767. MEMBACH 15,2 km
www.wandelgidsardennen.nl

Ten westen van de bekende stad Eupen ligt in het mooie Pays de Vesdre het plaatsje Membach. Tijdens
deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over mooie paden en veldwegen naar het dorp
Baelen waar een leuk parkje is om te pauzeren. Dan daalt u af naar het dal van de Vesdre en passeert u
kleine gehuchtjes. De terugweg klimt u uit het dal en dan daalt u met prachtig uitzicht af naar Membach.
Neem zelf proviand mee. De route gaat ook door weilanden dus bij nat weer goed schoeisel dragen. Bij de
camping kunt u ook overnachten in een trekkershut.
Startpunt: Camping Wesertal, Rue de L’Invasion 68, Baelen – Membach.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,24 km

4 uur

103 m

236 m

blz 2 van 3

767. MEMBACH 15,2 km
1. Staande aan de doorgaande weg verkeersweg
met uw rug naar de parkeerplaats steekt u schuin
rechts de weg over en ga dan meteen RD over de
veld- grindweg. Negeer na bijna 250 m bij dikke
lantaarnpaal
en
rechts
staand
veldkruis
draaihekje rechts. 100 m verder gaat u bij
markering op de boom gaat u R over het
“stenige” pad, dat u geruime tijd RD volgt. Na
500 m gaat u L over de grindweg. Aan de Ysplitsing bij veldkruis gaat u R (wit-rood) door het
holle bospad. Negeer klaphekjes en volg het pad
dat na 150 bij veldkruis? even langs beekje
Stadtbach loopt en dan een veldweg wordt. Na
700 m steekt u bij grote grenspaal de asfaltweg
over en loop RD (wit-rood) over de asfaltweg, die
een veldweg wordt die geruime tijd RD volgt. Na
ruim 500 m gaat u aan de T-splitsing voor loods
en bij asfaltweg ? u L over de grindweg. Aan de 3sprong bij de Chapelle Notre-Dame des Sept
Douleurs/kapel O. L. Vrouw van de Zeven
Smarten (1890) gaat u R (wit-rood/blauw/groen)
over het stenige pad. (Achter de kapel staat een
zitbankje met mooi uitzicht).
2. Na ruim 600 m gaat u aan de T-splitsing L (witrood/blauw) over de asfaltweg langs enkele
huizen. Steek na ruim 500 m in de buurtschap
Overoth schuin links de doorgaande weg over en
ga RD (wit-rood) over de asfaltweg. Na 50 m gaat
u aan de 3-sprong voor huisnr. 87 R (wit-rood)
over de veldweg. Negeer zijpaden. Na 600 m
gaat u aan de kruising RD omlaag. Negeer
graspad links. Aan de doorgaande weg gaat u R.
100 m verder gaat u bij stenen wegkruis scherp L
de asfaltweg, omhoog die na 250 m ? bij woning
een veldweg wordt die u geruime tijd RD volgt.
Negeer zijpaden. Na 1,1 km loopt u via asfaltweg
het dorp Baelen binnen. Aan de 3-sprong RD.
Meteen daarna gaat u aan de ruime 3-sprong L
(Oeveren) omlaag. Negeer zijwegen.
3. Bij de rotonde loopt u RD (Rue de l’ Église. 50
m verder bij huisnr. 2, vlak voor de St. Pauluskerk
(begin 16e eeuw) met de gedraaide torenspits,
gaat u R (wit-rood) het parkje in langs een
schuilhut. Loop RD en dan ziet u links nog een
picknickbank met schuilhut, een prima eerste
pauzeplek. Loop RD en via houten brug steekt u
de Ruisseau de Baelen over en volg het pad
parallel aan het beekje. Na bijna 250 m passeert 2
houten hekken en volg verder het pad. Aan de Tsplitsing gaat u L over de grindweg. Via brug
steekt u weer de Ruisseau de Baelen over. Aan
de T-splitsing bij bordje “Zone 30” R (Médael)
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong loopt u RD
(groen) tussen 2 schuren door. Aan de 3-sprong
bij wegkruis en links een brug gaat u RD (groen).
Aan de volgende 3-sprong voor huisnr. 4 gaat u

R. Steek boven via zebrapad de voorrangsweg (N
61/Route de Dolhain) over en loop RD
(groen/Runschen).
Negeer
eenrichtingsweg
rechts en volg de betonweg omhoog.
4. Aan de 3-sprong in de buurt Runschen bij de
bij Chapelle Sinte Anne en Saint Joachim (eind
18e eeuw/gerestaureerd in 1995) gaat u RD
omhoog.
Na 250 gaat u aan de 3-sprong bij
stenen wegkruis op mooie hardstenen sokkel R
de asfaltweg omhoog. Na ruim 50 m, einde
asfaltweg, gaat u aan de 3-sprong RD de veldweg
omhoog. Na 300 m steekt u bij Ferme Haas de
smalle asfaltweg over en loop RD (blauw) over de
asfaltweg gelegen tussen 2 boerderijen door en
volg dan de veldweg. Aan de kruising bij boom
gaat u R (blauw) over de veldweg, die een ruig
stenig dalend pad wordt en beneden een
grindpad wordt.
(Bij rechts staand breed hek kunt u even R het
weiland inlopen waar u mooi uitzicht heeft o.a. links
op de kerk van Limbourg).
Na 1,2 km gaat u L met rechts het verdwenen
voetbalveld van RFC Goé 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.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u
R/RD. 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. Na 400 m aan de 4-sprong bij
veldkruis (1860) en infobord gaat u R (wit-rood)
over de veldweg met voor u mooi uitzicht
(Als u hier aan de 4-sprong RD loopt, dan komt u
meteen bij een zitbankje waar u links de 66 m hoge
en 365 lange Gileppestuwdam (1878) en op de 77,6
m hoge uitkijktoren (met lift)).
6. 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.
(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).
Ga nu meteen R met rechts de haag en links de
akker.
(Lukt dit niet blijf dan het pad/veldweg RD volgen.
Aan de asfaltweg gaat u R omlaag en u komt bij de
kerk. Ga dan verder bij **** in dit punt).
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. Aan de kruising
bij de Sint-Jan-de-Doperkerk/ Église JeanBaptiste (1721) gaat u R. (Place Thomas Palm)
omlaag.
***** (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).
Negeer meteen bij oorlogsmonument zijweg links
omhoog langs de kerk.
(U passeert 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.
7. 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 grindveldweg gelegen tussen hagen. Aan de 3-sprong
gaat u L/RD omhoog met rondom mooi uitzicht.
Aan de kruising gaat u RD omlaag. Negeer
zijwegen en blijf de veldweg geruime tijd RD
volgen.
Steek na 750 m schuin rechts de
doorgaande weg over en u komt weer bij de
camping.
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