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Ten zuiden van de Belgische plaats Limbourg ligt het rustige dorpje Goé. Tijdens deze zeer panoramische 
wandeling wandelt u over graspaden en door bossen naar de rand van Membach. Dan wandelt u door een 
mooi open landschap van glooiende weilanden naar Eupen waar u een leuk rondje door het centrum maakt 
en de prachtige St. Nikolaus Pfarrkirche kunt bezoeken. Ook ligt hier Genussecke waar u lekker wat kunt 
eten.  De terugweg wandelt u door het Josephine Kochpark en dan loopt u lange tijd door weilanden met 
draaihekjes langs de Stadtbach naar Membach met het mooie kerkje.  Bij de kerk ligt een boulangerie. Via 
veldwegen met mooi uitzicht, weilanden en bospaadjes komt u weer in Goé.  Neem voldoende proviand 
mee voor onderweg. Soms moet u onder een stroomdraad door, een stok is dan wel handig.  Na veel 
regenval kan het in de weilanden drassig zijn, draag dan hoge schoenen. 
 

Startpunt: kerk van Goé,  Rue de l’Eglise, Goé - Limbourg. 
Voor de kerk zijn enkele parkeerplaatsen. U kunt ook parkeren bij het speeltuintje in de rue Vesdray, waar meer 
plaats is. Met uw rug naar het speeltuintje gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 8 en u komt zo bij de kerk 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,21 km  4.40 uur  87 m  229 m 
 
 

 

 
 

1070. GOÉ – LIMBOURG  18,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de gotische St. 
Lambertuskerk gaat u L omhoog met links van u 
de kerkmuur.  
 

(De Lambertuskerk (eind 14e/begin 15e eeuw) heeft 
een  bijzondere toren waarvan de spits in spiraal 

vorm gedraaid is. In de kerk staat  een mooie 
zogenaamde Apostelenbalk over het middenschip.  
 

Een bezoek aan het kerkhof rond de kerk geeft een 
indruk van de respectabele leeftijd van dit oude 
cultuurerfgoed).  
. 

Boven aan de 3-sprong loopt u RD (Rue J. 
Wansart) over de eenrichtingsweg en u passeert 
links mooie oude met breuksteen gebouwde 
woningen. Aan de 3-sprong bij huisnr. 1 gaat u R 
omhoog.  
 

(Kijk hier even achterom en u ziet de gedraaide 
torenspits).  
 

Aan de Y-splitsing bij oorlogsmonument gaat u L 
de eenrichtingsweg omlaag. Vlak daarna aan de 
kruising bij zitbank RD.  Aan de 3-sprong gaat u 
bij verbodsbord RD omhoog. Voorbij het laatst 
linksgelegen huis (nr. 51) gaat u L over het hoog 
gelegen graspad en volg geruime tijd dit mooie 
graspad met rondom mooi uitzicht.  
 

(Scherp links achter u ziet u boven de Saint 
Georgeskerk, gelegen  in het oude stadje Limbourg.  
 

U loopt hier over een ondergronds 
kanaal/waterleiding, waardoor drinkwater stroomt dat 
afkomstig van het grote stuwmeer La Gileppe. Het 
water is bestemd voor de hier in de buurt liggende 
dorpen/steden).  
 

U passeert enkele houten doorgangen. Na 750 m 
loopt u via draaihekje (vanaf nu dh genoemd) het 
bos in. Meteen daarna aan de 3-sprong bij houten 
brug loopt u RD over het bospad. Bij begin terrein 
van steenbrekerij gaat u scherp L de grindweg 
omlaag. (Pas op voor eventuele vrachtauto’s). Bij 
huisje/kantoor loopt u de trap omlaag en ga dan 

beneden L de brede betonplatenweg omlaag.  
Aan de voorrangsweg gaat u R en u steekt via  
brug La Gileppe over, die hier in de Vesdre 
stroomt.  
 

(Hier ligt de grote fabriek Corman, waar sinds 1935 
boter en functionele vetstoffen worden gemaakt en 
ontwikkeld (circa 400 werknemers)).  
 

Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzers 
RD richting Eupen.   
 

2. Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 85 R de  
doodlopende weg omhoog. Na 150 m bij 
afsluitboom loopt u RD de brede bos- asfaltweg 
omhoog, die na 200 m een stijgende bos- 
grindweg wordt.  Aan de 4-sprong gaat u L (rode 
ruit). Volg nu 1 km de mooie bosweg RD.  
 

(Na ruim 600 m passeert u de voormalige spoorlijn 
(smalspoor/militair veldspoor) van Decauville, 
waaroverheen van 1914 tot 1918 veel hout vervoerd 
werd van een zagerij in Membach naar het front aan 
de Yser (West Vlaanderen). Zie infobordje. Hier ligt 
rechts ook nog een stukje spoorlijn).  
 

Bij stenen brug loopt u nog 20 m RD en dan gaat 
u schuin L over het bospad. Na circa 50 m gaat u 
aan de Y-splitsing  R.  Volg nu circa 800 m deze 
bosweg RD door het mooie bos.  Een eind verder  
wordt de bosweg een smal bospad, dat de laatste  
50 m een hol bospad wordt. Bij enkele 
schuilhutten (privéterrein) gaat u door het 
klaphek en volg het holle pad.  Aan de veldweg 
gaat u  R omlaag.  Beneden aan de 4-sprong 
steekt u RD en via brug de Vesdre over.  Aan de 
3-sprong vóór de Chapelle Saint-Quirin/Sint-
Quirinuskapel  (1862) in de buurt Perkiets gaat u 
L. Meteen daarna steekt u de doorgaande weg 
over en loopt u RD (Rue de la Station). Na 20 m 
gaat u voorbij bushokje en bij plaatnaambord 
Membach R over  de veldweg/graspad, die u 
geruime tijd RD volgt. Na 750 m gaat u aan de T-
splitsing R over de veldweg.  
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Meteen daarna  gaat u L (wit-rood/46) het 
graspad/veldweg omhoog met rechts een 
meidoornhaag.  (Even verder heeft u rechts mooi 
uitzicht over het Vesdredal). Boven aan de 
grindweg bij wandelknooppunt (wkp) 46 gaat u R 
(2) en u passeert meteen rechts een zitbank en 
een verscholen oude grenssteen. Volg nu 
geruime tijd de licht stijgende veldweg.  
 

(Even verder ziet u voor u de twee kerktorens van de 
Sint Nikolauskerk in Eupen waar u straks langs 
komt).  
 

Na 600 m wordt de veldweg een  asfaltweg.  
 

3. Let op! Na 200 m bij groot groen rechts 
staande ijzeren hek loopt u bij wkp 2 R (57) via 
het klaphekje het weiland in en loop RD met 

rechts van u de haag. (U gaat dus niet door het dh 
dat 10 m verder links aan de asfaltweg staat). In de 
rechter hoek van het weiland gaat u bij 
waarschuwingsbord (vallende takken) het 
bospaadje omlaag (57). Aan de 3-sprong bij wit 
veldkruis type vliegermodel gaat u scherp L (57) 
over het bospad, dat u bijna 900 m RD boven 
door het bos volgt  
 

(Rechts beneden ziet u een doorgaande weg/ 
bedrijventerrein.  
 

Na 250 m passeert u links een zitbank en bijzondere 
Mariakapel.   
 

Negeer breed trappenpad links omhoog. Aan de 
grindweg gaat u L (57)  omhoog met rechts  
afrastering.  Boven aan de T-splitsing in Eupen 
gaat u L (57) de asfaltweg omhoog langs huisnr. 
4.  Boven aan de volgende T-splitsing bij 
wegkruis gaat u R (57) omhoog.  
 

(Voor u ziet u boven het mooie gerestaureerde 
voormalige zusterklooster (1748), waar u even verder 
L naar toe kunt lopen. Tot 1977 woonden hier 
zusters, die zich met maatschappelijk werk bezig 
hielden).  
 

Vóór de  voorrangsweg gaat u R en steek vlak 
daarna bij de voormalige paardendrenkplaats (zie 
infobordje) via zebrapad  de doorgaande weg 
over en ga R. Meteen daarna gaat u L (Neustraβe) 
omlaag richting Zentrum-Center( U verlaat hier 57) 
Meteen voorbij het mooie pand met huisnr. 86 
(Junglingshaus (Kulturhaus)) gaat u R het 
asfaltpad omhoog en volg even verder RD het 
klinkerpad. Steek twee asfaltwegen over en loop 
RD over het klinkerpad door het park. Negeer 
meteen grindpad rechts omhoog. Vlak daarna aan 
de “rotonde” bij speeltuintje en 3 zitbanken 
(mooie pauzeplek) gaat u R verder over het 
asfaltpad.  Voorbij het speeltuintje gaat u aan de 
T-splitsing L. Meteen daarna aan de volgende T-
splitsing gaat u R het asfaltpad omhoog met 
rechts omheining van tuin van woning.   
 

4. Bij huisnr. 107 gaat u L vlak langs de huizen 
omlaag en loop even verder RD over het trottoir.   
Negeer klinkerweg rechts. Meteen daarna gaat u 
bij huisnr. 66 en zitbank schuin R (Berggäschen).   
 

(Bij groot muurkruis en huisnr. 62 passeert u een oud 
huisje uit 1770).   
 

Bij huisnr. 50 en links staand groot wegkruis 
(1865) loopt u RD (winkelstraat) verder omlaag. 
Negeer bij huisnr. 42 zijweg rechts omhoog. Bij 
pleintje met het beeld van “de Clown”, het 
symbool van de Eupener karnaval, loopt u verder 
RD. Bij fontein gaat u R (Auf ‘m Bach) over de 
klinkerweg. 
 

(Hier ligt aan de overkant van de weg bakkerij/bistro 
Kelleter waar u belegde broodjes/baguette enz. kunt 
krijgen. Van 11 tot 15 uur Kleine Mahlzeit. Een leuke 
pauzeplek. Di. gesloten).   
 

Loop even verder RD over het plein langs het 
water. Voor de kerk gaat u L  en ga dan meteen R 
en u passeert de ingang van de Evangelische 
kerk (1851-1855/zie infobordje) met de bijzondere 
torenspits van smeedijzer en bladzink.  Negeer 
hier zijweg links en loop RD.   
 

(U passeert meteen links (nr.32) het prachtige Huis 
Grand Ry (1761-1763/zie infobordje) en rechts 
(nr.27) de voormalige fabrikanten woning 
“Vredegerecht” van de fam. Grand Ry (medio 18e 
eeuw/zie infobordje).   
 

Let op! Meteen daarna komt bij lantaarn/fontein.   
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier RD naar Genussecke 
lopen  (Gospertstraβe 32) met mooi rustig 
achterterras. Open maandag t/m vrijdag)   
 

Hier gaat u L langs huisnr. 32 en loop even verder 
bij verbodsbord RD door het steegje. Aan de 4-
sprong bij muurkruis gaat u L (Kirchgasse)  over 
de smalle kasseienweg. Voorbij de in renaissance 
stijl gebouwde Sint Nikolauskerk (1721-1729) met 
het prachtige interieur (Akense en Luikse barokstijl)  
komt u aan de Marktplatz.  Hier gaat u L 
(Kirchstraβe) omlaag.   
 

(U kunt hier ook nog een rondje (600 m) verder door 
het oude gedeelte van Eupen met de vele 
monumentale panden lopen. Lees dan even verder 
bij de laatste alinea; Rondje verder door Eupen).  
 

**** (U passeert rechts (nr. 17-23) voormalige 
scheerdersateliers, die in 1713 door de 
lakenfabrikant Peter Sterman zijn gebouwd. Zie 
infobordje).  
 

Let op! Aan de 3-sprong (Bergstraβe/Kirchstraβe/ 
Klötzerbahn) gaat u bij huisnr. 1-3 R door de 
passage.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links weer de bijzondere 
torenspits van smeedijzer en bladzink van de  
Evangelische kerk).    
 

Bij garages loopt u RD over de asfaltweg.  Ga L 
(2) de brug over en ga dan meteen R met links 
van u de grote parkeerplaats.   
Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD (Josefine 
Kochpfad/2) door het park. Na de  brug buigt het 
pad naar links. Neem het eerste pad L de brug 
over en ga meteen R door het park. 
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5.  Aan de 3-sprong (met rechts een brug) gaat u 
RD het asfaltpad omhoog door het park. (U verlaat 
hier 2) Boven bij de grote  parkeerplaats van 
supermarkt gaat u R en loop de brede stenen trap 
omhoog.  Steek via zebrapad de doorgaande weg 
over en ga R omlaag. Na 50 m gaat u L (2) de 
veldweg omlaag met rechts de Stadtbach. Waar 
de veldweg eindigt, loopt u RD door het weiland 
met rechts de Stadtbach. Aan de 4-sprong bij 
smal bruggetje steekt u schuin L (2) het weiland 
over. Let op! Bij hoog struikgewas/haag en 
veldkruis gaat u R (rode rechthoek) door het 
weiland met links van u de haag/struikgewas.  
 

(U gaat dus NIET door het dh. U verlaat hier 2).  
 

Via dh loopt u het volgend weiland en loop RD 
(rode rechthoek) langs de heg. 
 

(Soms kan het hier drassig zijn. U kunt dan ook 
schuin R door het weiland omlaag lopen).   
 

Op de hoek van de heg bij eik loopt u schuin R 
omlaag naar het volgende  dh. (Links boven ziet u 
hier een boerderij).  Na het dh loopt u RD langs de 
Stadtbach. Aan het eind gaat u door het dh (rood) 
en meteen daarna bij de brug gaat u RD met 
rechts de Stadtbach.  Aan het eind in de 
rechterhoek bij haag gaat u door het volgende dh 
en volg het paadje met links afrastering en rechts 
de haag.  U passeert nog een dh en dan loopt u 
even vlak langs de beek over stenen ( let op het 
kan glad zijn ).  Aan het eind komt u weer in het 
weiland en na 40 m loopt u via dh het volgend 
weiland binnen. Let op! Loop nu schuin L door 
het weiland omhoog richting brede opening in 
haag.   
 

6. Boven gaat u aan de veldweg R. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing bij veldkruis (Jacob 
Kennen 19-2-1918 – 1867) en wkp 72 gaat u R (32) 
het holle pad omlaag. Aan de 4-sprong bij 2 dh 
gaat u L door het witte poortje en loop RD het 
weiland omhoog richting Membach/Goé. (U 
verlaat 32)  Volg nu geruime tijd de dh via de witte 
poorten. Na 700 m steekt u bij wegkruis en de 
begraafplaats van Membach de asfaltweg over en 
loopt  u via dh/witte poort het weiland in en volg 
dan weer de witte poorten/dh.  
 

(Voor u ziet de kerk van Membach met de mooie 
torenspits).  
 

Via  bruggetje, dat een opknapbeurt nodig heeft,  
steekt u de Stadthaag/Le Bach over en gaat u L 
naar het volgende witte poortje. Steek de brug of 
bruggetje over en loop naar de witte poort rechts 
van de woning. Ga hier in Membach R over de 
asfaltweg en via brug steekt u meteen “La Bach “ 
over.  
 

(100 m verder passeert u links het voormalige 
gemeentehuis van Membach waar in de muur een 
oorlogsplaquette is ingemetseld en waar nu een 
school is achter gebouwd).  
 

Aan de 3-sprong bij oorlogsmonument gaat u RD. 
Meteen daarna gaat u aan de kruising R omhoog 
met rechts het mooie met breuksteen gebouwde 

Saint Jean Baptiste (Johannes de Doper) kerkje 
(1721).  
 

(Reeds in 1721 wordt de kerk genoemd. Diverse  
verbouwingen hebben daarna het gezicht van de 
kerk veranderd. Zo werd in 1768 het schip verbouwd 
en in 1884 werd het koor en de toren gebouwd. 
 

Hier bij de kerk staan zitbanken. Aan de kruising is 
een boulangerie waar u o.a. lekkere gebakjes kunt 
krijgen).   
 

Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(Rue Albert 1e) omlaag. Aan de ongelijk 4-sprong 
bij huisnr. 22 en verkeersspiegel gaat u bij huisnr. 
17 L (Rue Käkert/wit-rood) de smalle asfaltweg 
omhoog.  Waar na 200 m boven bij 
elektriciteitsdraden de asfaltweg eindigt, gaat u 
RD (wit-rood) over de stijgende grindweg.   
 

(50 m verder heeft u links mooi uitzicht op 
Membach).  
 

Negeer zijwegen.  
 

(Na 400 m passeert u links een mooi landhuis (nr. 5-
7)).  
 

Na 500 m gaat u bij wegkruis met de NL vertaling  
“heb medelijden met ons”  de doorgaande weg L 
(wit-rood/Vreuschemen) omlaag.   
 
7. Na 150 m vlak voor plaatsnaambord Membach 
gaat u bij huisnr. 33 R (wit-rood) de grindweg, die 
een “stenige” veldweg wordt. omhoog.  Na 400 m 
bij stenen moordkruis  negeert u klaphek links. .  
 

(Hier op deze plek werd aan deze mogelijk 1000 jaar 
oude weg (Rosenboomgatz), de liep van Goé naar 
Eupen, op 23 aug. 1760 de handelsreiziger Bastian  
uit Dolhain vermoord).  
 

50 m verder wordt het pad een licht stijgende 
grindweg, die u geruime tijd RD volgt met links 
mooi uitzicht over het Vesdredal. Na 600 m gaat u 
aan de kruising bij veldkruis (1860) RD (wit/-
rood).   
 

(Als u hier R omgaat , dan heeft u vlak daarna bij 
zitbankje  links mooi zicht op de  66 m hoge en 365 
lange Gileppestuwdam (1878) en op de 77,6 m hoge 
uitkijktoren (met lift)).  
 

Let op!  Na 300 m bij rechts  staande witte poort 
loopt u L via nauwe doorgang (soms 
dichtgegroeid!) het weiland in en steek RD het 
weiland over.  Aan de overzijde gaat u door de 
nauwe volgende doorgang (Soms moet u onder 
een stroomdraad door (even paaltje optillen)) en 
loop RD omlaag met rechts de heg.  Via alweer 
een nauwe doorgang (en eventueel een draad) 
loopt u RD door het weiland omlaag. Beneden 
loopt u RD door het weiland omhoog langs de 
rechts staande rij sparren.   
 

8. Boven in de rechterhoek bij elektriciteitsdraden 
gaat u door de nauwe doorgang en ga dan R de 
veldweg omlaag. Na 300 m loopt u via 
kasseienweg over de binnenplaats van een mooie 
met breuksteen gebouwde boerderij. 
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(Vlak daarna ziet u schuin rechts boven in het oude 
stadje Limbourg de Saint Georgeskerk, waarvan de 
toren uit 1301 stamt. Het stadje (vestiging) was 
vroeger de hoofdstad van het hertogdom 
Limbourg/Limburg).   
 

Volg geruime tijd de bosweg omlaag. Na 500 m 
gaat u beneden bij woning (nr. 3) R het bospaadje 
omhoog. Na 200 m gaat u boven voorbij nauwe 
doorgang RD over het paadje met links beneden 
de Vesdre, die u niet ziet maar wek hoort.. Na de 
volgende 200 m  buigt het pad rechts omhoog. 
Meteen daarna gaat u bij ingang van weiland L 
door de nauwe doorgang en loop RD de veldweg 
omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank en stenen 
veldkruis gaat u RD (wit-rood) verder omlaag. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L (groene 
rechthoek) en via brug steekt u de Vesdre over en 
volg dan RD de asfaltweg. **** Steek de  
voorrangsweg over en loop RD (rue de 
l’Eglise/wit-rood). Aan de 3-sprong gaat u L 
omhoog en u komt weer bij de kerk. 
 

Rondje verder door Eupen 
 

Ga dan hier bij zitbank en kerk R met links de op 
de Marktplatz staande neogotische Mariazuil 
(1857). Loop dan RD (Klosterstraβe) door de 
leuke winkelstraat.   a 150 m gaat u aan de 

rotonde bij de Onbevlekte Ontvangenis kerk 
(1773-1776), L (Rathausplatz).  
 

(De kerk, de voormalige kapucijnenkerk, wordt ook  
wel “Kloosterkerk” genoemd. (Zie infobordje) 
 

Links naast de kerk staat het stadhuis, een 
voormalige kapucijnerklooster. Na een zware brand 
werd het in 1773 heropgebouwd. Sinds 1863 is het 
voormalig klooster het stadhuis van Eupen. Zie 
infobordje).  
 

Neem nu de eerste weg L omlaag en u passeert 
weer enkele monumentale panden. Waar de weg 
(Paveestrasse) bij de Marktplatz naar links buigt,  
passeert u rechts een prachtig herenhuis (1752) 
sinds 1857 zusterklooster, lokaal bekend onder 
de naam “’t Klösterchen” (kloostertje/zie 
infobordje). Links naast het klooster staat een 
Lourdesgrot.  
 

 (Op de Marktplatz staat ook nog een prachtige 
voormalige koopmanswoning (huisnr. 80), die 
gebouwd is rond 1750 door de lakenfabrikant André 
de Grand RY. Zie infobordje).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Kirchstraβe) omlaag. 
Ga nu verder bij **** in punt 4. 
 



 
 
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.   
 
 

 


