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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische grenstocht wandelt u door weilanden en bossen. Hier
volgt u enige tijd de oude spoorlijn Ligne 39 tot in de buurtschap Völkerich. Dan klimt u omhoog naar een
heuveltop met 2 zitbanken en een schitterend panorama, een mooi pauzepunt na 7,2 km. De terugweg klimt
u weer door het bos omhoog en wandelt u door de weilanden (struingebied) omlaag naar de buurtschap
Wolfhaag. Via weilanden en verrassende paadjes komt u in Wolfshaag. Via een mooie panoramaweg komt
u weer in Gemmenich. Neem zelf proviand mee. Voor de wandeling moet u goed ter been zijn. Na veel
regenval kan het in de weilanden drassig zijn, draag dan hoge wandelschoenen. Deze route biedt prachtige
vergezichten en behoort tot een van de mooiste uit deze wandelgids.
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Startpunt: Rue César Frank 16-18, Gemmenich.

786. GEMMENICH 12,2 km
1. Met uw rug naar de pizzeria gaat u R en na 10
m loopt u R de stenen trap omhoog. Volg nu het
pad RD omhoog langs het kerkhof en omlaag bij
de ingang van de St. Hubertuskerk. Beneden aan
de doorgaande weg gaat u L omhoog. Negeer 2
zijwegen links en dan gaat u bij verbodsbord L
(Ligne 39/groene ruit) de asfaltweg omlaag. (Dus
de linker weg). Aan de 3-sprong gaat u RD
(groene ruit) en volg nu geruime tijd dit brede pad
over het traject van de voormalige spoorlijn
“Ligne 39”.
(De lijn Montzen-Welkenraedt (1872-1952),
voornamelijk diende voor het vervoer van zink).

die

Aan het eind bij trafohuisje gaat u R (rode
rechthoeken) over de smalle asfaltweg langs de
parkeerplaats en de begraafplaats. Steek de
asfaltweg over en loop RD (rode rechthoeken)
over het pad. Even verder gaat u RD (rode
rechthoeken) over het brede bospad en u loopt
weer over het traject van “Ligne 39”.
(Een eind verder ziet u links boven het voormalig
Franciscanen klooster in Völkerich).
2. Circa 30 m vóór brug gaat u bij twee
zwerfstenen scherp L het pad omlaag. Meteen
daarna gaat u R de asfaltweg omlaag en loop
even verder onder de houten voormalige
spoorbrug door. Beneden gaat u L het graspad
omlaag met links beneden van u een zijbeekje
van de Geul. Na 50 m gaat u R het smalle bospad
omhoog. (Het pad kan soms na veel regen drassig
zijn). Boven aan de asfaltweg gaat u R met
rondom mooi uitzicht. Aan de T-splitsing gaat u L
(Rue Terstraeten). 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 (In het
bos steekt een greppel over). Boven aan de Tsplitsing gaat u 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 vakantiebungalows van Parc de
Trois Frontières gaat u L (groene ruit) het mooie
holle pad omhoog. Voorbij stenen grenssteen
buigt het pad rechts verder omhoog. Let op!
Circa 50 m verder (Dit is circa. 10 m vóór bordje van
Staatsbosbeheer) gaat u R het weiland in. Ga hier
meteen L het “graspad” omhoog met links van u
de bosrand. Boven bij braamstruiken gaat u R
naar zitbank. (Een mooie pauzeplek met grandioos
uitzicht).

3. Even verder bij picknickbank loopt u L richting
de bosrand en ga dan R over het “graspad”
omlaag parallel aan deze bosrand. In het volgend
weiland volgt u het dalende “graspad” RD parallel
aan de linksgelegen bosrand. Let op! Voorbij
rechts in het weiland gelegen “bosje” gaat u bij
de tweede alleenstaande boom L het bospaadje
omhoog. (Dit is 30 m voordat het weiland smaller
wordt.
Rechts
beneden
ziet
u
hier
vakantiebungalows). Na 10 m gaat u L het holle
pad door het naaldbos omhoog. Aan de 4-sprong
gaat u R langs grenspaal nr. 5 uit 1843 omlaag.
Aan het einde van weiland buigt het pad haaks
naar rechts. Even verder buigt het bospad links
omhoog en wordt een eindje verder een stijgend
bospad. Negeer zijpaadje links en volg het pad
langs het bos met dunne bomen. Het pad buigt
links omhoog. Meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u R over het pad dat een eindje verder door
de
bosrand
loopt.
Bij
prachtige
dikke
beukenbomen gaat u RD omlaag verder parallel
aan het rechtsgelegen weiland. (Even verder heeft
u rechts weer prachtig uitzicht).Waar het pad naar
boven draait gaat u RD via twee draaihekjes het
(hier) smalle weiland over en ga meteen L langs
de akker. (Soms is het pad omgeploegd).
4. Let op! Na 150 m gaat u L door de opening in
de haag en ga dan meteen L het holle pad
omhoog. (U passeert een oriëntatiebord). Negeer in
bos zijpaden links en rechts en volg het brede
stijgende bospad RD negeer weer kruising van
paden. Boven aan de T-splitsing bij stenen
veldkruis en grenspaal nr. 4 gaat u L over het
brede bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Bij
afsluitboom en bordje “ruiterpad” gaat u R over
het pad. Negeer bospad links omlaag. Aan de Ysplitsing gaat u L omlaag. Even verder buigt het
pad naar rechts. Negeer zijpaden en volg het pad,
dat een eindje verder een dalend bospad wordt,
RD. (Het pad loopt soms parallel aan rechtsgelegen
ruiterpad). Aan de ruime 3-sprong gaat u L
omlaag. Beneden bij afsluitboom en zwerfstenen
gaat u R en loop bij infobord via klaphek RD het
weiland omlaag met voor u prachtig uitzicht.
Loop nu geruime tijd RD langs de bosrand. Let
op! Bij links staand klaphek en infobord gaat u
R/RD door het weiland omlaag richting rechts
beneden gelegen boerderij. (geen pad, dus niet
rechts naar beneden).
Mogelijk lopen hier grazende zwarte
Hooglanders (runderen met horens)).

Schotse

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/groen)
omhoog. Let op! Tegenover huisnr. 64 gaat u L
door het klaphek en loop RD het weiland omlaag.
Beneden voor beekje gaat u R. Steek de rioolbuis
over en loop RD het weiland omhoog met diverse
boompjes. 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 aan voor de
afrastering gaat u L parallel aan de asfaltweg.
Aan de bosrand gaat u L. 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
infobord door het stegelke en u loopt het
natuurgebied “Ut Galjebendsje en de Bokkebusj”
binnen. (In dit struingebied zijn geen paden). Loop
25 m RD en ga dan L door het weiland en volg het
“pad” langs enkele palen. (U blijft nu parallel aan
de op circa 10 m links gelegen afrastering lopen).
Aan het eind voor afrastering gaat u R omhoog.
In het volgende weiland gaat u meteen L omhoog
richting klaphek met voor u boven de skywalk
van de Wilhelmina uitzichttoren. (Indien begroeiing
dit toelaat, oriënteer u anders op de lantaarnpaal )
(Mogelijk is dit klaphek afgesloten. Ga dan bij
klaphek R door het weiland. U loopt dus nu parallel
aan de doorgaande weg. Ga door het volgende
klaphek en ga R. Meteen daarna gaat u bij
verbodsbord L (blauw) het pad omhoog. Dus niet de
doodlopende weg omhoog. Ga nu verder bij **** in
punt 7).

blz 3 van 3
Steek boven de doorgaande weg over en ga R
het pad omlaag langs deze weg.
(Rechts heeft u mooi uitzicht o.a. op de hooggelegen
St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. Trouwens de
voormalige protestantse kerk in Vaals is de
hoogstgelegen kerk van Nederland).
7. Negeer doodlopende weg links omhoog. 10
meter verder gaat u bij verbodsbord L (blauw) het
pad omhoog. **** Bij ingang van weiland wordt
het pad een veldweg. Aan de 3-sprong bij zitbank
en stenen veldkruis gaat u L (blauw) en volg het
pad dat even verder een mooi stijgend hol
bospad wordt. Aan de 4-sprong gaat u RD verder
omhoog. Een eindje verder buigt het pad naar
links. Aan de 3-sprong gaat u scherp R (rood). Let
op! Let op! Na 30 m, voorbij rood paaltje, gaat u L
het steile bospaadje omlaag (rechts ziet u een
observatiepost ) en dan weer omhoog. Volg nu het
bospad dat een eindje verder een dalend pad
wordt. Beneden gaat u R over de bosweg.
Negeer meteen zijpad scherp links en loop RD
(GR3/6/wit-rood) over de veldweg. (Even verder
heeft u links prachtig uitzicht). De veldweg wordt
een asfaltweg. Aan de voorrangsweg gaat u L
(geel kruisje/GR3) omlaag. Voorbij huisnr. 149 gat
u R (Chemin du Duc/fietsroute 91/GR3) de smalle
asfaltweg omlaag. Volg nu geruime tijd deze
panoramische weg en geniet van het mooie
uitzicht.
(Een eindje verder heeft u achteromkijkend uitzicht
op de Boudewijntoren (Drielandenpunt) en de 133 m
hoge tv-mast in het Aachener Wald).
Negeer na huisnr. 61 en zitbank grindweg rechts
omhoog.
Beneden aan de T-splitsing in
Gemmenich gaat u L de doorgaande weg omlaag.
Negeer zijwegen en volg de dalende doorgaande
weg RD. Tegenover huisnr. 36 gaat u R omhoog
langs de ingang Sint Hubertus kerk.
(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.
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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.

