
 370. MONTZEN 11,6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u eerst via Kelmis naar de prachtige burcht Eyneburg. De 
terugweg gaat door het prachtige Hohnbachtal waar in maart  narcissen bloeien en in april bosanemoon. 
De route gaat door bossen en weilanden met de bekende draai- en klaphekjes. Neem zelf proviand mee. 
Onderweg staan enkele zitbanken. In de zomer zitten er mogelijk enkele moeilijke smalle stukjes bij langs 
akkers waar mogelijk mais opstaat.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Startadres: Place Communale Montzen, parkeerplaats voor de kerk.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,60 km  2.50 uur  67 m  148 m 

 
 

370. MONTZEN 11,6 km 
 
1. Loop richting kerk en loop vervolgens de 
kerktrappen omhoog naar de ingang van de Sint-
Stephanuskerk. 
 

(Deze barokke kerk (1780-1781) is zeker een 
bezoekje waard. De toren stamt uit 1865).  
 

Vóór de kerkingang gaat u R over het pad langs 
het voormalige kerkhof waarop nog enkele oude 
graven staan en loop vervolgens aan de andere 
kant de trap omlaag. Aan de asfaltweg bij het 
mooie huis (nr. 4) gaat u L. Negeer vlak daarna bij 
wegkruis en zitbank zijweg rechts.   
 

(U passeert bakkerij/patisserie Otten, waar heerlijke 
gebakjes te krijgen zijn voor mogelijk onderweg).  
 

Vlak daarna, even voorbij huisnr.13, gaat u R over 
het grindpad met rechts van u de beukhaag. Aan 
de asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong van 
asfaltwegen in de nieuwbouwwijk (2015) gaat u R 
grindpad omlaag langs het 
herdenkingsmonument van vicaire (kapelaan) 
Jean Arnolds (1904-1944). Steek de brede 
klinkerweg over en loop RD het grindpad omlaag 
en loop vervolgens onder het spoorwegviaduct 
(spoorlijn Montzen-Welkenraedt) door. Via nauwe 
doorgang naast ijzeren hek loopt u het weiland in. 
Steek dit RD (groene rechthoek) over en steek via 
een buis het beekje over. Loop nu RD door het 
weiland omhoog. Boven komt u via draaihekje 
(DH) in het volgende weiland. Steek dit RD (iets 
naar links) over en via het volgende DH (groene 
rechthoek) komt u bij een grote akker. Steek deze 
RD over (smal pad of geen pad) en via DH komt u 
weer in een weiland.  
 

(Als het niet mogelijk is om over deze akker te lopen 
(beplanting), loop dan hier links om de akker heen. 
Ga aan het eind (even voorbij de haakse bocht naar 
rechts)  R de smalle asfaltweg omhoog. Boven aan 
de 4-sprong voorbij de brievenbussen nrs. 64-66) 
gaat u L over het fiets-ruiter-voetpad. Ga nu verder 
bij ****  in punt 2)).  
 

Steek dit weiland RD (iets naar links) over. (Links 
ziet u een woning). Via DH komt u aan een 
asfaltweg bij de brievenbussen nrs. 64-66.   
 

2. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L (rode 
rechthoeken) over het licht dalende grindpad 
(fiets-ruiter-voetpad).  
 

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

Let op! Na circa 500 m begint rechts en links een 
talud (verhoging). Loop dan nog circa 25 m RD en 
ga dan scherp R het korte steile paadje omhoog.   
 

(Dit is circa 50 m voordat het grindpad waarover u 
liep even “steil” omlaag gaat en waar rechts boven 
het einde is van een gekapt bos (2018).  
 

Boven op het talud en op de hoek van afrastering 
volgt u RD het pad omlaag met links afrastering 
en rechts een gekapt bos (2018). U passeert 
meteen links een houten toegangshek van een 
omheind bosperceel waarin een houten chalet 
staat (niet te zien). Steek beneden via 
bielzenbruggetje het beekje over. Via nauwe 
stenen doorgang bij afrastering verlaat u weer het 
bos en loopt u RD het graspad omhoog. Boven 
loopt u het volgende bos in. Volg dit bospad RD 
door de bosrand met links van u weilanden. Aan 
T-splitsing gaat u L door de bosrand met links 
een weiland. Negeer zijpaden rechts. Aan de T-
splitsing gaat u R over het brede bospad.   
 

3. Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 
voorrangsweg in het buurtschap Bambusch gaat 
u L (groene rechthoek en kruis). Na  40 m, meteen 
voorbij het natuurstenen huis (nr. 69) waarin  
restaurant Le Grégalin is gehuisvest, gaat u 
meteen R (blauw kruis) over het smalle pad langs 
de stal. 
 

(Dit is tegenover huisnr. 80. U volgt nu tot nader 
order het blauwe kruis).  
 

Via DH 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 DH. 
 

(Voor u ziet u de Maria Hemelvaartkerk (1863-1865) 
van Kelmis (La Calamine). Schuin links voor u ziet u 
de 133 hoge TV toren in het Aachener Wald. Links 
ziet u het  spoorwegviaduct van Moresnet. Dit is 
meer dan een kilometer lang en het langste stalen 
spoorviaduct van Europa. Het werd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aangelegd door o.a. Russische 
krijgsgevangenen).  
 

Steek het laatste weiland RD over richting midden 
bosrand. Via het DH 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 DH en loop naar het volgende DH.  



  blz 3 van 4 

 

Loop nu RD beneden door het weiland met links 
beneden de achtertuin van een woning.  Via DH 
verlaat u weer het weiland en loop RD tussen de 
beukhagen omlaag.  
 

4. Beneden voor grote vijver gaat u R over de 
asfaltweg.  Na 50 m, net voorbij een rode 
brievenbus van nr. 76, gaat u L het graspad 
omlaag. Let op! Let op! Neem nu bij twee 
tuinhekjes het eerste pad R. Volg nu het 
betonnen 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 R (rue Hof) de asfaltweg omhoog. (U 
verlaat hier het blauwe kruis). Boven aan de T-
splitsing gaat u L omlaag. (Een eindje verder ziet u 
links de Geul). Boven aan de kruising gaat u RD 
(Schnellenberg) over de asfaltweg.  Neem nu de 
eerste weg L (rode rechthoek) omlaag. U komt bij 
de Rochuskapel (1662/zie infobord) en zitbanken. 
(Een mooie pauzeplek). Loop nu links langs de 
Rochuskapel.   
 

5. Via bruggetje steekt u de Lontzenerbach ook 
wel Hohnbach genoemd over.  
 

(Hier stroomt de Grünstrasserbach in de Hohnbach, 
die 50 m verder in de Geul stroomt).  
 

Volg het pad RD (wit-rood) tussen de weilanden 
door. Vóór het bruggetje over de Geul gaat u R 
(GrenzRoute 2/wit-rood) en loopt u verder RD 
langs de afrastering richting betonnen pad. 
 

(U kunt ook over het betonnen pad lopen als het hek 
geopend is).  
 

Het betonnen pad wordt een “veldweg”, die naar 
rechts buigt. Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing L. 
Na 50 m gaat u door de linker smalle doorgang en 
loop RD (GR2/groene rechthoek) het smalle 
weiland omhoog. Boven loopt u via nauwe 
doorgang het bos in. (Kijk hier nog even achterom). 
Loop nu RD langs het infobord en 20 m verder 
loopt u via het DH het weiland in. ( U verlaat hier 
GR2 en de groene rechthoek). Loop nu RD door het 
weiland richting kerktoren van de Sint-Jan de 
Doperkerk (1733-1736) Eynatten. U verlaat het 
weiland via DH bij de veestal van betonplaten. 
Loop nu RD langs de veestal en via veldweg 
verlaat u het erf.   
 

6. Aan de 3-sprong voor de burcht Eynatten gaat 
u R de grindweg omhoog.  
 

(De kasteeltoren van Eynatten (Raaf ) wordt voor het 
eerst genoemd in 1380. Naar alle waarschijnlijkheid 
moet het slot hebben toebehoord aan de oude 
Limburgse familie Rave).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg.  
 

(Rechts heeft u prachtig uitzicht o.a. weer op het  
spoorwegviaduct van Moresnet).   
 

Aan de picknickplek (mooie pauzeplek) bij 
bosrand gaat u R (groen kruis) over het meest 

rechtse bospad. Volg het dalend pad RD. Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u L (groen kruis). Aan 
de T-splitsing gaat u R (groen kruis).  (Een eind 
verder ziet u links een grote privé manege). Aan de 
3-sprong, aan het einde van manege weide en bij 
gekapt naaldbos, gaat u R het bospad omlaag. 
Beneden gaat u L over het brede pad met rechts 
beneden van u de meanderende Hohnbach. 
 

(De 12 km lange Hohnbach is één van de grotere 
zijbeken van de Geul. U loopt nu over het traject van 
het voormalig smalspoor dat zorgde voor de afvoer 
van ertsen (zink) uit de mijn Smalberg (1867-1932) 

naar de ertswasserij in Preußisch Moresnet).  
 

Een eind verder loopt u over enkele houten 
vlonderpaden. Bij een ingang van de voormalige 
ertsmijn Schmalgraf buigt het pad even links weg 
van de beek.  
 

(Deze mijngang genaamd Oskarstollen werd tussen 
1862 en 1867 gegraven om zo het transport van het 
erts te vergemakkelijken. Hij diende ook voor de  
waterafvoer).  
 

Loop in het weiland RD parallel aan de beek.  
 

7. Voor houten afrastering gaat u R en via 
bielzenbrug steekt u de Hohnbach over. Volg nu 
RD het graspad omhoog gelegen tussen 
manegeweiden. Boven aan de kruising, na ijzeren 
klaphek, gaat u R (rode rechthoek). Steek het 
waterstroompje over en volg RD (rode 
rechtshoek) het pad door het weiland. Even 
verder verlaat u weer het weiland en volg nu 
geruime tijd het holle pad RD (rode rechthoek) 
omhoog. Boven gaat u RD over de veldweg. Aan 
de kruising bij kapel (1732) gaat u RD (rode 
rechthoek/Schmalgraf) over de asfaltweg.  
 

(U passeert een picknickbank, een mooie pauzeplek. 
Hier staat een infobord betreffende de ertsmijn 
Schmalgraf).  
 

Volg nu de asfaltweg RD omlaag en vervolgens 
weer omhoog. Steek boven bij stenen wegkruis 
(1888) voorzichtig de voorrangsweg over en loop 
RD over het graspad, gelegen links van huisnr. 60 
en rechts van nr. 59.   
 

(Is de begroeiing van het pad/route zodanig, dat de 
het pad/route moeilijk te lopen is (met name het 
gedeelte langs de tuin), loop dan terug naar de 
doorgaande weg en ga L. Meteen daarna gaat u L 
(Bambusch/N613) de asfaltweg even omhoog en dan 
omlaag richting Vaals/Moresnet. Na bijna 400 m, 
waar de doorgaande weg naar rechts buigt,  gaat u 
bij verbodsbord L (Cosenbergerheydt) de smalle 
asfaltweg even omhoog en volg dan 700 m de 
dalende rustige weg met mooi uitzicht o.a. op de 
Stefanuskerk van Montzen. Bijna aan het eind van 
deze weg passeert u  een zitbank en wegkruis met 
een tekst in het dialect genaamd Platdiets.  U komt 
weer aan de 4-sprong waar u al geweest bent. Ga nu 
verder bij punt 9)  
 

8. Volg het pad verder RD langs de afrasteringen.  
 



(Voor u ziet u Sint Stefanuskerk (1781) van 
Montzen).  
 

Loop aan het einde van het dit pad RD door het 
weiland omlaag langs de afrastering en 
knotwilgen. Beneden in de hoek verlaat u bij 
grenssteen het weiland. Ga nu meteen R langs de  
akker en afrastering.  
 

(Afhankelijk van de beplanting van de akker  is het 
“pad” moeilijk te belopen. Loop anders tussen de 
beplanting door).  
 

In de hoek gaat u L verder langs de akker en 
afrastering. (Voor u ziet u weer de kerk in Montzen). 
Beneden in de hoek van de akker loopt u via DH 
een smal weiland in. Loop hier RD langs de 
afrastering richting kerktoren. Via nauwe 
doorgang verlaat u dit weiland en loop nu RD 
over het (begroeide) pad gelegen tussen akker en 
weiland. Steek beneden in het weiland het beekje 
over en steek precies RD het weiland over. Boven 
verlaat u dit weiland en loopt u , via de inrit naar 
dit weiland, omhoog. Aan de asfaltweg gaat u L 
en u passeert een zitbank en wegkruis met een 
tekst in het dialect genaamd Platdiets. 
 

9. U komt weer aan de 4-sprong (punt 2). Ga aan 
de linkerkant bij de brievenbussen 64-66 door het 
DH en loop het weiland omhoog richting 
kerktoren.  
 

(Was de akker niet te belopen, ga dan hier de smalle 
asfaltweg omlaag. Vlak voordat beneden deze 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L en loop weer 
RD langs de rand van de akker en weiland. Ga een 
eindje verder R door het DH. Ga nu verder bij **** in 
deze alinea. U kunt ook de smalle asfaltweg RD 
blijven volgen. U passeert dan twee oude kapelletjes 
van Saint Jean Népomucè en Sint Job. Boven aan de 
T-splitsing gaat u L (rue Gustave Demoulin) onder 
het spoorwegviaduct door. Volg deze weg RD en u 
komt weer aan het grote plein).   
 

Steek via het volgende DH de grote akker weer 
RD (geen pad) over richting kerktoren. Via DH 
komt u weer in een weiland. ****. Steek dit weiland 
RD over richting volgend DH  Ga door het DH  en 
loop RD omlaag en steek beneden via de 
rioleringsbuis weer het beekje over. Loop 
vervolgens richting spoorwegviaduct. Ga door 
het spoorwegviaduct en loop het grindpad 
omhoog. Steek de klinkerweg over loop RD het 
grindpad omhoog. Boven aan de asfaltweg bij 
herdenkingsmonument gaat u L over de 
asfaltweg. Waar deze asfaltweg links omlaag 
buigt, gaat u bij lantaarnpaal R over het grindpad 
langs een woning. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Negeer bij wegkruis en zitbank zijweg links. Loop 
even verder R de trap omhoog en via het oude 
kerkhof komt u weer bij de ingang van de kerk.  

 

(De barokke Sint-Stephanuskerk (1780-1781) is ontworpen is door de Duitse architect Joseph Moretti. Hij ontwierp 
ook het Von Clermonthuis (gemeentehuis), kasteel Bloemendaal en kasteel Vaalsbroek allen gelegen in Vaals). 
Aan het grote Place Communale ziet u ook rechts van  de fontein de grote mooie voormalige school uit 1876). 
 
(Samenstelling route: Jan Nobbe). 
 
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.   


