
D
e kastelen wandeling (10 Km) richt zich 

tot de liefhebbers van het verleden en de 

natuur. De wandeling biedt de gelegen-

heid diverse kastelen en andere gebouwen met 

een grote historische betekenis te ontdekken.

1 - Kasteel Broich

De naam is afgeleid van “broeck” of “brook” wat 

in het dialect zoveel wil zeggen als moerasland. 

Broich was en is tot op de dag van vandaag om-

ringd door water.

Het kasteel en de omliggende landerijen van 

Broeck vielen onder de voormalige stiftsheer van 

Onze Lieve Vrouw in Aken. Het kasteel en de hoeve 

waren van begin 16e eeuw tot het eind van de 17e 

eeuw eigendom van de familie van der Heyden, 

ook wel Belderbusch genoemd. Tegenover het 

kasteel vindt je enkele oude bijgebouwen die van 

het eind van de 18e eeuw stammen. Vroeger was 

het kasteel geheel omringd door slotgrachten die 

in Noordoostelijke richting verbonden waren met 

een bijna 3 hectare grote vijver die grotendeels 

is drooggelegd. De oudste delen van het kasteel 

dateren van de 12e eeuw. In 1965 is het gebouw 

geheel gerestaureerd. Het gebouw valt bij konink-

lijk decreet van 23 mei 1972 onder monumenten- 

zorg. Nu wordt dit mooie kasteel bewoond door 

baron Karl von Broich, een afstammeling van de 

eigenaren uit de 14e eeuw en zijn familie.

2 - Kasteel Streversdrop

Ook wel “Kasteel Graaf”genoemd omdat de eige-

naar in de 18e eeuw in het locale dialect met graaf 

werd aangesproken. Dit opmerkelijke kasteel is in 
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een klein dal gebouwd en omringd door vijvers. 

Beschermd door brede slotgrachten is het toe-

gankelijk via een stenen brug met drie bogen die 

vroeger naar een ophaalbrug leidde. Het geheel, 

gebouwd in de vorm van een quasi vierkant, 

wordt gemarkeerd door twee ronde torens op de 

Noordoost- en de Zuidoost hoeken die stammen 

uit de 16e eeuw, de een robuust en laag en de 

ander rank en hoog. Volgens mondelinge overleve-

ring zou het bouwwerk, op zijn minst het centrale 

en oudste deel, stammen uit de Karolingische tijd 

rond 915.

3 - Hoeve Knip

Afgelegen en omringd door weilanden is dit een 

van de mooiste bouwwerken uit de hele regio. Aan 

de achterzijde van de geplaveide binnenplaats ligt 

een opmerkelijk woonhuis uit de 17e eeuw.

4 - Het Hees bos

In het Geuldal zijn de hogere en steile delen van 

de hellingen meestal bebost (beuken en eiken) en 

daar mogen we het Hees bos zeker toe rekenen.

5 - Te Berg

Een steile weg voert de wandelaar van het Hees 

bos naar Te Berg. Vanaf deze helling heb je een 

panoramisch uitzicht over het dorp Montzen en 

het rangeerterrein. Bij helder weer strekt het zicht 

zich uit tot het "Preuswald". Dit bos vormt de grens 

met Nederland en Duitsland. Aan de andere kant, 

richting zuiden, kun je de hoogste Ardennen top-

pen zien liggen. 

6 - Hoeve ter Heyden 
Deze hoeve, ook wel Tychon genoemd, is een 

prachtig bouwwerk uit de 16e eeuw en is opge-

trokken uit breuksteen, “moellons” genoemd, van 

zandsteen en kalksteen.

7 - Pannesheydt

Dit voormalige klooster van de zusters Augustijnen 

van het heilige hart van Maria van Auxerre (Frankrijk) 

is na verschillende verbouwingen getransformeerd 

in een bejaardenhuis.  Gedurende de Tweede

Wereldoorlog bood het gebouw onderdak aan 

jonge Scandinaviërs. De kloostergemeenschap 

werkte actief samen met het verzet en verborg, in 

het klooster geallieerde gevangenen die ontsnapt 

waren uit de nazi concentratiekampen.

8 - Huis Putz

Op de hoek van place communale, ligt dit schit-

terende laat 17e vroeg 18e eeuwse huis met zijn 

geplaveide binnenplaats en een met leien bedekt 

zadeldak en zijn dakkapelletjes aan de binnenhof-

zijde. Het dankt zijn naam aan een kleine bron voor 

het huis.

De Hulst

Hulst groeit zeer langzaam en kan dankzij zijn enorme weerstandsvermo-
gen wel 300 jaar oud worden. De bladeren overleven twee jaren en vallen af 
in het derde jaar. Tot op borsthoogte draagt de hulst bladeren die getooid 
zijn met stekels. Hoger in de boom komen steeds minder stekels voor aan 
de bladeren. Biologen zijn van mening dat dit een beschermingsmechanis-
me tegen planteneters is. De aanwezigheid van deze boom is altijd sterk met 
symbolen verbonden geweest. Zo zou de boom, geplant dicht bij een huis 
in hagen of geïsoleerd,  het huis en zijn bewoners beschermen. De twijgen 
worden gebruikt om stokken en zwepen te vervaardigen. Schoorsteenvegers 
gebruikten de takken vroeger om er de schoorsteen mee te vegen. Dankzij 
de taaie bladeren en zijn struikvorm biedt de hulst in de winter een perfecte 
schuilplaats aan het wild.
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