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Tijdens deze pittige maar zeer panoramische wandeling in de Ardennen begint u met een klim door het 
fraaie Herzogenwald. Vanaf het stadje Membach wordt de wandeling alleen maar mooier. U loopt omhoog 
naar een panoramaweg met schitterende uitzichten over de heuvels. Dan loopt u omlaag naar het stadje 
Dolhain waar u o.a. koffie kunt drinken. De terugweg gaat door het dal van de Vesdre en prachtige 
weilanden. Neem wel voldoende drinken mee. Er staan genoeg zitbanken onderweg.   U kunt kiezen uit 3 
afstanden.  De 8,5 km en 22 km kunt u starten vanaf de camping, de 10,2 km vanaf de kerk van Membach. 
 

Startpunt: Parkeerplaats Camping Hertogenwald, Oestraβe 78, Eupen/Baelen. (Kijk voor de openingstijden 
van de brasserie op de website http://www.camping-hertogenwald.be of bel even van te voren).  
 

Startpunt 10,2 km: Kerk van Membach, Place Thomas Palm. Vanaf de parkeerplaats voor de kerk gaat u L 
en ga dan meteen bij oorlogsmonument L. Ga dan verder bij **** in punt 4. Dit is het mooiste gedeelte van 
de wandeling.  
 

Door de waterramp van juli 2021 is de brug over de Vesdre bij de camping weggeslagen. Volgens de 
campinghouder wordt er weer een nieuw brug geplaatst. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend. Laat 
even weten als er weer een nieuwe brug is geplaatst. Alvast bedankt.  Bij laag water in de zomer kunt u 
mogelijk op eigen risico via stapstenen de beek oversteken.  
  
U  kunt ook de beschreven “Omleiding voor weggeslagen brug” beneden aan de tekst volgen      
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,90 km  5.30 uur  141 m  336 m 
 

 

 

521. EUPEN 8,5 km – 10,2 km – 20,9 km   
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u L de camping 
op over de asfaltweg en dan passeert u links de 
mooi brasserie met terras.  Loop dan RD over de 
eenrichtingsweg met links de speeltuin.  Negeer 
zijpaden en loop tussen de stacaravans door.  Let 
op!  De asfaltweg buigt naar links en na 10 m gaat 
u R over het graspad gelegen tussen twee  
stacaravans/bungalows.  Na 30 m steekt u R via 
brug de Vesdre over.  **** In het bos gaat u 
meteen R over het bospad met rechts de beek. (U 
loopt hier door het Herzogenwald).  Bij infobord 
gaat u L door het klaphek en volg het bospad dat 
naar rechts buigt.  Aan de T-splitsing voor steile 
helling gaat u L (blauw) de bosweg omhoog.   
 

(U wandelt nu over het traject van de voormalige 
spoorlijn (smalspoor/militair veldspoor) van 
Decauville, waaroverheen van 1914 tot 1918 veel 
hout vervoerd werd van een zagerij in Membach naar 
het front aan de Yser (West Vlaanderen.  
 

Een eind verder ziet u rechts een infobord).   
 

Circa 60 m (of moet dit 600 m zijn) verder gaat u 
aan de 3-sprong L (groen/geel) omlaag. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong R (groen/geel). Blijf nu 
geruime tijd RD (groen/geel) lopen met links de 
Escherbach.  
 

2. Na 600 m bij houten brug gaat u R (groen kruis) 
het smalle bospaadje omhoog.  Boven aan het 
brede bospad  (voormalige spoorlijn) gaat u L. U 
passeert een infobord en een eindje verder een 
zitbank. Negeer zijpaden en blijf de gemarkeerde 
wandelroute volgen. Na 900 m aan de ruime 3-
sprong bij zitbank gaat u R (blauw/rood/wit-rood) 
over de lange rechte bosweg, die u geruime tijd 
RD volgt. Na 600 m neemt u de eerste weg R (U 

verlaat hier de wandelmarkeringen). Na 500 m gaat 
u aan de kruising van boswegen RD. Na 5 m gaat 
u schuin L (geel kruis) over het bospad.  U loopt  
nu geruime tijd RD (geel kruis) een mooi hol pad 
omlaag. Na bijna 800 m gaat u beneden aan de 
asfaltweg R omlaag. Vlak daarna gaat u  aan de 3-
sprong bij infobord en woning L omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R en via brug 
steekt de Vesdre over.  Aan de 3-sprong vóór de 
Chapelle Saint-Quirin/Sint-Quirinuskapel  (1862) 
in de buurt Perkiets gaat u L   
 

3. Meteen daarna aan de doorgaande weg gaat u 
L. **** Meteen daarna gaat u R (Rue du Moulin) 
over de asfaltweg.   
 

(Meteen daarna kunt u L bij herdenkingssteen  het 
grasveld oplopen waar o.a. zitbanken en een 
overkapte picknickbank staan).   
 

Na bijna 400 m aan de 3-sprong bij huisnr. 6 en 
doodlopende weg gaat u R omhoog.  
 

(100 m verder passeert u rechts  een pizzeria met 
terras en een drankenhandel).  
 

Na bijna 250 m gaat u aan de T-splitsing L over 
het trottoir langs de doorgaande weg omhoog.  
 

(Na 300 m passeert u boven links een leuk huis (nr. 
24) met daar tegenover een (Maria)grot.  
 

Na 500 m steekt u beneden de beek Le Bach over).  
 

4. Na 600 m aan de 3-sprong bij 
oorlogsmonument gaat R **** (Rue Jean Renardy) 
de eenrichtingsweg omhoog met links de mooie 
met breuksteen gebouwde Johannes de 
Doperkerk/Église Jean-Baptiste (1721). Dit is het 
knooppunt van deze wandeling.  

http://www.camping-hertogenwald.be/
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(Degene die 8,5 km loopt, gaat nu verder bij punt 9. 
U loopt dus hier een stukje terug) 
 

(Reeds in 1721 wordt de kerk genoemd. Diverse  
verbouwingen hebben daarna het gezicht van de 
kerk veranderd. Zo werd in 1768 het schip verbouwd 
en in 1884 werd het koor en de toren gebouwd. 
 

Hier bij de kerk staan zitbanken. Aan de kruising is 
een boulangerie waar u o.a. lekkere gebakjes kunt 
krijgen).   
 

Boven aan de 3-sprong gaat u RD/R (Rue Albert 
1e) omlaag. Aan de ongelijk 4-sprong bij huisnr. 
22 en verkeersspiegel gaat u bij huisnr. 17 L (Rue 
Käkert/wit-rood) de smalle asfaltweg omhoog.  
Waar na 200 m boven bij elektriciteitsdraden de 
asfaltweg eindigt, gaat u RD (wit-rood) over de 
stijgende grindweg.   
 

(50 m verder heeft u links mooi uitzicht op 
Membach).  
 

Negeer zijwegen.  
 

(Na 400 m passeert u links een mooi landhuis (nr. 5-
7)).  
 

Na 500 m gaat u bij wegkruis met de NL vertaling  
“heb medelijden met ons”  de doorgaande weg L 
(wit-rood/Vreuschemen) omlaag.  Na 150 m vlak 
voor plaatsnaambord Membach gaat u bij huisnr. 
33 R (wit-rood) de grindweg, die een “stenige” 
veldweg wordt. omhoog.  Na 400 m bij stenen 
moordkruis  negeert u klaphek links. (Hier komt u 
straks terug).  
 

(Hier op deze plek werd aan deze mogelijk 1000 jaar 
oude weg (Rosenboomgatz), de liep van Goé naar 
Eupen, op 23 aug. 1760 de handelsreiziger Bastian  
uit Dolhain vermoord).  
 

50 m verder wordt het pad een licht stijgende 
grindweg, die u geruime tijd RD volgt met links 
mooi uitzicht over het Vesdredal. Na 600 m gaat u 
aan de 4-sprong bij veldkruis (1860) en infobord 
R de grindweg omhoog/omlaag.   
 

(Vlak daarna ziet bij zitbankje  links de 66 m hoge en 
365 lange  Gileppestuwdam (1878) en op de 77,6 m 
hoge uitkijktoren (met lift)).  
 

400 m verder gaat u aan de 5-sprong  (cinq 
chemin) bij wegkruis R de asfaltweg omhoog met 
meteen rondom prachtig uitzicht.  
 

5. Na bijna 200 m bij ijzeren hek gaat u L de 
grindweg omlaag met mooi uitzicht. (Beneden ziet 
u rechts de kerk in Baelen). Aan de T-splitsing gaat 
u R de asfaltweg omlaag en u loopt een eindje 
verder het gehucht Runschen binnen. Na bijna 
250 m aan de 3-sprong bij stenen wegkruis op 
mooie hardstenen sokkel gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Na ruim 50 m, einde asfaltweg, gaat u 
aan de 3-sprong R de grindweg omhoog.  Volg nu 
geruime tijd de grindweg, die na 250 m boven een 
dalend smaller (gras)pad wordt.  
 

(Hier aan de rand van het Plateau de la Misère heeft 
u rechts mooi uitzicht o.a. op de St. Pauluskerk (10e 
eeuw) met de gedraaide torenspits in het dorp 

Baelen  en voor u  in de verte op de watertoren 
(Chateau de l’eau)  in Andrimont).   
  

Na ruim 500 m gaat u aan de T-splitsing R de 
grindweg omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
groot wegkruis loopt u RD de asfaltweg omhoog.  
 

(Na 100 m bij vervallen hoeve (2020) ziet u links 
beneden het dorp Goé waar u straks langs loopt    
 

Na 300 m passeert u een  zitbank met mooi uitzicht   
 

Na 600 m heeft u omlaag lopend bij haag/weiland 
links mooi uitzicht op het hoog boven de Vesdre 
gelegen oude stadje Limbourg waarvan de toren  van 
de Saint Georgeskerk uit 1301 stamt. Het stadje 
(vestiging) was vroeger de hoofdstad van het 
hertogdom Limbourg/Limburg).   
 

Negeer na 800 m bij wegkruis doodlopende 
zijweg rechts omhoog en loop RD de smalle holle 
asfaltweg omlaag.  Aan de 3-sprong in Dolhain bij 
rechts gelegen kerkhof gaat u RD (Chemin de 
Cimetière) verder omlaag.  
 

(Bij de ingang van het kerkhof staat een zitbank Op 
het kerkhof staan  grote enkele familiegraven).       
 

6. Ruim 150 m verder aan de 3-sprong bij 
parkeerplaats en huisnr. 39 gaat u L met voor u 
weer mooi zicht op de kerk in Limbourg.  
 

(Wilt u pauzeren, dan kunt u naar het centrum van 
Dolhain lopen (200 m).  Ga hier dan RD omlaag. Aan 
de 3-sprong gaat u R omlaag. Aan de doorgaande 
weg gaat u  L. Vlak daarna aan de kruising met 
verkeerslichten bevinden zich rechts op het plein met 
het hoge oorlogsmonument enkele cafés met terras).   
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD omhoog.  
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L de steile 
doodlopende asfaltweg omhoog met rechts weer 
mooi zicht op de kerk. Negeer zijwegen. Waar na 
100 m de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij 
verbodsborden RD het smalle holle pad door de 
bosstrook omhoog. Na bijna 300 m aan de 
kruising bij zitbanken en speeltuintje gaat u RD 
het smalle pad omlaag.  Steek de klinkerweg over 
en loop bij verbodsbord RD (sur La Rochette) het 
smalle pad omlaag. Negeer zijpaden. Na 300 m 
gaat u in het bos aan de 3-sprong bij markering 
van rode rechthoek scherp R omlaag met links 
beneden een weiland. 100 m verder gaat u 
beneden voorbij zitbank L over de grindweg met 
rechts de Vesdre.    Negeer na 300 m bij 
voetbalvelden RFC Goé  veldweg links en loop 
RD langs het clubgebouw/ Salle La Rochette.   
 

(Door de waterramp in juli 2021 zijn de voetbalvelden 
“verdwenen”. Of ze op deze plek nog terugkomen is 
onzeker.   Voorbij het clubgebouw ziet u rechts de 
“gedraaide” torenspits van de  kerktoren van de St. 
Lambertuskerk (15e/16e eeuw in Goé).  
 

Aan de 3-sprong bij brug over de Vesdre gaat u 
RD de grindweg omhoog met rechts beneden de 
Vesdre.  Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis 
gaat u R/RD.   
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Bijna 100 m verder aan het eind van de veldweg 
en bij ingang weiland gaat u door  de nauwe 
doorgang en ga dan meteen R over het smalle 
paadje met even verder rechts beneden de 
Vesdre. Na 200 m gaat u door de volgende nauwe 
doorgang en volg het pad met rechts beneden de 
Vesdre, die u niet ziet maar wel hoort.   
 

7. 200 m verder beneden bij woning (nr. 3) gaat u 
L de verharde weg omhoog en u verlaat het 
Vesdredal. 
 

(250 m verder bij de tweede lantaarnpaal heeft u 
links achter u weer mooi zicht op de Saint 
Georgeskerk in het historisch stadje Limbourg). 
 

Na ruim 500 m loopt u RD via kasseienweg over 
de binnenplaats van boerderij en volg dan RD de 
stijgende grind- bosweg.  Negeer zijwegen. Na 1 
km gaat u aan de T-splitsing bij stenen 
herinneringskruis en bij grote met breuksteen 
gebouwde woning (nr. 48) L de smalle asfaltweg 
omhoog  en u passeert 200 m verder de grote 
hoeve “Ferme Blanc Baudet” met de hoge silo en 
dakpannenkruis 
 

8 Na 400 m aan de 4-sprong bij veldkruis en 
infobord  gaat u R  (wit-rood) met voor u mooi 
uitzicht  (U bent hier al geweest, maar het uitzicht is 
toch weer anders). Na bijna 600 m wordt de 
grindweg bij ijzeren toegangshek weiland een 
smal dalend pad. Ruim 50 verder tegenover  
stenen moordkruis gaat u R door het witte poortje  
en u komt bij een akker.  Ga nu meteen R met 
rechts de haag en links de akker.  
 

(Lukt dat niet blijf dan het pad, dat een grind-veldweg 
wordt, RD volgen. Aan de asfaltweg gaat u R 
omlaag. U komt weer bij de kerk. Ga dan verder bij 
punt 9).  
 

Na ruim 50 m aan het einde van de akker/heg gaat 
u L door het smalle weiland omlaag met links de 
akker. Aan het einde van het weiland bij 
veedrinkbakken gaat u L door het weiland 
richting 2 bomen. Bij de twee dikke essen loopt u 
RD richting hoek van de heg. Bij deze hoek loopt 
u RD door het weiland met schitterend uitzicht 
omlaag richting kerktoren. Ga beneden in de 
rechterhoek door de witte doorgang en meteen 
daarna gaat u door de volgende witte doorgang 
en volg het (bos)paadje omlaag.  Aan de 
asfaltweg in Membach gaat u L.   
 

9. Aan de kruising bij de kerk, het knooppunt van 
deze wandeling gaat u R. (Place Thomas Palm) 
omlaag en negeer meteen bij oorlogsmonument 
zijweg links omhoog langs de kerk.   
 

(Hier is het eind van de 10,2 km. U kunt de route ook 
nog verlengen tot 13,2 km. Blijf de beschrijving 
volgen tot aan de camping. Volg dan de omleiding 

van de weggeslagen brug over de Vesder en u komt 
hier weer terug bij de kerk). 
 

De route volgend passeert u even verder links het 
voormalig gemeentehuis van Membach waar in de 
muur een oorlogsplaquette is ingemetseld en waar 
nu een school is achter gebouwd).  
 

Na 150 m steekt u via brug Le Bach over en ga 
dan meteen voorbij trafohuisje bij wit poortje via 
draaihekje L over de brede grindweg. Ga door het 
volgende poortje en steek de brug of bruggetje 
over.   Volg nu de route via de witte poortjes door 
de weilanden omhoog naar de kerkhofmuur. Bij 
de ingang van het kerkhof van Membach en bij 
mooi wegkruis gaat u R de asfaltweg omhoog 
met rechts de kerkhofmuur. Voorbij het kerkhof 
wordt de asfaltweg een licht stijgende grind- 
veldweg gelegen tussen hagen. Aan de 3-sprong 
gaat u L/RD omhoog met rondom mooi uitzicht.  
Aan de kruising gaat u RD omlaag. Negeer na 400 
m zijweg rechts en meteen daarna zijweg links en 
loop RD (gele rechthoek).  Let op! Na 100 m gaat 
u bij dikke betonnen elektriciteitspaal en 
veldkruis L door het draaihekje het weiland in. 
Steek het weiland over richting rechts van 
boerderij gelegen wit huis en met links 
afrastering. Vlak voor boerderij en bij hooibalen 
gaat u R over de grindweg. 
 

(Als even verder een draad over de grindweg is 
gespannen, ga dan door de rechts gelegen nauwe 
doorgang).  
 

Aan het eind van de grindweg gaat u door het 
rechts staande draaihekje en ga dan L de 
doorgaande weg omhoog. Na 200 m komt u 
rechts weer bij de camping met de mooie 
brasserie, waar Duits de voertaal is.  
 

Omleiding voor weggeslagen brug   
Loop vanaf de camping naar de doorgaande waar 
u L gaat. (Loop aan de rechterkant van de weg).  Na 
400 m gaat u bij huisnr. 43 R (36) over de 
veldweg. Negeer zijpaden. Bijna 400 m  verder 
gaat u aan de ongelijke 4-sprong L over de  veld- 
grindweg. Na 750 m gaat u aan de asfaltweg L.   
Meteen daarna gaat u aan de doorgaande weg R.  
Ga nu verder bij **** in punt 3. 
 

Wil u toch door het eerste deel van de wandeling 
door het Herzogenwald lopen. Steek dan hier de 
doorgaande weg RD over. Aan de 3-sprong bij 
kapel Chapelle Saint-Quirin gaat u R en via brug 
steekt u de Vesder over. Na de brug  gaat u aan 
de 3-sprong L omhoog. Aan de volgende 3-
sprong bij infobord gaat u bij woning L en volg 
dan bij afsluitboom RD de grind- bosweg tot u 
aan de achterkant van de camping komt, waar het 
bruggenhoofd van de weggeslagen brug aan de 
zijde van de camping nog te zien is. Ga dan 
verder bij **** in punt 1. De wandeling wordt dan  
circa 3 km langer. 

 

Samenstelling route: Pierre Desfawes   
 

 

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 


