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Aan het begin een flinke klim maar dan wordt het genieten van schitterende uitzichten. U loopt langs leuke 
vakwerkhuisjes, door het Vijlenerbos en een mooi stuk langs de Geul. Neem zelf proviand mee. 
 
GPS-afstand 10300 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 157 m. 
 
Startpunt:  Taverne Le Barbeau, Place St. Lamert, Sippenaeken. (Tegenover kerk). 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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139 SIPPENAEKEN 10,3 km 
 
1. Met de rug naar de parkeerplaats steekt u de 
doorgaande weg over en loopt u RD langs de 
ingang van de  St. Lambertuskerk (1840) (even 
binnenlopen), het grote wegkruis en met rechts 
het kerkhof de doodlopende weg omlaag.  
 

(Omlaag lopend heeft u prachtig uitzicht over het 
Geuldal en op het Vijlenerbos, het hoogstgelegen 
bos van Nederland, waar u straks doorheen loopt).  
 

Beneden bij vakwerkhuis wordt de asfaltweg een 
grindweg. Via brug steekt u de aftakking van de 
Geul over en even verder steek u via brug de 
meanderende Geul over. Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing op camping du Vieux Moulin L 
(blauwe/groene rechthoek). 
 

2.  Negeer op de camping twee zijpaden rechts en 
bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) verlaat u weer 
de camping en loopt u verder langs de 58 km 
lange Geul, die hier Nederland binnenstroomt en 
nabij Bunde tegenover het gehucht Voulwames in 
de Maas stroomt.  Negeer zijpad links. Aan de T-
splitsing gaat u R (blauw) het smalle asfaltpad 
omhoog. Negeer zijpad rechts. Negeer boven in 
het gehucht Cottessen bij de monumentale 
vakwerkhoeve Termoere (no.8/18e eeuw) zijpad 
rechts en loop RD (blauw) over de asfaltweg.  
 

(De grote stenen zijwand van de voormalige hoeve is 
gebouwd met kolenzandsteen, prehistorische stenen 
afkomstig uit de  vlak nabij gelegen Cottessergroeve. 
Deze steensoort werd alleen gewonnen  in groeves 
in het Geuldal nabij Epen o. a. in de Heimansgroeve 
en nabij de Duitse plaats Eschweiler.  De steensoort 
is voornamelijk terug te vinden in gebouwen in Aken, 
Zuid-Limburg en de provincie Luik en werd o.a. 
gebruikt bij de bouw van de Maastrichtse O. L. 
Vrouwe basiliek (circa 1000) en de Helpoort (circa 
1230) in Maastricht, de  oudste stadspoort van 
Nederland). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Bij camping 
Cottesserhoeve/taverne wordt de asfaltweg een 
stijgende grindweg met links e camping.  
 

(Omhoog lopend passeert u na  ruim 300 m voorbij 
prachtig vakwerkhuisje en tegenover inrit van het 
volgend vakwerkhuisje (nr. 4) rechts in weiland 
staand bakhuisje waar vroeger broden vlaaien in 
werden gebakken).  
 

3. Na 600 m aan de 3-sprong, met links bij 
verbodsbord een prachtige holle weg waarin een 
dassenburcht is gelegen, gaat u RD (geel-
blauw/blauw rechthoek) verder omhoog.  
 

(100 m verder bij de gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde rijksmonumentale voormalige 
hoeve/vakwerkhuis heeft u rechts weer mooi uitzicht. 

De schapen, die u hier mogelijk ziet grazen zijn 
Mergellandschapen en oud Limburgs ras. Mogelijk ziet 
u hier in de weilanden ook Schotse hooglanders 
(runderen met horens) grazen).  
 

De route volgend passeert u bijna boven bij groot 
infobord een zitbank, uitpufplekje, met schitterend 
uitzicht o.a.  op de op Belgisch grondgebied gelegen 
golfbaan Mergelhof)   
 

Na 500 m gaat u boven R de doorgaande weg 
omhoog. (Blijf rechts van de weg lopen).  
  
4. Waar na 150 m de doorgaande  weg  links 
omhoog buigt, gaat u bij verbodsbord en bord 
Stiltegebied  R/RD (geel-blauw/blauwe rechthoek)  
de bosweg omhoog. Meteen daarna gaat u bij 
afsluitboom RD het bospad verder omhoog. Let 
op! Na bijna 200 m  gaat u bijna boven aan de 4-
sprong, met links twee paden, scherp L. Neem nu 
het eerste pad R (blauw) omhoog. Boven aan de 
kruising gaat u R (blauw). Aan de volgende 
kruising RD (blauw). Negeer zijpad rechts 
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij stenen 
grenspaal gaat u RD (blauwe rechthoek/rood). 
Negeer zijpaden en blijf dit pad RD (//rood) 
volgen.   
 

5. Bij zitbank en Byzantijns/ kruis (vier armen, de 
bovenste iets korter dan de onderste)  gaat u verder 
RD (rood/GR6).  
 

(Dit Patriarchaal/Byzantijnskruis  (vier armen, de 
bovenste iets korter dan de onderste)  is hier 
geplaatst ter herinnering  aan de Russische 
krijgsgevangenen die tussen 1916 en 1918 hier de 
dood vonden. Ze waren over de draad geklommen, 
naar neutraal Nederland, toen er geen stroom op 
stond.  Na het vluchten naar neutraal Nederland 
werden ze hier doodgeschoten.  In die 
oorlogsperiode werden Russische soldaten, 
gevangen genomen aan het Oostfront en o.a. te werk 
gesteld aan de bouw van de hier vlakbij gelegen 
grote spoorbrug in Moresnet).. 
 

Negeer zijpad links. Let op! Ga nu na 50 m bij 
bruin infobordje R het smalle pad omlaag. (Dit is 
aan het einde van het rechtsgelegen dennenbos. U 
verlaat hier de rode en GR6 route). Het pad wordt 
een steil dalend pad. Negeer zijpad rechts en een 
eind verder zijpad links. Aan de T-splitsing gaat u 
L (blauwe rechthoek) verder omlaag. (Hier heeft u 
een mooi uitzicht over de Belgische grensstreek). 
Beneden verlaat u het Vijlenerbos. 
   
6. Beneden aan de T-splitsing gaat u L (blauwe 
rechtshoek) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing 
bij garage en tankstation gaat u L de doorgaande 
weg omhoog.  
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Waar deze weg bij wegkruis en grote lindeboom 
naar rechts buigt, negeert u zijweg links (inrit) en 
meteen daarna gaat u schuin L (gele rechthoek) 
de veldweg omhoog. (U verlaat hier de blauwe 
rechthoek). Aan  de 3-sprong gaat u R het brede 
bospad in. (U verlaat hier weer de gele rechthoek)  
Bijna boven gaat u het eerste holle pad R langs 
een beuk met 3 stammen omlaag. Beneden aan 
het einde van de greppel gaat u R even omhoog 
en loop dan RD omlaag. 
   
7. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u R (Gerardsbroich) 
de doodlopende weg in. (Hier heeft u rondom 
prachtige uitzicht). U passeert restaurant Les Trois 
Marroniers. (Wandelaars welkom. Lekkere wafels en 
pannenkoeken. Ma-di-wo gesloten). Negeer 
zijwegen en volg nog geruime tijd deze dalende 
weg. Beneden aan de 3-sprong gaat u L (groene 
ruit) verder omlaag.  
 

(Mogelijk ziet u in de verte voor u een trein rijden 
over het meer dan 1 km lange spoorwegviaduct van 
Moresnet, het langste stalen spoorviaduct van 
Europa. Het werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aangelegd door o.a. Russische krijgsgevangenen als 
deel van de strategisch belangrijke verbinding tussen 
het Duitse Ruhrgebied en de haven van Antwerpen).  
 

Bijna beneden aan de 3-sprong gaat u R omlaag 
richting Station d’épuration de Plombière.  
   
8. Vlak voor het toegangshek van de 
waterzuiveringsinstallatie gaat u L over het 
graspad en meteen daarna loopt u langs de Geul. 
Volg nu het pad langs de betonnen muur. Volg 
daarna het bospaadje langs de Geul. Bij infobord 
en klaphek volgt u het pad langs de bosrand en 

de Geul. Na nauwe doorgang blijft u het pad 
langs de bosrand RD volgen. Negeer klaphek 
rechts en blijf het brede graspad RD en later 
schuin naar links volgen.  
 

9. Negeer bij infobord “Site de Gueulbemden” 
zijpad en bruggetje links en blijf het brede 
graspad RD het mooie Geuldal volgen met links 
van u (op afstand) de meanderende Geul. Ga door 
de nauwe overgang en volg het pad gelegen 
tussen twee afrasteringen RD (geel-rood). Via 
klaphek bij infobord verlaat u dit pad en meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong gaat u weer L (blauwe 
rechthoek).  
 

10. Volg de veldweg enige tijd RD.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts een grote vijver 
met vaak veel watervogels. Voor u ziet u de kerk van 
Sippenaeken).  
 

Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje en twee 
wegkruisen gaat u L de doorgaande weg omlaag. 
U steekt de Geul over en loop verder RD over de 
asfaltweg. Aan de  T-splitsing bij kapelletje van 
Onze Lieve Vrouw van Banneux gaat u R omhoog 
richting kerk.  
 

(Tegenover een wit huis (no. 8) kunt u rechts nog een 
laatste blik werpen over het mooie Geuldal). 
 

Loop nog even omhoog en u komt weer bij 
Auberge Le Barbeau, de sponsor van de 
wandeling,  waar u in de sfeervol ingerichte zaak  
of op het terras nog kunt eten en drinken. 
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