329. MORESNET 10,8km – 5km
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Tijdens deze wandeling met hellingen door het Land van Herve wandelt u mooie stukjes langs de Geul. Het
grootste gedeelte gaat over onverharde paden en door weilanden. Deze wandeling door mooie natuur is
geheel gemarkeerd. Halverwege kunt u in de Auberge De Moresnet pauzeren. Er staan ook voldoende
zitbanken onderweg. U kunt de wandeling inkorten tot 5 km.
Startadres: Auberge De Moresnet, Rue du Village 75 Moresnet. (Tegenover de kerk).
Gps afstand: 10800 m. Hoogteverschil: 89 m. Looptijd: 2.20 uur

329. MORESNET 10,8km – 5km
1. Met uw rug naar de auberge gaat u R. (Links ziet
u het hoge spoorwegviaduct van Moresnet. Dit is
meer dan een kilometer lang en het langste stalen
spoorwegviaduct van Europa. Het werd tijdens de
Eerste Wereldoorlog aangelegd door o.a. Russische
krijgsgevangenen. Het is een onderdeel van de zgn.
Montzenlijn, de goederenspoorlijn tussen Aken en de
Antwerpse haven). Neem de eerste weg R
(Marveld). (Volg nu tot nader order de rode
rechthoek).Negeer zijweg rechts. (Even verder
e
passeert u rechts château de Bempt (begin 17
eeuw). Volg de stijgende weg RD. Boven aan de 3sprong bij de St. Joseph kapel gaat u R (rue de la
Clinique) en volg deze smalle asfaltweg geruime
tijd RD. (Rechts heeft u nog mooi uitzicht op het
spoorwegviaduct). Aan de 3-sprong gaat u L de
veldweg omlaag langs het muurkruis van huisnr.
32. Beneden bij woning wordt de veldweg een
asfaltweg. Boven aan de T-splitsing bij wegkruis
gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong L. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij weg(tuin)kruis gaat u
L. De asfaltweg wordt een dalende veldweg.
(Vanwege de waterbronnetjes kan het beneden nat
en modderig zijn). Aan het eind bij kapelletje (1765)
gaat u L de asfaltweg omlaag. Negeer meteen
zijweg rechts.
2. Aan de 3-sprong, voorbij bord “Einde
Gemmenich”, gaat u R. Aan de 3-sprong bij groot
veldkruis gaat u RD verder omlaag. (Rondom heeft
u mooi uitzicht). Beneden aan de 4-sprong vóór
Geulbrug gaat u L. Volg nu het brede pad RD met
rechts beneden van u de Geul. (De 58 km lange
Geul ontspringt in het Belgische gehucht
Lichtenbusch nabij de Duitse grens en stroomt nabij
Bunde tegenover het gehucht Voulwames in de
Maas). Negeer zijpaadje links omhoog. (Even
verder passeert u links een voormalige kalkoven
(1859). Rechts ziet u een voormalige spoorbrug)
Loop boven verder RD. (Even verder loopt u over
het traject van voormalige spoorlijn genaamd La
Ligne 39).
3. Let op! 50 m. voor de brug over de Geul neemt
u het tweede paadje L omlaag richting Geul.
Beneden aan de Geul buigt het bospad naar links.
Via nauwe doorgang loopt u een weiland in. Blijf

nu geruime tijd RD beneden door de weilanden
langs de meanderende Geul lopen. (Een eindje
verder ziet u weer de spoorbrug voor u). Via nauwe
doorgang verlaat u de weilanden en loop nu
verder RD over het pad parallel aan de Geul.
4. Aan de doorgaande weg bij stenen
herdenkingskruis in Moresnet (4,7 km) gaat u R
de brug over. (U verlaat hier de rode route. Degene,
die 5 km loopt, gaat hier L terug naar de Auberge. Als
u wilt pauzeren kunt u natuurlijk ook naar de Auberge
lopen). Na 100 m. gaat u L (rue de la Foulerie) over
de doodlopende weg en loop onder het circa 50
m. hoge spoorwegviaduct door. (Volg nu tot het
einde de wandeling van het blauwe kruis. Een eind
verder passeert u links (no. 5) de voormalige
watermolen (korenmolen) Schyns (1801). De molen
was ook ingericht als schorsmolen ten bate van de
leerlooierij op het erf). Negeer bij huisnr. 17 zijpad
links. Meteen daarna gaat u boven aan de 5sprong R over het brede pad langs huisnr. 54 en
met voor u de hoge spoorbrug. (Hier aan de 5sprong staat een zitbank, een prima pauzeplekje. U
loopt nu weer over het traject van de voormalige
spoorlijn (Ligne 39) Welkenraedt-Plombières (18701952), die een onderdeel was van spoorlijn 39
(Welkenraedt-Montzen)). Negeer zijpad links
omlaag en loop bij 2 grote zwerfstenen RD met
links beneden een zijbeekje van de Geul.
(Ruisseau d’Letang). Negeer zijpaden en blijf het
licht stijgende (bos)pad over het traject van de
voormalige spoorlijn RD volgen.
5. Boven aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen
daarna gaat u bij zitbank en huisnr. 14 L over de
over de kasseienweg, die meteen daarna een
grindweg wordt. (Hier bij het begin van de
kasseienweg staat links op het grasveld een
picknickbank, ook een mooie pauzeplek). Volg nu
1,3 km RD het mooie pad (voormalige spoorlijn
Ligne 39), dat voorbij de achtertuinen een licht
stijgend bospad wordt. (Bijna aan het eind van dit
pad ziet u rechts de kerk van Montzen). Aan de 4sprong bij zitbank gaat u L de asfaltweg omlaag.
Vlak daarna bij rechts staand wegkruis met een
tekst in het dialect genaamd Platdiets, buigt de
asfaltweg links omlaag. Negeer beneden voorbij

zitbank zijpad links omhoog en loop vervolgens
de asfaltweg RD omhoog langs de bosrand.
Let op! Aan het einde van de bosrand gaat u
scherp L het bospad omhoog. Boven in het bos
volgt u het bospad RD met rechts van u
weilanden Aan de asfaltweg bij boerderij en
wegkruis gaat u RD. Negeer bij huisnr. 84 zijpad
links.
Aan de T-splitsing in het buurtschap
Bambusch gaat u L over de voorrangsweg.
6. Let op ! Na
40 m., meteen voorbij het
natuurstenen huis (nr.69) waarin een restaurant
is gehuisvest, gaat u meteen R over het smalle
pad langs de stal (Dit is tegenover huisnr. 80). Via
draaihekje loopt u een weiland in. Steek nu de
weilanden RD over via een nauwe doorgang (stap
er over heen of maak even het hek los) en een
draaihekje. (Voor u ziet u de kerk van Kelmis (La
Calamine). Schuin links voor u ziet u de 133 hoge TV
toren in het Aachener Wald. Links ziet u weer het
spoorwegviaduct). Steek het laatste weiland RD
over richting midden bosrand.
7. Via draaihekje loopt u RD het bospad omlaag.
Beneden in het weiland gaat u meteen L langs de
bosrand. Aan het eind van het weiland gaat u R
omlaag en steek beneden via 2 nauwe
doorgangen
het
“bruggetje”
over.
Loop
vervolgens RD langs de haagbeuk omhoog. Ga
boven door het draaihekje en loop naar het
volgende draaihekje. Loop nu RD beneden door
het weiland met links beneden de achtertuin van
een woning. Via draaihekje verlaat u weer het
weiland en loopt u RD tussen de haagbeuken
omlaag.
8. Beneden voor grote vijver gaat u R over de
asfaltweg.
Na 50 m., meteen voorbij rode
brievenbus van nr. 76, gaat u L het graspad
omlaag. Let op! Let op! Neem nu het eerste pad
R. (Dit is bij twee tuinhekjes). Volg nu het betonnen
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pad langs het lage betonnen muurtje van een
achtertuin. Na 20 m. gaat u voor woning L. Loop
vlak daarna, voorbij blauwe huisbrandolietank, R
via de deur het “huis” binnen. Aan de andere kant
aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.
Meteen daarna gaat u R over het grindpad. Steek
de Geulbrug over. Ga nu L en meteen R over het
pad gelegen tussen 2 tennisbanen. Aan de brede
grindweg bij het clubhuis van country tennisclub
La Calamine Vog gaat u L. Aan de 3-sprong
voorbij huisnr. 77 gaat u RD over het brede pad.
(U loopt nu over het traject van de slechts 2,9 km
lange voormalige spoorlijn Moresnet-Kelmis (spoorlijn
39B), die operationeel was van 1871 tot 1952). Vlak
voor de Geulbrug gaat u R het pad omlaag. Volg
nu het pad RD langs de Geul en de bosrand en
later door de bosrand. (Hier is het genieten van de
natuur!)
9. Aan het einde van het tweede dennenbos
steekt u een zijbeekje van de Geul over en via een
draaihekje loopt u een weiland in. Ga hier schuin
L (GrensRoute2) beneden door het weiland,
parallel aan de links van u stromende Geul. (Bijna
aan het einde van dit weiland passeert u links een
boomkapelletje (1979) van de H. Judas Thaddäus,
patroonheilige van mensen die het niet meer zien
zitten). Vlak daarna verlaat u weiland via
draaihekje en volg het bospad RD. Via nauwe
doorgang verlaat u het bospad. Negeer na 20 m.
draaihekje links. Na 100 m. gaat u L door het
draaihekje en loop het trapje omlaag. Beneden
gaat u meteen R door het volgende draaihekje.
Loop nu schuin links door het weiland onder het
hoge spoorwegviaduct door. Via draaihekje
verlaat u het weiland en loopt u bij wegkruis RD
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij het
stenen herdenkingskruis gaat u R terug naar de
Auberge, de sponsor van de wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken.

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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

