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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische grenstocht wandelt u door weilanden en bossen. In het 
begin loopt u enige tijd over het traject van de voormalige spoorlijn Ligne 39/nu Ravel 39. Dan loopt u 
omhoog naar een heuvel waar een picknickbank staat en waar schitterend uitzicht heeft, een mooi 
pauzepunt na 7,2 km. De terugweg loopt u door het bos omhoog en wandelt u via het natuurgebied Paeds 
Bent naar de buurtschap Wolfhaag.  Via mooie paden en het natuurgebied Ut Galjebendsje en de 
Bokkebusj” loopt u terug naar Gemmenich met op het laatst een mooie panoramaweg Voor de wandeling 
moet u goed ter been zijn. Deze route biedt prachtige vergezichten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,23 km  3.30 uur  136 m  287 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startpunt: Rue César Franck 16-18, Gemmenich. 

 
 

786. GEMMENICH 12,2 km  
 

1. Met uw rug naar de pizzeria gaat u R en meteen 
daarna gaat u R de stenen trap omhoog.  Volg nu 
het pad RD langs het kerkhof omhoog en bij de 
ingang van de St. Hubertuskerk omlaag. Beneden 
aan de doorgaande weg gaat u L omhoog. Negeer 
zijwegen. Na bijna 200 m, meteen voorbij huisnr. 
51, gaat u aan de 4-sprong L (Ligne 39/groene 
ruit) over de asfaltweg. (Dus de linker weg).   
Negeer zijwegen/paden en volg geruime tijd de 
dalende asfaltweg richting Liège/Völkerich.  
 

(U loopt nu over het traject (Ligne 39) van de 
voormalige spoorlijn (1895-1952), die liep van 
Welkenraedt via  Plombières-Hombourg  naar 
Montzen. De spoorlijn diende voornamelijk voor het 
vervoer van zink. Nu gaat fietsroute Ravel 39 over dit 
traject). 
 

Na 600 m gaat u bij trafohuisje R over de smalle 
asfaltweg/fietspad met links de parkeerplaats en 
rechts de begraafplaats. Steek bij huisnr. 54 de 
asfaltweg over en loop RD verder de 
asfaltweg/fietspad omlaag richting Völkerich  
over het traject van “Ligne 39”, dat u weer 
geruime tijd RD volgt.  
 

(300 m verder ziet u links boven bij wit huis het 
voormalig Franciscanen klooster in Völkerich).   
 

2. Na 700 m, circa 30 m vóór brug, gaat u bij 
houten relingen L de smalle asfaltweg omlaag 
richting Völkerich. Meteen daarna gaat u R de 
asfaltweg omlaag en u loopt even verder onder 
de houten voormalige spoorviaduct door.  Na 200 
m gaat u beneden  L  het graspad omlaag. 50 m 
verder gaat u bij houten hek R het smalle pad 
door de bosstrook omhoog. (Het pad kan soms na 
veel regen drassig zijn). Na 400 m gaat u boven aan 
de asfaltweg R met rondom mooi uitzicht o. a. 
rechts weer op het voormalig klooster in 
Völkerich. Aan de T-splitsing gaat u L (Rue 
Terstraeten) over de doorgaande weg.  Let op!  
Na 100 m gaat u R het bospad omhoog. (Dit is 15 
m voorbij einde rechts gelegen weiland). Volg nu RD 
het bospad door de bosrand omhoog met rechts 
een weiland. Na 100 steekt u de brede greppel 
over en loopt u RD verder omhoog. (U kunt hier 
ook R door de greppel gaan).  Na 40 gaat u boven 
aan de T-splitsing R over het “brede” bospad dat 
voorbij inrit naar weiland een dalend smal pad 
wordt. Aan de T-splitsing bij dikke linde met 
boomkruis en bij een ingang/asfaltweg van 
vakantiebungalows Parc de Trois Frontières gaat 
u L en meteen daarna gaat u L (groene ruit) het 
mooie holle pad omhoog. Na 100 m, bij oude 
stenen grenssteen, buigt het pad rechts verder 
omhoog.  Let op!  Circa 50 m verder gaat u R en u 
loop het grote weiland/grasland in. (Dit is circa. 10 

m vóór bordje van Staatsbosbeheer).  Ga dan 
meteen L door het grote weiland/grasland 
omhoog met links de bosrand. Na ruim 100 m 
gaat u boven aan de 4-sprong R omhoog met 
links braamstruiken/hoog struikgewas.  U komt 
boven bij een afvalbak en picknickbank, een 
genietplekje op 225 m N.A.P., waar u formidabel 
uitzicht heeft.  
 

(Hier boven op de heuvel heeft u grandioos uitzicht 
o.a. op de uitlopers van de Ardennen en Eifel. Bij 
helder weer ziet u in de verte achter het voormalig 
Franciscanenklooster (groot “rood” gebouw) in 
Völkerich het  langste stalen spoorwegviaduct van 
Europa in Moresnet, dat in de Eerste Wereldoorlog 
door o.a. Russische krijgsgevangenen is aangelegd). 
 

3. Bij de picknickbank/afvalbak loopt u L door het 
weiland omlaag.  (U kunt ook RD door het weiland 
omlaag lopen). Beneden aan  de bosrand gaat u  R 
door het weiland met links de bosrand.  Beneden 
bij rechts staande bosstrook loopt u het volgend 
binnen en loop dan RD door het weiland omlaag  
parallel aan de linksgelegen bosrand. Let op! 
Voorbij rechts in het weiland gelegen “bosje” 
gaat u na bijna 50 m bij de tweede alleenstaande 
boom L het bospaadje omhoog. (Rechts beneden 
ziet u hier vakantiebungalows). Meteen daarna  gaat 
u L het smalle holle pad door het naaldbos 
omhoog. Na 100 m gaat u boven aan de 4-sprong 
R over het pad langs grenspaal nr. 5 met het 
jaartal 1843. Volg nu geruime tijd het dalende en 
stijgende smalle kronkelende bospad, dat 100 m  
verder een eindje door de bosrand loopt.  Na 500 
m buigt het pad links omhoog. Meteen daarna 
gaat u aan de (onduidelijke) 4-sprong, waar een 
rood/blauwe markering op boom staat, RD over 
het bospad dat meteen naar rechts en links buigt. 
(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts beneden op 
afstand een weiland). 50 m verder buigt het bospad 
(even) links omhoog.   
 

(50 m verder ziet u rechts beneden woningen In 
Gemmenich. Na 150 m ziet u bij weiland rechts weer 
het voormalig klooster in Völkerich).  
 

Waar na 250 m het pad links omhoog buigt, gaat 
u aan de 3-sprong R en vlak daarna  steekt u via 
twee draaihekjes het (hier) smalle “weiland” over. 
Meteen na het twee draaihekje, bij 
elektriciteitsdraden,  gaat u meteen L door het 
weiland/akker.     
 

4.  Let op!  Na 100 m gaat u  L door de opening in 
de haag en ga dan meteen L het holle pad 
omhoog. (Na ruim 50 m passeert u links een 
oriëntatiebord). Negeer zijpaden en volg RD pad 
dat na 200 m een breed stijgend bospad wordt.  
 



  blz 3 van 3 

 

Na bijna 500 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
stenen veldkruis en grenspaal nr. 4 L het bos- 
grindpad omlaag. Na bijna 400 m gaat u R en loop 
meteen daarna bij afsluitboom en bordje 
“ruiterpad” RD over het pad. (U verlaat GR6). 
Negeer na 100 m bospad links omlaag en ga dan 
over het linker pad lopen met rechts het 
ruiterpad. Na 50 m buigt het pad links omlaag en 
wordt een breder pad. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD het pad, dat een eindje verder 
een dalend bospad wordt. (Het pad loopt soms 
parallel aan rechtsgelegen ruiterpad). Na 400 m gaat 
u aan de 3-sprong L het brede pad omlaag 
richting afsluitboom. Beneden bij de afsluitboom 
gaat u L en meteen daarna gaat u bij infobordje L 
door het houten klaphek en loop RD door het 
natuurgebied Paeds Bent omlaag met links de 
bosrand en voor u  prachtig uitzicht.   
 

(Hier in het natuurgebied de Paeds Bent komt u 
mogelijk zwarte Hooglanders tegenkomt. Voor u in de 
verte ziet u de windturbines van EuroWindPark 
Aachen. Voor u in de verte ziet u ook een steenberg 
van een voormalige Duitse steenkoolmijn).  
 

Na 400 m aan de T-splitsing gaat u schuin R en 
ga dan meteen schuin L (geen pad) door het 
weiland/natuurgebied omlaag richting links 
beneden gelegen boerderij.  
 

(U kunt hier ook R (geel-rood)  het pad omlaag gaan. 
Aan de 4-sprong, met rechts een trapje/klaphek, gaat 
u L door het natuurgebied omlaag met rechts de 
bosstrook.  (U verlaat geel-rood). Ga beneden door 
het brede ijzeren hek  (open– en dicht maken) en ga 
dan L over het graspad/veldweg. Aan de asfaltweg in 
de buurtschap Wolfhaag gaar u R de asfaltweg 
omhoog. Ga nu verder bij **** in  punt 5).    
 
5. Even verder in de graft/helling loopt u RD 
tussen 4 palen en volg het pad verder RD omlaag 
door het natuurgebied Paedsbent.  Blijf RD 
omlaag lopen richting beneden staand wit  bord 
en klaphek. (Zoek zelf het beste “pad”). Beneden 
aan de asfaltweg gaat u R (Wolfhaag/geel-rood) 
omhoog.  Let op!  Na 200 m, **** tegenover 
huisnr. 64, gaat u L door het klaphek en loop RD 
het weiland omlaag. Beneden voor het 
Wolfhagerbeekje gaat u R. Steek de rioolbuis 
over en loop RD door het weiland/boomgaard  
omhoog. Loop omhoog richting  kastanjeboom, 
die aan het einde van de graft staat. (Kijk hier even 
achterom). Loop nu verder RD het weiland 
omhoog richting lantaarnpaal. Boven voor de 
afrastering gaat u L parallel aan de asfaltweg. 
Aan de bosrand gaat u L en blijf nu de bosrand 
volgen. (U heeft weer prachtig uitzicht). Bij drinkbak 
gaat u door het klaphek en volg even het bospad 
RD. Aan de asfaltweg gaat u R.   
 

6. Na 300 m, vlak voor links gelegen boerderij met 
groot muurkruis, gaat u  L (geel/blauw) door het 

draaihekje (stegelke) en loop RD het weiland 
omlaag met rechts van een doornhaag.  
 

(Boven ziet u voor u de Wilhelminatoren op de 
Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een glazen 
“skywalk” op 34 m hoogte. Een bezoekje waard).   
 

Ga beneden door het klaphekje en steek via het 
bruggetje het Zieversbeekje over. Ga dan R bij 
infobordje door het stegelke en u loopt het 
weiland/natuurgebied “Ut Galjebendsje en de 
Bokkebusj” binnen. (In dit struingebied zijn geen 
paden). Na 10 m steekt u een waterstroompje over 
en ga dan  schuin L langs een houten paaltje 
door het weiland omhoog richting wit huis met 
links het waterstroompje. U passeert een oude 
omgevallen boom en twee wilgen. Even verder bij 
dikke wilg buigt het paadje  rechts omhoog en 
volg het leuke paadje tussen de rij bomen en 
hoge struiken door. Na 150 m verlaat u via 
draaihekje het weiland/natuurgebied en ga R over 

de doorgaande weg. (U loopt dus niet RD de 
doodlopende smalle steile asfaltweg omhoog). 
 

7. Meteen daarna gaat u bij verbodsbord L 
(blauw) het pad omhoog, dat bij ingang van 
weiland een veldweg wordt. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en stenen veldkruis gaat u L (blauw) en 
volg het pad dat even verder naar links buigt en 
een mooi stijgend smal hol bospad wordt. Na 200 
m gaat u aan de 4-sprong RD verder omhoog.  Na 
150 m gaat u aan de 3-sprong R (rood). Let op! 
Let op! Na 30 m gaat u L het steile bospaadje 
omlaag/omhoog. Na 100 m gaat u beneden R over 
de bosweg. Meteen daarna aan de 3-sprong loopt 
u RD  (GR3/6/wit-rood) en 100 m verder heeft u 
links bij meidoornhaag prachtig uitzicht op 
Gemmenich.  Na 300 m bij huisnr. 152 wordt de 
veldweg een asfaltweg.  Aan de voorrangsweg 
gaat u L omlaag. Na 150 m, voorbij huisnr. 149, 
gaat u bij verbodsbord R (Chemin du Duc/geel-
rood) de smalle asfaltweg omlaag, die u geruime 
tijd volgt met links schitterend uitzicht.  
 

(Na 300 m passeert u boven rechts (nr. 52) een 
aardig optrekje met aardig uitzicht).   
 

Negeer zijpaden. Na bijna 1 km gaat u beneden 
aan de T-splitsing in Gemmenich L (Rue des 
Écoles) de doorgaande weg omlaag. Negeer 
zijwegen en volg de dalende doorgaande weg RD. 
Na 250 m, tegenover huisnr. 36, gaat u R omhoog 
langs de ingang Sint Hubertuskerk.  
 

(De Sint Hubertuskerk heeft een bijzonder houten 
retabel uit de 12de eeuw. Het retabel (houten  
beeldhouwwerk) staat tegen de muur boven het 
altaar. De kerk is te bezichtigen).  
 

Bij verbodsbord loopt u omlaag langs het 
kerkhof. Beneden aan de doorgaande weg gaat u 
L en na 10 m komt u bij de pizzeria. 

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.   


