordje ook NL) gaat u
RD over de asfaltweg. Steek via zebrapad de
voorrangsweg over en ga RD (Merolser Straβe)
over de asfaltweg, die u 1,3 km RD volgt over het
plateau. Na 600 m, voorbij de mooie hoeve uit
1840 (huisnr. 7), gaat u aan de 3-sprong bij
wegkruis RD omlaag. (Voor u ziet u al het bos waar
u straks door heen loopt). Na 700 m gaat aan de Tsplitsing bij stenen herinneringskruis (1911) R
(Am Busch) omlaag. Na circa 200 m gaat u L over
het bospad langs de rood/witte afsluitboom.
(Attentie! Als er een bord hangt dat er die dag jacht is
loop dan terug naar de 3-sprong (Am Bush) en volg
de weg RD (Bovendriescherstraβe). Negeer zijwegen
en ga dan verder bij **** in dit punt). Bij afrastering
in het bos gaat u RD. Vlak daarna aan de Tsplitsing gaat u L het smalle bospaadje omhoog.
Volg nu 1,3 km RD het pad door de bosrand van
het naaldbos en later door de bosrand van het
loofbos. (In het loofbos is na bladerenval het pad
soms slecht te zien). Loop in het loofbos rechts
langs de diepe kuil. Negeer dan bosweg rechts en
loop RD het pad door de bosrand omlaag. Aan
de asfaltweg gaat u R. (Links ziet u weer de
watertoren).
**** Voorbij huisnr. 15 en bij grote
zwerfstenen gaat u L de inrit in. (Links 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).
Meteen daarna gaat R over het paadje over de
akker omhoog en ga boven door het draaihekje.
(Na de oogsttijd ploegt de boer het pad om. Boven
ziet u het draaihekje waar u naar toe moet. Bij nat
weer kunt u het beste hier RD de stijgende asfaltweg
volgen. Na circa 400 m gaat u bij einde haag van
akker L over het brede graspad. Bij ijzeren hek gaat u
L door/over de prikkeldraad en ga dan meteen R
langs de heg over de akker. Na 30 m. gaat u R door
het draaihekje).
4. Na het klaphekje steekt u RD (wit-rood) het
weiland over. Steek dan via draaihekjes RD (witrood/geel-rood) de smalle akker en het smalle
weiland over. Steek vervolgens RD het lange
weiland over richting kasteelhoeve/kerktoren. (Als
het gras hoog staat en nog gemaaid moet worden,
loop dan links langs de rand van het weiland en loop
dan naar het kasteeltje). U passeert de mooie
burcht/kasteeltje Knoppenburg (17e eeuw) en
loop dan RD door de mooie kastanjelaan. Steek in
de buurt Neudorf de doorgaande weg over en ga
bij stenen wegkruis en bushalte RD (geel-rood)
over het graspaadje. In het weiland gaat u R
(geel-rood). Aan de linkerzijde bij de ijzeren poort
loopt
u
RD
(geel-rood/wit-rood/gele
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rechthoek/blauwe ruit) over het pad met rechts
van u de hoge haag.(Soms moet u hier onder of
tussen twee “hooggespannen” draden/touwen door).
Loop nu via nauwe doorgangen RD door de
weilanden richting kerktoren van Raeren. U
verlaat de weilanden en volg dan het pad met
rechts van u achtertuinen. Aan de asfaltweg gaat
u L. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (gele
rechthoek/blauwe ruit/wit-rood/geel-rood) over
het asfaltpad.
5. Aan de 4-sprong bij zitbank en grote
parkeerplaats loopt u RD (blauwe ruit/gele
rechthoek/wit-rood) over de klinkerweg richting
kerk. Let op! Vlak vóór de mooie St. Niklaas kerk
(1719-1729) gaat u R over het klinkerpad.
(Hier staan links oude grafstenen (18e/19e eeuw), die
buiten het kerkhof staan. Voor info over deze
grafstenen zie infobordje bij trapje. Loop hier even
RD en kijk even naar het mooie interieur van de met
Blaustein gebouwde kerk. Naast de kerk ligt het
kerkhof waar enkele mooie oude familiegrafstenen
staan).
Loop dan RD over het verhard bospaadje en na
het bosje passeert u een skatebaan. Aan de 3sprong op het bruggetje over de Iterbach gaat u L
en u loopt even verder tussen de huizen door.
Aan de doorgaande weg in Raeren, met aan de
overkant van de weg een St Jozefkapelletje, gaat
u L. Loop nu RD met links van u de Iterbach Aan
de 4-sprong bij gemeentehuis gaat u R (geelrood/wit-rood) over de klinkerweg langs huisnr.
45a. (Hier aan het plein staan zitbanken). De
klinkerweg wordt een asfaltweg en voorbij de
basisschool loopt u bij verbodsbord RD
(geel/geel-rood) over het asfaltpad. Aan de 3sprong bij stuk vangrail gaat u RD (groene
ruit/gele rechthoek) langs de afrastering. Let op!
U passeert twee draaihekjes en 25 m verder gaat
u L het weiland in. Steek dit iets schuin rechts
over. Circa 25 m links van sparren gaat u door
draaihekje. Vlak daarna gaat u door het volgende
draaihekje en loop RD. Aan de asfaltweg bij
verkeersspiegel gaat u L. Let op! Meteen daarna
bij huisnr. 45 gaat u R het graspaadje omhoog. U
passeert een nauwe doorgang/draaihekje (klemt)
en loop RD over het grasveld/tuin. Ga in de
rechterhoek door het draaihekje loop dan RD
langs de afrastering door het weiland omlaag.
Beneden in de rechterhoek gaat u door het
draaihekje en ga dan meteen L door het volgende
weiland omlaag.
6. Beneden steekt u voorbij stuk vangrail via twee
nauwe doorgangen een graspad over en steek
dan schuin rechts diagonaal het weiland over. (U
loopt dus boven naar de rechterhoek). Ga hier door
het klaphekje (geel kruis/geel-rood) en steek RD
het weiland over. (Links ziet u weer de watertoren).
Via nauwe doorgang en smal bruggetje steekt u
RD de volgende weilanden over. Voorbij
draaihekje gaat u aan de 3-sprong bij
picknickbank RD de veldweg/graspad omhoog.

(U verlaat hier de route van het gele kruis). Aan de
T-splitsing gaat u R (blauw kruis/geel-rood) over
de grindweg met links van u Reithalle Rattenhaus
waar men therapeutisch kan paardrijden. U loopt
het buurtschap Berlott binnen. Aan de kruising
bij wegkruis gaat u RD (Berlott). Na 30 m gaat u
bij elektriciteitstoren L over het pad gelegen
tussen hagen.
(In deze voormalige trafotoren is het enige
wortelmuseum van de wereld gehuisvest. Druk even
op de knop rechts naast het raam. Inderdaad
geweldig…… De elektriciteitstoren is gebouwd in
1923 en zorgde voor de eerste vijf lichtpunten in et
buurtschap Berlott).
U passeert een nauwe doorgang en steek dan RD
(oranje kruis/geel-rood) het weiland over.
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7. Steek bij zitbank de asfaltweg over en loop bij
breed ijzeren hek RD (groen en oranje kruis/geelrood) over het asfaltpad langs de haag. Volg nu
het asfaltpad (oud kerkpad) via vijf draaihekjes RD
door de weilanden. Bij breed ijzeren hek loopt u
RD over de verharde veldweg. Aan de 3-sprong
bij zitbank en stenen wegkruis in Eynatten gaat u
L. Bijna aan het eind van de weg gaat u R over
het (gras)paadje. Bij speeltuintje gaat u L over de
parkeerplaats. Aan de T-splitsing voor sporthal
gaat u R omlaag. Aan de doorgaande weg bij
verkeersspiegel gaat L. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u RD. Steek bij huisnr. 12 en bij de
apotheek via het zebrapad de doorgaande weg
over en loop RD over het klinkerpad langs huisnr.
5a. Steek via het volgende zebrapad de volgende
doorgaande weg over en loop naar de
parkeerplaats bij de kerk.
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