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Deze wandeling begint met een flinke klim naar punt 2 en gaat vervolgens door het Preusbos naar 
Moresnet en dan door weilanden langs de Geul terug.  Halverwege in Moresnet is een café. 
 
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  
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,18 km  2.40 uur  154 m  180 m 
 

 
 

166. GEMMENICH 11,2 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  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (Rue de 
Nouvelaer) omhoog. Negeer zijwegen. Voorbij 
huisnr. 39 gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. 
Volg nu tot nader order de route van de gele 
kruisjes. Volg geruime tijd deze kronkelende weg.  
 

(Links heeft u een mooi uitzicht over Gemmenich. 
Voor u ziet u de 50 m hoge Boudewijn uitkijktoren op 
het Drielandenpunt in Vaals).   
 

Via brug steekt u de Montzenlijn over de 
goederenspoorlijn tussen Aken en Antwerpen, de 

Betuwelijn van België. De verharde weg wordt 
een stijgend breed bospad.  
 

2. Boven in het bos aan de 3-sprong bij groot 
infobord gaat u R omhoog. Negeer zijpaadje 
rechts en volg geruime tijd het brede bospad. 
Negeer bij wandelroutewegwijzer zijpad rechts en 
loop RD. 50 meter verder bij de volgende 
wegwijzer gaat u R (gele ruit) het bospaadje 
omlaag, dat even verder een breed dalend pad 
wordt. (U verlaat hier de route van het gele 
kruisje). Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank 
gaat u R (GrenzRoute 2) over de brede bosweg 
omlaag. Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong vóór 
het spoorwegviaduct en bij groot wegkruis en 
infobord gaat u L over de brede bosweg.  
 

(Als u hier RD loopt (500 m), dan komt u in het 
bedevaartsoord Moresnet-Chapelle, waar horeca is). 
 

3. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats gaat u R (GR 
2). Negeer zijpad links richting picknickplaats. 
Aan de 3-sprong bij twee weilanden, zitbank en 
kruisje aan staande biels gaat u RD (GR2). Negeer 
zijpaden en volg nog geruime tijd de veldweg RD 
(GR2). Aan de asfaltweg in de buurtschap 
Buschhausen gaat u L (rode ruit). Negeer meteen  
zijweg links en loop RD (gele rechthoek). Volg nu 
tot nader order de route van de gele rechthoek. U 
loopt Kelmis/La Calamine binnen. Aan de 3-
sprong bij dikke eik gaat u R verder 
omlaag. Steek de doorgaande weg over en loop 

RD (Bauweg) verder omlaag. Negeer beneden 
doodlopende weg rechts en grindweg links.    
 

4. Volg nu de stijgende asfaltweg RD omhoog.   
 

(Rechts ziet u het spoorwegviaduct van Moresnet. Dit  
is meer dan een km lang en 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. Later loopt u nog onder 
het viaduct door).  
 

Aan de kruising bij stenen wegkruis (Judas 
Thaddäus) gaat u R omlaag. Vlak daarna aan de Y-
splitsing R omlaag. Negeer twee zijwegen links. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (Rue du 
Viaduct). Let op! Meteen hierna gaat u vóór de 
haag L en loopt u via houten klaphek het weiland 
in. Na 50 m gaat u R via klaphek het volgend 
weiland in. Steek dit weiland schuin rechts over 
richting spoorwegviaduct. Ga door het volgende 
klaphek en steek ook dit weiland schuin rechts 
over.  
 

(Aan het eind, in de hoek van dit weiland, passeert u 
links een boomkapelletje (1979) met de H. Judas 
Thaddäus).  
 

Via draaihekje verlaat u dit weiland en volgt u RD 
(GR2) het bospad langs de 58 km lange Geul, die 
nabij Bunde tegenover het gehucht Voulwames in 
de Maas stroomt). 
 

5. Via nauwe doorgang verlaat u dit bospad.  
 

(Voor u ziet u het imposante circa 50 m hoge 
spoorwegviaduct).  
 

Ga nu meteen L door het draaihekje (U verlaat hier 
de gele rechthoek). Een eindje verder steekt u via 
bruggetje de Geul over.  
 

(Het grote gebouw dat u hier rechts ziet, is de  
voormalige watermolen (korenmolen) Schyns (1801). 
De molen was ook ingericht als schorsmolen ten bate 
van de leerlooierij op het erf)  
 

Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Boven aan de 
5-sprong bij zitbank en grote zwerfkei gaat u R 
(blauw kruis) over het brede pad langs huisnr. 54.   
 

(U loopt nu over het  traject (Ligne 39)  van de 
voormalige spoorlijn  Welkenraedt-Plombières (1870-
1952). Dit was een onderdeel van spoorlijn 39 
(Welkenraedt-Montzen)).   
 

Negeer zijpad links omlaag en loop bij 2 
zwerfkeien RD met links beneden de Leverbach, 
een  zijbeekje van de Geul.  
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Negeer zijpaden en volg dit pad RD over het 
traject van de voormalige spoorlijn. 
 

6. Aan de asfaltweg bij zitbank in de buurtschap 
Bambusch gaat u R omlaag.  Aan de T-splitsing 
gaat u R richting Moresnet en u loopt vervolgens 
onder het spoorwegviaduct door. Aan de 3-
sprong bij wegkruis en Christusbeeld gaat u R 
richting Vaals parallel aan de hooggelegen 
spoorlijn.  
 

(Links ziet u château d’Alensberg (15e eeuw)).  
 

Negeer zijwegen en u loopt Moresnet binnen.  
 

(Voor u ziet u de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald).  
 

In Moresnet steekt u  via brug de Geul over. 
Meteen na de brug en vóór het stenen 
herdenkingskruis gaat u L (groene rechthoek) 
over het graspad langs de Geul. Via nauwe 
doorgang komt u in een weiland. Blijf hier RD 
lopen parallel aan de Geul. Via volgende nauwe 
doorgang verlaat u weer het weiland en volg nu 
het bospad RD (groene rechthoek) langs de 
meanderende beek.  
 

7. Voor het betonnen voormalige 
spoorwegviaduct gaat u R (groene rechthoek)  
omhoog. Boven aan de grindweg R (groene 
rechthoek/GR3) en u loopt nu weer even over het 
traject van de voormalige spoorlijn “La Ligne 39”. 
Negeer zijpaden en volg enige tijd deze veldweg 
RD.  
 

(Een eind verder passeert u rechts een voormalige 
kalkoven uit 1859 (zie infobordje)).   
 

Aan de kruising bij afsluithek, brug en woonhuis 
gaat u R (blauwe ruit). Volg nu geruime tijd deze 
veldweg RD. Aan de 3-sprong bij groot veldkruis 
gaat u RD. Aan de asfaltweg gaat u verder RD en 
u loopt Gemmenich binnen. Negeer bij kapelletje 
(1765) zijweg links. 
 

8. Aan de doorgaande weg gaat u L. Bij huisnr. 89 
A gaat u R (Wittenweg) de smalle asfaltweg 
omhoog.  
 

(Boven bij zitbank passeert u de kapel (1964) van St. 
Judas Thaddée, patroonheilige van mensen die het 
niet meer zien zitten. Voor u ziet u weer de 
Boudewijntoren).  
 

Negeer omlaag lopend zijwegen. Aan de grote 3-
sprong bij wegkruis gaat u L (Rue de Stein) nog 
even omhoog. Negeer zijweg links. Beneden aan 
de doorgaande weg bij wegkruis gaat u R. Neem 
nu bij wegkruis de eerste weg L ( Rue Sandberg) 
omhoog richting Aubel. Steek de doorgaande 
weg over en loop RD (Rue Sandberg) omhoog.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (Rue des 
Ecoles) omlaag en u komt meteen weer bij de 
parkeerplaats.   
 
Degene, die de auto geparkeerd heeft bij het 
grote kruispunt Rue Cesar Franck/Rue Colonel  
Peckham,  gaat verder bij punt 1.

 
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.   


