Aken

Lousberg en
historische stad
Dit is geen rondwandeling maar een lijnwandeling van
station Aachen-West naar station AachenHauptbahnhof. Zet de (lichte) bergschoenen maar vast
klaar want binnen een half uurtje nadat u op station
Aken-West de trein bent uitgestapt gaat u de ruim 250
m. beboste Lousberg beklimmen. Over prachtige
wandelpaden en menig trap wandelt u naar de andere
kant van deze hoog boven de stad gelegen bergrug.
Onderweg geniet u natuurlijk regelmatig van het
prachtige uitzicht op de stad.

Van station
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7 km
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Na de afdaling kuiert u na een park met vijver zigzaggend dwars door de oude binnenstad naar
station Aachen-Hauptbahnhof. Onderweg daarnaartoe loopt u over de horecarijke Markt (met het
oude Stadhuis), door de campus van de Technische Hogelschool Aken (met prachtige oude en
nieuwe gebouwen) en langs de beroemde Akener Dom, welke u beslist van binnen moet
bezichtigen. Laat u daarin verwonderen door de achthoekige kerkhal met hoge galerijen en het
prachtige koepeldak. Het laatste deel van de tocht komt door de Elisengarten, langs de
Elisenbrunnen, het prachtige Postamt (Kapuziner Karree) en de Mariakerk. In het stadsdeel komt u
regelmatig door meerdere winkelstraten en over talrijke pleinen met gezellige
horecagelegenheden..

Start: Station Aachen West
Eind: Station Aachen Hbf
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International november 2019
Versie: 21-11-2019

1 Verlaat het perron via het tunneltje,
beneden in de grote tunnel LA en na de
tunnel RD (volg nevenstaat aan rechterkant van
drukke weg). Op kruising met brede
Süsterfeldstrasse RD (Bunsenstrasse). Aan het
einde RD, wandelpad met links een klein parkje.
Op de hoek daarvan met een kort links/rechtsknikje RD. Aan het einde LA
(Brüggemannstrasse). Aan het einde RA, wat
verderop eerst de brede drukke weg oversteken
en aan de overkant LA. Direct na het
benzinestation (dat is tegenover huisnr 83 links
van de weg) RA en na de asfaltplek aan het
einde RD de metalen trap op. Boven gelijk LA,
dan ziet u rechts een parkje en een
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aaneengesloten kleurrijk huizenblok. Ter hoogte
van het einde van dat blok schuin RA. Na het
grasdeel de weg via de verkeersheuvel RD
oversteken, volg RD kort paadje tussendoor
hulststruiken. Daarna LA en klim met een
rechterbocht omhoog, u passeert dan rechts van
u de zijkant van dat huizenblok. Aan het einde
RD en de langgerekte betontrap beklimmen.
Boven RA en na ruim 50m op het 1e pad scherp
LA omhoog. Aan het einde bij een schuilhut met
banken LA. Waar uw pad naar links gaat dalen
RD de stenen trap op. Na de ruime rechterbocht
scherp RA omhoog en 100m daarna op het 1e
pad scherp LA omhoog. Boven LA en iets
verderop op een smaller pad rechts aanhouden,
pad maakt een ruime rechterbocht.
2 Op het asfaltwegje RA en volg alleen de
linker U-bocht want daarna (let op, loop er
niet aan voorbij) moet u gelijk RA een trapje af.
Na dat trapje scherp LA, een lang recht licht
stijgend pad en blijf dit volgen. Waar u links een
asfaltweg ziet uw asfaltpad schuin naar rechts
dalend blijven volgen. Wat verderop komt er van
rechtsachter een pad bij en passeert u links van
u een bank in een nisje. Ruim 30m daarna via
een tweetredig trapje schuin LA omhoog. Boven
de asfaltweg RD oversteken en aan de overkant
bij bordje S109 het naar rechts stijgende pad
volgen. Op de asfaltweg scherp LA en kort
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daarna op de bredere asfaltweg RA. Strak voor
de rechterbocht (daar ziet u links de leuning van
een trap) RA, volg een wat vaag pad het bos in,
en na 20m op de kruising RD, een breder en
duidelijker halfverhard pad met verderop een
ruime linkerbocht. Aan het einde op het
asfaltwegje voor een uitzichtpunt LA, u passeert
bijna gelijk links van u een kantoortoren.
3 In het begin van de linker U-bocht bij de
betonpaaltjes RA en na 20m naar rechts via
een lange trap deze berg verlaten (links van die
trap is een uitzichtpunt, neem daar eerst even
een kijkje). Eenmaal beneden op de grote
grindplek gelijk RA, op de asfaltplek LA, tussen
de wit/rode paaltjes door, daarna de asfaltweg
RD oversteken en daarna bij het Bildchen /
235m LA. Na 50m (daar ziet u linksboven een
groot wit landhuis, u heeft dat al eerder gezien)
op het dalende halfverharde pad RA. Aan het
einde bij een trapje wat scherp LA en wat
verderop in de rechterbocht RD, over een trap
daalt u nu de stad in. Op kruising met
Theresienstrasse RD trap af en daarna ook RD
Weyhestrasse, tegenover huisnr 11 kunt u naar
links even een modern woonhof bekijken).
4 Aan de linkerkant van de weg lopend
beneden schuin naar links de Ludwigsallee
oversteken, aan de overkant, direct na het
voetgangersstoplicht, op het sierklinkerpad LA
en gelijk schuin RA het park in, volg de met een
linkerbocht stijgende halfverharde wandelweg.
Naast het gedenkmonument (Ehrenmal) RA de
trap af. Beneden de drukke weg oversteken,
een kort trapje af, en voor de rotsblokken LA
nog een trapje af. Beneden op de brede
wandelweg LA, volg met een ruime
rechterbocht de dalende wandelweg om een
park met vijver rechts van u. Beneden RA en
gelijk LA, volg de dalende Hermannstrasse. Op
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de grote kruising RD (Bergdriesch) en op de
volgende grote verkeerslichtenkruising ook RD
(Neupforte). Links van de weg lopend na huisnr
8a LA (Mostardstrasse). Aan het einde in de
winkelstraat RA, wat verderop ziet u links de
markt met het fraaie Stadhuis. Blijf daar rechts
lopen want na huisnr 43 moet u RA de dalende
Pontstrasse in. Op de kruising RD en direct na
de Theresienkirche LA de 3 trappen op, daarna
RA en volg wat verderop de haakse linkerbocht
(u loopt de Technische Hogeschool'wijk' in).
Aan het einde weg oversteken, RA en bij de
grote kruising LA, loop ook nu aan de
linkerkant. Rechts van u ziet u de fraaie grote
gebouwen van de TH.
5 Loop daar niet helemaal aan voorbij want
strak voor bushokje 'Technische Hochschule'
moet u LA het tegelpad volgen en RD blijven
gaan, dan passeert u rechts van u weer zo'n
fraai gebouw en links een modernere. Daarna
op de asfaltweg RD en aan het einde daarvan
LA (Annuntiatenbach, links in deze weg stroomt
in een goot een piepsmal beekje). Op de 1e
straat RA en heel kort daarna, na de lage flat
links van u, LA (Augustinergasse), kort daarna
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passeert u links van u de Augustinerplatz.
Daarna op de 1e kruising RA en op de volgende
RD (Johannes-Paul-II-strasse). Op het plein RD,
dan passeert u links van u de ingang naar de
Domschatkamer. Op de kruising LA via een hek
naar de voorkant van de Dom (Domhof). Strak
voor de kerk (ga deze beslist binnen
bezichtigen) RA. Op het plein LA (Münsterplatz),
passeer de kerk links van u, ga aan de
rechterkant van dit plein lopen. Na huisnr 6 nog
even RD, na het fontein met beelden RA het
Elisenpark in en RD. Loop het pad tussen de
gazons uit, de straat rechts van u is de
Hartmannstrasse. Aan het einde van het park,
na een kort rechterbochtje, naar links naar de
grote kruising en daar RA (Kapuzinergrabbe,
hier even naar links op en neer kunt u de
thermaalbronnen Kaiserquelle/Elisenbrunnen
bezoeken, u liep er in het park net achterlangs).
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6 Direct na het Theater LA (Theaterplatz), ga
gelijk rechts van de weg lopen want
halverwege de zijkant van dat Theater moet u
na huisnr 0-12 RA (Alter Posthof). RD gaand
passeert u rechts van u een plein met daar het
voormalige Postkantoor, dat grote lichtbruine
gebouw (Kapuziner Karree, schiet daar even in:
het overdekte binnenplein van dat gebouw is
bijzonder fraai en daar is er horeca). Aan het
einde van dit Alter Posthof LA, steek het
moderne plein RD over, op kruising met
Borngasse RD en beklim de opvallend
vormgegeven brede trap. Boven RA en wat
verderop LA, u ziet dan links een kleine
speelplek en passeert daarna de wat moderne
Marienkirche. Daarna LA, naast de
kerkachterkant RA (Leydelstrasse) en aan het
einde ziet u het stationsplein met het
Hauptbahnhof.
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