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

blz 2 van 3
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. (Kijk voor de openingstijden van het
café op de website http://www.camping-hertogenwald.be of bel even van te voren).
Startpunt 10,2 km: Kerk van Membach, Place Thomas Palm. Begin dan bij punt 4.
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521. EUPEN 8,5 km – 10,2 km – 20,9 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u L de camping
op over de asfaltweg. Links ziet u het café. Loop
dan RD over de eenrichtingsweg met links de
speeltuin. Negeer zijpaden en loop tussen de
stacaravans door. Let op! De weg buigt naar
links en na 10 m gaat u R over het graspad
gelegen tussen twee houten stacaravans/
bungalows. Na 30 m steekt u R via de brug de
Vesdre over. In het bos gaat u meteen R over het
bospad. (U loopt nu in het Herzogenwald). Bij
infobord gaat u L door het klaphek en volg het
bospad naar R. Aan de T-splitsing voor steile
helling gaat u L (blauw) het brede bospad
omhoog. U wandelt nu over een voormalige
spoorlijn. Na enige tijd ziet u rechts een
informatiepaneel. Circa 50 m verder gaat u aan
de 3-sprong L (groen/geel) omlaag. Na de
volgende 50 m gaat u aan de 3-sprong R
(groen/geel). Blijf nu geruime tijd de groen/gele
route RD volgen rechts van de Escherbach.
2. Bij houten brug gaat u R (groen kruis) het
smalle bospaadje omhoog. Boven aan breed
bospad (voormalige spoorlijn) gaat u L. U passeert
een infobord en een eindje verder een zitbank.
Negeer bosweg rechts en blijf de gemarkeerde
wandelroute volgen. Aan de ruime 3-sprong bij
zitbank gaat u R (blauw/rood/wit-rood) over de
bosweg. Volg geruime tijd de lange rechte
bosweg. Neem dan de eerste weg R (U verlaat hier
de wandelmarkeringen). Aan de kruising van
boswegen gaat u 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.
Beneden aan de asfaltweg gaat u R omlaag. Vlak
daarnagaat u aan de 3-sprong bij infobord en
woning L omlaag. Steek dan R via de brug de
Vesdre over. Vóór de kapel gaat u L
3. Aan de voorrangskruising gaat u L. Na 25 m
gaat u R (Rue du Moulin) over de asfaltweg.
(Links is een grasveld met zitbanken). Aan de 3-

sprong gaat u R (Rue du Moulin). Aan de Tsplitsing gaat L (Rue Boveroth, dit wordt Place
Thomas Palm).
4. (De route van 10,2 km begint hier). Aan de 3sprong bij monument, vlak voor de Johannes de
Doperkerk (1722) van Membach gaat u R (Rue
Jean Renardy) langs de kerk over de
eenrichtingsweg. Dit is het knooppunt van deze
wandeling.
(Degene die 8,5 km loopt, gaat nu verder bij punt 9.
U loopt dus hier een stukje terug).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 4.
Meteen voorbij huisnr. 15 gaat u L (Rue
Käkert/wit-rood) de asfaltweg omhoog. Waar de
asfaltweg eindigt, gaat u RD de grindweg
omhoog. (Een eind verder heeft u links mooi uitzicht
op Membach). Negeer veldweg rechts. Aan de
asfaltweg gaat u L (wit-rood). Na 200 m gaat u bij
huisnr. 38 R (wit-rood) over het grindpad. Volg
geruime tijd het stenige pad omhoog. Bij stenen
kruis negeert u het klaphek links. (Hier komt u
straks terug). Loop nog 100 m RD en negeer witte
doorgang rechts. Volg geruime tijd dit stenige
pad RD. Aan de kruising bij veldkruis en infobord
gaat u R. Aan de 5-sprong gaat u R.
5. Na 100 m gaat u L de grindweg omlaag met
mooi uitzicht. Aan de T-splitsing gaat u R over de
asfaltweg en u loopt Runschen binnen. Aan de 3sprong bij wegkruis gaat u L de asfaltweg
omhoog. De asfaltweg wordt een grindweg.
Meteen daarna gaat u 3-sprong R omhoog. Volg
nu de mooie panoramaweg met prachtige
uitzichten op Baelen. Het pad loopt omlaag en
wordt smaller. Aan de T-splitsing gaat u R over
de brede grindweg. Aan de 3-sprong bij zitbank
loopt u RD langs een hoeve. (Bij zitbank ziet u in
de verte de watertoren van Andrimont). Omlaag
lopend heeft u links mooi uitzicht op het stadje
Limbourg dat op een heuvel ligt.

Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD omlaag.
In de bebouwde kom negeert u zijweg links en
loop omlaag.
6. Beneden aan de 3-sprong bij huisnr. 39 gaat u
L.
(Als u iets wilt drinken, kunt u naar het centrum van
Dolhain lopen (200 m). Ga hier dan R omlaag. Aan
de 3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing L. Aan de
kruising met verkeerslichten liggen enkele cafés).
Negeer bij zitbank de weg rechts omlaag. Aan de
Y-splitsing gaat u L de steile weg omhoog langs
huisnr. 35. Waar de weg naar links buigt, gaat u
RD het holle pad omhoog.
Aan de kruising bij twee zitbanken RD. Steek de
klinkerweg over en loop RD het pad en volg het
stenige pad omlaag. Negeer steil paadje rechts
omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij rode
markering gaat u scherp R omlaag. Houdt links
aan langs een zitbank, een mooi plekje aan de
Vesdre. Volg het pad links langs de Vesdre.
Voor voetbalveld gaat u L en ga dan meteen R
langs het veld. Negeer veldweg links en loop RD
langs het clubgebouw. Aan de 3-sprong bij brug
gaat u RD. Aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u R.. Ga aan het eind door de
nauwe doorgang en ga dan meteen R over het
smalle paadje langs de Vesdre. Ga door de
volgende nauwe doorgang en volg het
hooggelegen pad.
7. Beneden bij groot oud huis gaat u L de weg
omhoog. U loopt het dal uit en bijna boven heeft
u scherp links mooi uitzicht op de kerk van
Limbourg. U passeert een boerderij en volg de
grindweg omhoog. Negeer zijwegen. Aan de Tsplitsing gaat u L (Rue des Fusillés)
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8 Aan de kruising Blanc Baudet bij wegkruis en
infobord gaat u R (wit-rood). Negeer witte poort
aan de linkerzijde en ga na 100 m tegenover
stenen kruis R door de witte poort en u komt bij
een akker. Ga meteen R met rechts de haag.
(In 2018 liep over de akker een pad. Is dit nog zo,
steek dan de akker over en u loopt bij wit poortje een
weiland binnen. Loop dan schuin L door het weiland
richting 2 bomen. Ga nu verder bij **** in dit punt)
Aan het einde van de heg gaat u L door de akker.
Aan het einde gaat u L door het weiland richting 2
bomen. **** Loop verder richting hoek van de
heg. Bij deze hoek loopt u RD richting kerktoren.
Ga in de hoek door de witte doorgang en valk
daarna gaat u door de volgende witte doorgang.
Volg het paadje omlaag dat in de zomer soms kan
dichtgroeien. Aan de asfaltweg gaat u L naar de
kerk van Membach. U komt aan de kruising bij de
kerk, het knooppunt van deze wandeling. (Hier is
het eind van de 10,2 km)
9. Met uw gezicht naar de kerkingang gaat u R.
Negeer meteen zijweg links langs de kerk. Steek
de brug over en ga dan meteen bij witte poort L
over de brede zandweg. Ga door de poort en
steek het rechter smalle bruggetje over. Volg nu
de witte poorten door de weilanden omhoog naar
de kerkhofmuur. Bij de kerkhofmuur komt u bij
een asfaltweg. Ga hier R omhoog langs het
kerkhof. Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de
kruising bij wegkruis RD. Negeer zijweg rechts
en links en loop RD (geel). Let op! Na 100 m gaat
u bij betonnen elektriciteitspaal en wegkruis L
door het draaihekje het weiland in. Steek het
lange weiland over richting wit huis gelegen aan
weg (Dus niet richting boerderij). Bij 2 hoge palen
gaat u R het volgend weiland binnen en loop naar
de doorgaande weg. Ga hier L en u loopt Eupen
binnen. Al snel komt u weer bij de camping.
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