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Deze wandeling met hellingen gaat eerst omhoog door het Preusbos naar het Drielandenpunt waar u kunt 
pauzeren bij Taverne de Grenssteen.   Daarna loopt via een prachtige panoramaweg met vele uitzichten 
omlaag naar Gemmenich.    
  
Startpunt: openbare parkeerplaats  Rue des Ecoles 35,  Gemmenich. (Parkeer Niet bij de kerk). 
U kunt ook parkeren op de parkeerplaats bij het grote kruispunt Rue Cesar Franck/Rue Colonel Peckham in 
Gemmenich. Op de kruising staat een groot Christusbeeld. Ga dan verder bij **** in punt 1  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,71 km  2 uur  147 m  186 m 
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129. GEMMENICH 8,7 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en met uw 
gezicht naar het met breuksteen gebouwde huis 
(huisnr. 50) gaat u R (Rue des Ecoles) omlaag. 
Negeer zijwegen.   
 

(U passeert de Sint Hubertuskerk die een bijzonder 
houten retabel heeft uit de 12de eeuw. Het retabel 
(houten  beeldhouwwerk) staat tegen de muur boven 
het altaar. De kerk is te bezichtigen).   
 

**** Beneden aan de kruising bij het grote 
Christusbeeld gaat u RD (Rue Colonel Peckham) 
langs de parkeerplaats omlaag richting Moresnet. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (rue 
Nouvelaer)  omhoog. Negeer twee zijwegen 
rechts en links.  
 

2. Bijna boven aan de  4-sprong bij wegkruis (Rue 
Nouvelaer gaat hier over in de Rue de Langenstein) 
gaat u L (rode rechthoek) de smalle asfaltweg 
omhoog. Volg nu tot nader order de rode 
rechthoek. Na 100 m, meteen achter afrastering, 
gaat u R over het graspad. Negeer zijpad rechts 
omlaag en volg het graspad RD omhoog.  
 

(Een eindje verder ziet u links de uitkijktoren  
Boudewijn op het Drielandenpunt, waar u straks nog 
langs komt. Boven heeft u bij zitbank en 
oriëntatiebord een schitterend uitzicht).  Boven daalt 
het pad. (Links beneden ziet u de  Montzenllijn, de 
goederenspoorlijn tussen Aken en Antwerpen).   
 

Tussen twee palen door gaat u R het weiland in. 
Volg de afrastering en loop aan de veldweg RD. 
Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna gaat u 
achter het huisnr. 86 L het brede pad omlaag.  
   
3. Bij boomkruis loopt u RD het bos in. Negeer 
zijpaden. Boven aan de grote 5-sprong, met 2 
bomen in het midden en nabij zitbank, neemt u de 
tweede pad L omlaag. Beneden aan de asfaltweg 
in het bedevaartsoord Moresnet-Chapelle gaat u 
L onder het spoorwegviaduct door. (Meteen links 
passeert u hier een groot Engelenbeeld). Loop 
vervolgens na het spoorwegviaduct bij groot 
wegkruis RD het brede bospad geruime tijd  
omhoog. Negeer zijpaden.  
 

4. Doe  rustig aan, het is een lange helling.  
 

(U loopt nu over de Bittweg (bedevaartweg), die al 
sinds 1863 dient als pelgrimsroute tussen Aken en 
Moresnet-Chapelle. De pelgrimsweg naar het 
Spaanse Santiago de Compostela gaat ook over 
deze weg).  
 

Bijna boven aan de kruising bij  zitbank en rood 
wegkruis (Am roten Kreuz) gaat u RD. Een eind 
verder passeert u het herinneringskruis aan Frau 
Therese Göttgens, die hier in 1937 overleed. 100 
m  verder, voorbij zitbank, gaat u L langs een  

 
oude stenen grenssteen steil het pad omhoog. (U 
verlaat hier de rode rechthoek). Boven aan de 
kruising in het sparrenbos gaat u R (gele kruisje) 
richting Aachen. Volg vanaf nu de route van de 
gele kruisjes. Aan de Y-splitsing gaat u R.   
 

5. Aan de T-splitsing gaat u L richting 3 
Ländereck/3 Bornes. Aan de 4-sprong gaat u RD. 
Aan de Y-splitsing bij oude stenen grenssteen 
(1724) en 2 zitbanken gaat u R.   
 

(Deze grenssteen werd ten tijde van de Oostenrijkse 
overheersing hier neergezet. Voor u ziet u de 
Boudewijntoren).  
 

Aan de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u L over de smalle asfalt- bosweg. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd deze mooie weg. 
Aan de 3-sprong, voorbij de twee gedenkstenen 
o.a. aan Pierre Roiseux, gaat u R over de brede 
asfaltweg.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong RD loopt, dan komt u na 
30 m bij een zitbank waar u schitterend uitzicht 
heeft).  
 

Meteen voorbij de 50 m hoge uitzichttoren 
Boudewijn, die op Belgische grondgebied staat,  
gaat u L (geel kruis) richting zes stalen zitbanken.  
 

(Via de trap of lift kunt u boven een kijkje nemen .  
 

Hier bij de uitzichttoren staat het “echte” 
Drielandenpunt met een grenspaal,  een verzameling 
van oude grenspalen. die hier in 1926 is geplaatst.   
 

Van 1839 tot 1919 was het Drielandenpunt een 
Vierlandenpunt namelijk Nederland, België, Pruisen 
(later Duitsland) en het minstaatje Neutraal Moresnet. 
 

Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij grenspaal 
no. 1, die op Nederlands grondgebied staat.   
 

Het Drielandenpunt is met 322,5 m het hoogste punt 
van het Europese gedeelte van Nederland. Het 
hoogste punt van Nederland (877 m) is de Mount 
Scenery ("Landschapsberg") in de Nederlandse 
gemeente Saba in het Caribisch gebied.  
 

Aan de hele Belgisch-Nederlandse grens (458 km) 
werden ingevolge het traktaat van Maastricht van 8 
aug. 1843 grenspalen geplaatst.  De afpaling van de 
grens begint hier met grenspaal nummer 1 en eindigt 
met grenspaal nummer 369 in het Zwin in Zeeuws-
Vlaanderen). 
 

Loop tussen deze zitbanken door en loop RD 
(geel kruisje/rood) over het pad langs het grote 
infobord “Hertog Limburgpad”  
 

(Als u wilt pauzeren, loop dan RD langs de 6 
zitbanken naar Taverne de Grenssteen).  
 

Negeer zijpaden.  
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6. Na circa 400 m loopt aan de 4-sprong, met 
rechts een afsluitboom, RD (rood). Na 50 m 
passeert u in het bos een veldkruis en een oude 
stenen grenspaal. Aan de 4-sprong bij grenspaal 
no. 2 gaat u L (geel kruis/GR6) het bospad 
omlaag. (U verlaat hier de rode route). Negeer 
zijpaden. Na  300 m wordt het bospad een 
veldweg met links bij meidoornhaag prachtig 
uitzicht op Gemmenich.  Bij huisnr. 152 wordt de 
veldweg een asfaltweg. Aan de voorrangsweg 
gaat u L omlaag. Na 150 m, voorbij huisnr. 149, 
gaat u bij verbodsbord R (Chemin du Duc/geel-
rood) de smalle asfaltweg omlaag, die u geruime 
tijd volgt met links mooi uitzicht.  

(Na 300 m passeert u boven rechts (nr. 52) een 
aardig optrekje met aardig uitzicht). 
 

Negeer na 800 m voorbij zitbank en bij 
waarschuwingsbord grindweg rechts omhoog. 
 

7. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag. Aan de 4-sprong met de voormalige 
spoorbaan "Ligne 39" (Montzen-Welkenraedt/1872-
1952) gaat u verder RD over de doorgaande weg. 
Negeer doodlopende zijweg rechts. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u L omlaag en u komt weer 
bij de parkeerplaats. 

 
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.   

 


