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Een wandeling die u via het mooie Geuldal naar Plombière-Église voert met de mooie kerk. Via mooie 
natuur en mooie uitzichten loopt u via enkele gehuchtjes terug naar Sippenaeken   
 
Startpunt:  Taverne Le Barbeau, Place St. Lambert, Sippenaeken. Tegenover kerk.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,1 km  2.30 uur  84 m  154 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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111. SIPPENAEKEN 10,1 km 
 

1. Met de rug naar de parkeerplaats bij de 
Taverne gaat u R de doorgaande weg omlaag.  
 

(Even verder bij links staand wegkruis heeft u 
prachtig uitzocht over het Geuldal en op het 
Vijlenerbos, het hoogst gelegen bos van Nederland).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer en Onze 
Lieve Vrouw van Banneux kapelletje gaat u L 
(Evenbaeg) omlaag richting Gemmenich. Na ruim 
300 m steekt u bij infoborden en stuw La 
Guelle/Geul over en loopt u  verder RD.  
 

(Meteen na de brug ziet u links de watermolen van 
Terbruggen. Zie infobord bij brug).  
 

100 m verder aan de 4-sprong bij Mariakapelletje 
en twee wegkruisen gaat u R (geel-rood) over de 
veldweg.  
 

2. Blijf deze veldweg RD volgen met na 200 m  
rechts van u  de meanderende Geul.  
 

(Na 400 m passeert u links een grote vijver met 
meestal veel watervogels).  
 

Na 700 m gaat u aan de 3-sprong R (geel-rood). 
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
R (geel-rood) over de vlonder en via draaihekje bij 
infobord loopt u RD over het smalle pad met 
rechts afrastering. Een eindje verder verlaat u het 
smalle pad en blijf nu geruime tijd RD door het  
lange weiland/natuurgebied lopen met rechts van 
u soms dichtbij, soms op afstand de 
meanderende Geul.  
 

(Mogelijk komt u hier grazende Galloway runderen 
tegen. Zijn er jonge dieren bij, blijf dan uit de buurt 
van deze jonge runderen).  
 

3. Let op! Na 500 m gaat u bij infobord “Site de 
Gueulbemden” R (geel-rood) en steekt u via 
houten brug de Geul over en loop RD. 20 m 
verder steekt u via  ijzeren bruggetje een zijtak 
van de Geul over. Ga nu L (geel-rood) over het 
(gras)pad met links het beekje. 100 m verder gaat 
u bij infobord door het klaphek en volg verder het 
pad langs het beekje. Waar het beekje uit de 
grond komt, gaat u door het volgend draaihekje 
en loop dan RD (geel-rood) door het weiland 
omhoog met rechts de bosrand.   
 

(Links in het weiland ziet u ronde luchtkokers, die bij 
de zinkmijn Braesberg hoorde, die voor het eerst in 
1365 werd genoemd).   
 

Een eindje verder buigt het pad links door het 
weiland omhoog met links mooi uitzicht. Bij twee 
staande bielzen gaat u R (geel-rood) door het 
weiland verder omhoog.  
 

(Hier bij de twee bielzen ziet u voor u de uitzichttoren 
Boudewijn op het Drielandenpunt in Vaals).  
 

Loop nog even verder RD met rechts van u 
afrastering en een graspad. Bij de hoek van de   
kerkhofmuur gaat u door poortje/draaihekje en ga 
dan bij zitbank R over de asfaltweg.  
 

(In de kerkhofmuur zijn 3 gedenkstenen ingemetseld 
t. h. a. de drie pastoors, die van 1885-1938 pastoor 
waren in Plombière/Blieberg.  
 

Als u het kerkhof oploopt en bij het oorlogsmonument 
R gaat, dan heeft u bij doorgang in kerkhofmuur mooi 
zicht op de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartskerk met 
het mooie torentje op het dak).   
 

Meteen daarna bij wegkruis  gaat u L (geel-rood) 
de smalle asfaltweg omlaag, die even verder bij 
verbodsbord een dalend asfaltpad wordt.  
 

(Voor u in de verte ziet u het meer dan 1 km lange 
spoorwegviaduct van Moresnet, het langste stalen 
spoorviaduct van Europa). 
 

Beneden in Plombière-Église gaat u bij 
zinkwagentje en de achthoekige in 
neobyzantijnse stijl gebouwde Onze-Lieve-
Vrouw-Hemelvaartskerk (1935), die te bezoeken 
is,   R langs de doorgaande weg omhoog met 
rechts parkeerplaatsen.  
 

(U kunt hier op zondag pauzeren bij het schuin rechts 
tegenover de kerk aan de doorgaande weg gelegen 
café M & T  waar ook een terras is).    
 

Negeer na bijna 150 m zijweg links (Hack et 
Windt).  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij 
boulangerie/tâpisserie Christophe Baror, waar ze 
heerlijk broodjes (sandwiches) en gebak hebben. 
Maandag gesloten. Zondag open tot 15.00 uur).  
 

4. Negeer vlak daarna tegenover Mariakapel  
zijweg rechts (Braesberg) omhoog. Na 150 m gaat 
u voorbij huisnr. 48 en tegenover de école 
communale/basisschool R (rue du Lycee) de 
eenrichtingsweg omhoog. Loop boven RD langs 
de voormalige schoolgebouwen. Waar de 
asfaltweg, bij het verlaten van het “schoolplein”,  
bij kunstwerk naar links buigt gaat u meteen 
voorbij het kunstwerk R (groene pijl) het graspad 
omhoog (rechts langs de bomen). Ga boven door 
rood klaphekje (geel kruisje) en ga 10 meter 
verder L door de doorgang en dan R over het 
bospad. Negeer na 300 m  pad links. 100 m verder 
aan de Y-splitsing gaat u L (geel kruisjes) over 
het bospad.  
 

(Hier heeft u rechts bij overstapje/weiland prachtig 
uitzicht over het Geuldal.  
 

De route volgend passeert u na 10 m een in het bos 
staand kruis en zitbank. Even verder bij de bosrand 
en weiland heeft u weer mooi uitzicht).   
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Beneden bij draaihekje gaat u L.  
Vlak daarna bij volgende draaihekje en ingang 
weiland gaat u R het smalle bospad omlaag met 
links het weiland. Beneden aan de 4-sprong bij 
twee vijvers loopt u RD (geel kruisje) het korte 
steile bospad omhoog.  
 

(Als u hier R gaat (maak geen lawaai), dan heeft u 
even verder zicht op kasteeltje Boffereth (1909)). 
 

Boven bij infobord  en inrit kasteeltje Boffereth  
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. Negeer na 
100 m bij brievenbussen nrs. 17-10-29 veldweg 
rechts omlaag.  (Hier heeft u weer prachtig uitzicht). 

Boven aan de doorgaande weg bij wegkruis gaat 
u R omlaag.  
 

(Links ziet u (afhankelijk van beplanting akker) de 
kerktoren van Hombourg en het grote kruis op de 
Schaesberg in Hombourg.   
 

Omlaag lopend ziet u even verder rechts de kerk van 
Sippenaeken).  
 

Waar na 200 m de doorgaande weg bij wegkruis 
naar rechts buigt, gaat u L (Rue de Lattenheuer 
63-71) de smalle doodlopende asfaltweg omlaag. 
Beneden passeert u drie huizen en wordt de 
asfaltweg een veldweg/graspad, die u geruime 
tijd volgt. Na 700 m gaat u boven aan de verharde 
4-sprong bij zitbank en St. Rochuskapelletje 
(1763) R de veld- grindweg omlaag. Boven in het 
gehucht Dörp, twee leuke woningen, wordt de 
veldweg een stijgende smalle asfaltweg. Steek bij 
wegkruis de doorgaande weg over en loop RD 
(Espewey) de smalle doodlopende asfaltweg 
omhoog.  
 

5. Waar na 300 m de asfaltweg voorbij het laatste 
huis (nr.191) en bij betonnen lantaarnpaal en 
ingang van weiland naar links buigt, gaat u R het 
graspad omlaag met even verder voor u weer 
mooi uitzicht.  
 

(In de zomer kan op dit pad mogelijk over een kleine 
afstand brandnetels staan  Loop dan terug beneden 
naar de doorgaande weg en ga L. Negeer na 450 m 
zijweg links omhoog en blijf de rustige doorgaande 
weg RD volgen. Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Na bijna 500 m buigt het pad bij ingang van 
weiland naar rechts en wordt een dalende 
veldweg en meteen daarna in het gehucht Geheut 
een dalende smalle asfaltweg.  Vlak daarna gaat u 
beneden L de rustige doorgaande weg omlaag.  
 
**** (Voor u ziet u weer de uitzichtoren Boudewijn op 
het Drielandenpunt in Vaals).  

Na 700 m in de buurtschap Terhagen  gaat u 30 m 
voorbij huisnr. 42 bij bord “Au Foulard” L de 
doodlopende weg omhoog.  
 

(Als u hier nog 10  m RD langs de doorgaande weg 
loopt, dan komt u bij hek van binnenplaats (nr. 20) 
van voormalige boerderij via infobordje te weten wat 
voor verschrikkelijks hier op 17 april 1891 heeft 
plaatsgevonden. Iets wat in de huidige jachtige tijd 
niet meer voor te stellen is.   
 

De route volgend heeft u even verder rechts weer 
mooi uitzicht op de kerk van Sippenaeken).  
 

De asfaltweg wordt bij Hoeve Schoordijk een 
stijgende holle veldweg. Na 200 m gaat u aan de 
3-sprong RD het smalle holle bospad omhoog.  
 

(In dit “rommelige” bospad passeert u na 200 m een 
grote dassenburcht met verschillende uitgangen).  
 

Na 300 m komt u boven via oranje draaihekje 
(stegelke)  in een weiland.   
 

(Als u hier in het weiland even naar links loopt, dan 
heeft u prachtig uitzicht. Links in de verte ziet u weer  
grote kruis op de Schaesberg in Hombourg) 
 

6. Ga dan meteen R (geel-rood) door het weiland 
omlaag met rechts van u een haag/bosstrook.  Ga 
door het volgende stegelke en steek dan schuin L 
het weiland over richting uitgang.  
 

(Links  heeft u weer schitterend uitzicht o.a. over het 
vijfsterren landschap Zuid-Limburg)  
 

Volg dan RD  (geel-rood) het dalende holle pad. 
Bij prachtig vakwerkhuis buigt de grindweg naar 
links. Bij alweer een mooi vakwerkhuis (no.38) 
wordt de grindweg een asfaltweg, die rechts 
omlaag buigt. Beneden aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u R omlaag/omhoog.  
 

(Omhoog lopend passeert u meteen links bij huisnr. 
28 een groot H. Hartbeeld dat boven in een muurnis 
staat met afdakje. ’s Avonds wordt dit beeld verlicht).  
 

Loop nog verder RD omhoog en u komt weer bij 
Auberge Le Barbeau, de sponsor van deze 
wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten en drinken.  
 

(U kunt ook nog een kijkje nemen in de St. 
Lambertuskerk (1840) met het mooie interieur met de 
14 kruiswegstaties.  
 

Op het plein staat het voormalige gemeentehuis van 
Sippenaeken (nr.1), nu bed & breakfast Het 
Rozenknopje) 
 

 
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.   

 

 


