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Tijdens deze wandeling met hellingen door Pays de Herve wandelt u eerst naar het Chateau de Boich. Dan
wordt het klimmen naar het Heesbos op een hoogte van 300 m. Dan door bos en mooie natuur terug naar
Montzen. Deze wandeling biedt vele schitterende uitzichten. Neem zelf proviand mee, halverwege staat
een picknickbank. De wandelpaden worden hier niet goed onderhouden en kunnen dus begroeid zijn of
omgeploegd. Doe goede wandelschoenen.
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Startadres: Startadres: Place Communale Montzen, parkeerplaats voor de kerk.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,76 km

2.35 uur

131 m

141 m

376. MONTZEN 10,8 km
1. Met uw rug naar de ingang van de
Stephanuskerk loopt u RD over de smalle
asfaltweg gelegen tussen parkeerplaatsen.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u L de
eenrichtingsweg omlaag.
(Even verder passeert u links een fontein en rechts
het prachtige pand (nr.6) en de
grote mooie
voormalige school (1876)).
Voorbij huisnr. 22 gaat u R over de
kasseienstraat. Aan het eind buigt deze weg naar
links. Aan de doorgaande weg gaat u R. Negeer
meteen zijweg links. Volg de doorgaande weg
omhoog. Voor het spoorwegviaduct (spoorlijn 39
Montzen-Welkenraedt) gaat u bij wegkruis en de
Chapelle de la Saint Famille (1891) R
(Klinkenweg) de asfaltweg omhoog. Negeer
zijwegen en volg geruime tijd deze weg. U verlaat
de bebouwde kom en u loopt RD over de smalle
asfaltweg
2. Let op! Bij de links gelegen grote veestal (dus
voor huisnr. 5) gaat u R over de grindweg gelegen
tussen weilanden.
(Eventueel via het vouwhek en ook aan het eind via
het vouwhek. Even ketting losmaken en natuurlijk
weer vastmaken. Even verder ziet rechts de kerk van
Montzen).
De grindweg buigt naar rechts. Voor de boerderij
buigt de weg naar links en wordt een dalende
asfaltweg. Beneden aan de T-splitsing voor vijver
gaat u R (gele ruit).
(Links ziet u waterburcht Graaf ook wel Streversdorp
genoemd (12e/13e eeuw).
Aan de 3-sprong gaat u L de doodlopende
asfaltweg omhoog richting mooie gerestaureerde
voormalige hoeve. Waar de verharde weg naar
links buigt, gaat u via oranje draaihekje R het
weiland in. Blijf links van de meidoornhaag lopen.
In het volgend weiland loopt u verder RD langs de
heg. Aan het eind van de heg gaat u R door een
draaihekje en ga dan meteen L langs de
afrastering. Loop nu schuin rechts richting
kapel. Via draaihek verlaat u dit weiland.
3. Meteen daarna aan de 3-sprong voor kasteeltje
gaat u L.
(Dit is waterburcht de Broich maar de oorspronkelijke
naam is kasteel Broeck (12e eeuw)). Het woord
Broeck betekent in het lokale dialect moeras/drassig
weiland).

Op de “binnenplaats” gaat u L langs de witte
toren (rechter toren) over het graspad. Volg nu het
pad langs de afrastering van een mooie tuin met
vijver. Het pad buigt naar rechts. Ga door een
nauwe doorgang en ga dan meteen L het weiland
omhoog langs de houten afrastering. Boven voor
de houten afrastering gaat u R verder door het
weiland. In de hoek verlaat u weer het weiland via
nauwe doorgang. Loop nu RD langs de akker en
afrastering. (Mogelijk heeft de boer het pad
omgeploegd of beplant). Aan het eind van de akker
gaat u RD over de veldweg. Boven aan de 4sprong gaat u L over de asfaltweg. (Links heeft u
een mooi uitzicht over de uitlopers van de Ardennen).
4. Waar de weg naar links buigt, gaat u RD over
het graspad langs de haag en weiland. Het pad
buigt naar links en volg nu verder het pad,
gelegen tussen twee hagen, omhoog.
(Een eind verder heeft u bij weiland links een prachtig
uitzicht o.a. op de 133 m hoge tv-toren in het
Aachener Wald en de 50 m hoge Boudewijn
uitzichttoren op het Drielandenpunt in Vaals).
Volg het slingerende pad met links door de
struiken prachtig uitzicht verder omhoog. Loop
boven RD langs het naaldbos. Aan de 4-sprong
gaat u R over het graspad door het bos. Negeer
even verder inrit rechts naar weiland. Aan de Tsplitsing gaat u R over het brede bospad. (Een
eind verder heeft u links weer een mooi uitzicht).
5. Aan de T-splitsing bij picknickbanken gaat u R
(geel kruis/rechthoek). (Een prima pauzeplekje na 5,5
km). Meteen hierna passeert u rechts een
“waterbewaarstation” (dezelfde functie als een
watertoren). Volg nu het brede bospad RD (gele
rechthoek). Negeer bij ijzeren hek zijpad scherp
rechts en een eind verder zijpad links. Aan de 3sprong voor weiland en met links een grote
hulststruik, gaat u L over het brede bospad. (U
verlaat hier het gele kruis). Volg geruime tijd het
pad door en langs de bosrand. Uiteindelijk buigt
het pad naar links. Negeer zijpad rechts en even
verder wordt het pad een dalend bospad.
Aan de kruising bij stokoude holle boom gaat u
R (gele rechthoek).
(Een eind verder bij ijzeren hek heeft u links mooi
uitzicht op de Sint Brixiuskerk (1717) in Hombourg.
Iets naar rechts in de verte ziet u de groene kerktoren
van de St. Lambertuskerk (1840-1841) in
Sippenaeken).

Aan de kruising gaat u verder RD de bosrand.
Een eindje verder buigt het pad naar rechts en
wordt een dalend bospad, dat later parallel loopt
aan een akker. Bij een klaphek gaat u RD boven
door het weiland.
(Hier heeft u een prachtig uitzicht. Rechts ziet u de
kerk in Montzen en voor u bedrijfsgebouwen
behorende bij het treinrangeerstation Montzen. Dit
rangeerstation en directe omgeving werd in de nacht
van 28 april 1944 door de Engelsen
zwaar
gebombardeerd. Hierbij kwamen circa 200 mensen
om het leven).
6. Via klaphek verlaat u weer het weiland. Aan de
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u R (geel kruis) over de
doorgaande weg. Meteen daarna gaat u L over de
asfaltweg, die een veldweg wordt die langs de
ijzeren afrastering van Sita Wallonie S.A. loopt.
Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag (U verlaat hier
de gele route). Let op! Neem na 100 m het eerste
bospaadje scherp R. Een eind verder buigt het
pad naar links. (Links ziet u een moerasgebiedje).
Volg geruime tijd het pad, waarvan een gedeelte
soms modderig kan zijn. Aan de T-splitsing gaat
u L over het graspad. Het pad buigt naar rechts
en wordt een brede zand/grindweg. Blijf de brede
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weg geruime tijd RD volgen met links van u het
tussen de lichtmasten gelegen treinrangeerstation Montzen.
7. Na een afsluitboom steekt u de brug over.
Meteen daarna, tegenover het bedrijfsgebouw
van Infrabel, gaat u R over de asfaltweg. Let op!
Loop deze weg niet omlaag. Na enkele meters
staat links in het bos een wit/rood bordje met de
letter H. Ga hier L over het smalle bospaadje
langs een witte berkenboom met meerdere
stammen. (Even verder ziet u hier links in het bos
een elektriciteitshuisje). Volg het pad RD de
bosrand met rechts beneden weilanden. Een eind
verder buigt het pad naar links en wordt even
verder een dalend bospad. Beneden bij
spoorwegviaduct gaat u R over de asfaltweg. De
weg wordt een dalende en vervolgens een
stijgende weg en u loopt Montzen binnen. (Een
eind verder passeert u het kerkhof). Aan de 3sprong gaat u L en u komt weer bij de barokke
Sint-Stephanuskerk (1780), die ontworpen is door
de Duitse architect Joseph Moretti. Hij ontwierp
ook het Von Clermonthuis (gemeentehuis),
kasteel Bloemendaal en kasteel Vaalsbroek allen
gelegen in Vaals.
Deze kerk is zeker een
bezoekje waard.
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