
Tour 2: Kastelen ronde in Montzen 
 

Met uw rug naar de ingang van de kerk loopt u rechtdoor (Rue de Hombourg) 
voorbij Haus Pütz. Na 200 m (bij kapel) houdt u links aan.  
Bij de Y-splitsing met wegkruis rechts (Rue du Chateau de Broich, geel kruis). 
Na 400 m buigt de weg naar links en brengt u naar de waterburcht Broich. 
Links van het kapelletje naast het kasteel gaat u door het draaihekje, vervolgens 
weer door een draaihekje rechts van de stal en blijf dan rechts van de 
meidoornhaag lopen. Via een oranje draaihekje verlaat u het weiland en volgt de 
asfaltweg naar links. 
Bij de 3-sprong rechts voorbij de vijver van waterburcht Graaf. Volg de 
stijgende asfaltweg met kasteel Graaf aan uw rechterkant. Boven aan de kruising 
met zitbank rechts (Kinkenweg, geel kruis). 
Loop in richting van het bos. U passeert Hoeve Kniep aan uw rechterkant. Links 
de heuvel van een golfbaan. 
U bereikt het bos en volgt de steile weg omhoog. Bij de kruising met zitbank 
rechtdoor. Volg de weg door het bos geruime tijd tot voorbij een zitbank en een 
paal met geel kruis. 
Bij de splitsing met picknickbanken en waterreservoir gaat u rechts (geel kruis). 
Negeer zijwegen. Na 600m rechts aanhouden. Negeer zijwegen en volg het 
dalende pad met schitterend uitzicht. Bij de asfaltweg links. Volg de weg 
eveneens met mooi uitzicht voor 1,3km. Aan het einde rechts en meteen er 
tegenover de veldweg in. Loop de grindweg omlaag door het bosje. 
Let op! Iets verder buigt u rechts af het smalle pad op. Bij de splitsing links. Aan 
de volgende splitsing rechts het graspad volgen. U loopt langs de afrastering van 
een vijver en vervolgens langs huis Panneshaydt. 
Bij verkeersweg links. De Broicherbeek stroomt onder de weg. Volg de 
verkeersweg geruime tijd tot aan de kapel. 
Vanaf hier zal de route terug naar het beginpunt u bekend voorkomen. 
 


