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Net over de Belgische grens ligt op het terrein van de prachtige golfbaan De Mergelhof Restaurant De
Heeren waar u schitterend uitzicht heeft. Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische grenstocht
wandelt u langs de golfbaan omlaag en dan struint u geruime tijd door weilanden langs de Geul. Dan loopt
u omhoog naar Plombières en komt u in een leuk parkje. Dan volgt een schitterend stuk langs stukken van
de Oude Geul en komt u bij het punt waar de Geul in een grot verdwijnt. Ook wandelt u hier door een
prachtig natuurgebied. Na 7 km passeert u een leuk vijvertje met schuilhut en zitbanken, een leuke
pauzeplek. U loopt door weilanden omhoog en dan loopt u even over een voormalig spoorlijntraject langs
het plaatsje Völkerich. Dan loopt in een weiland omhoog naar een picknickbank waar u schitterend uitzicht
heeft. Het laatste stuk wandelt u door het Vijlenerbos, het hoogstgelegen bos van Nederland. Met mooi
uitzicht wandelt u omlaag naar het restaurant. Neem zelf proviand mee. Er zijn prachtige plekjes. Als u de
klim naar het Vijlenerbos wilt vermijden, kunt u de route inkorten tot 11,5 km. Deze wandeling biedt
prachtige uitzichten en behoort tot de absolute top van deze wandelgids!

Startpunt: Restaurant De Heeren, Rue de Terstraeten 254, Gemmenich. (Het restaurant ligt bij de grote
parkeerplaats van de golfbaan Mergelhof). Geopend: in de zomer dagelijks vanaf 09.00 uur. In de wiinter
vanaf 10.00 uur. Tel: 0032-87789296. Op de weg van Sippenaeken naar Gemmenich gaat u bij bord “Hotel
Mergelhof” de smalle asfaltweg omhoog. Bij infobord gaat u L naar de parkeerplaats.
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921. GEMMENICH 13,7 km - 11,5 km
1. Vanaf de ingang van het restaurant loopt u via
de klinkerweg terug naar de parkeerplaats, die u
RD oversteekt. Aan de T-splitsing gaat u R over
de grindweg met rechts de parkeerplaats. Bij het
laatste parkeervak gaat u R (Sentier 58). Meteen
daarna gaat u L (Sentier 58) en u loopt over het
golfterrein. Volg nu de bordjes “Sentier 58” en de
witte en oranje markering over het golfterrein. Bij
oude knotwilg loopt u RD over de golfbaan met
rechts van u bunkers (kleine zandvlakten) op de
golfbaan en links de grashelling waarop bomen
staan. Bij bord “hole 2” gaat u R het grindpad
omlaag. Meteen daarna, waar het grindpad
eindigt, gaat u L over de golfbaan richting
alleenstaande hoge boom in haag/struikgewas.
(Kijk hier uit voor golfballen!). Loop nu RD over het
golfterrein met even verder links afrastering van
weiland. Beneden steekt u het beekje de
Klaashaagbach over en loop verder RD langs de
afrastering. In de hoek verlaat u het golfterrein via
een nauwe doorgang
2. Ga hier L de smalle asfaltweg omhoog.
(U heeft hier mooi uitzicht op de St. Lambertuskerk
(1840) in Sippenaeken).
Boven bij verkeersspiegel buigt de asfaltweg
rechts omlaag.
(Even verder passeert u rechts een kapelletje met
kruis).

Bij twee wegkruisen en Mariakapelletje steekt u
de doorgaande weg over en loop RD (geel-rood)
over de veldweg. Blijf deze veldweg RD volgen
met een eind verder rechts de meanderende Geul.
(Een eindje verder passeert u links een grote vijver).
Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong gaat u R (geel-rood) over het
bruggetje en via draaihekje bij infobord loopt u
RD over het pad gelegen tussen twee
afrasteringen. Via volgend draaihekje verlaat u
weer het pad. Blijf nu geruime tijd RD door de
weilanden lopen door het mooie Geuldal met
rechts van u op afstand de meanderende Geul.
(Mogelijk komt u hier grazende Galloway runderen
tegen). Let op! Bij infobord “Site de
Gueulbemden” gaat u R (wit-rood) en steekt u via
het bruggetje de Geul over. Meteen daarna steekt
u via ijzeren bruggetje een zijtak van de Geul over
ga dan meteen L (geel-rood/groene ruit) door het
weiland met links het beekje. Ga door het
draaihekje en volg het pad RD (geel-rood) verder
langs de beek. Waar het beekje uit de grond
komt, gaat u door het volgend draaihekje en loop
dan RD het weiland omhoog met rechts van u de
bosrand. Ga door het volgende draaihekje en
loop verder het weiland omhoog. Even verder
buigt het pad links door het weiland omhoog met
links mooi uitzicht. Bij twee staande bielzen gaat
u R (geel-rood) door het weiland omhoog.

(Hier bij de twee bielzen ziet u voor u de uitkijktoren
Boudewijn op het Drielandenpunt in Vaals).
Loop even verder RD met rechts van u afrastering
en een graspad. Bij de muur van het kerkhof gaat
u door draaihekje en ga dan R over de asfaltweg.
3. Vlak daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat
u L de smalle asfaltweg omlaag, die bij
verbodsbord een dalend asfaltpad wordt.
(Voor u in de verte ziet u het meer dan 1 km lange
spoorwegviaduct van Moresnet, dat het langste
stalen spoorwegviaduct van Europa).
Beneden in Église-Plombières steekt u bij de
achthoekige
neo-byzantijnse
Onze-LieveVrouwekerk (1935), die te bezichtigen is, de
doorgaande weg over en loop RD (Place de l’
Église) richting Eupen/Moresnet.
(Hier ligt links aan de doorgaande weg (grot oude
auto tegen muur) café Yes met aan de linker zijkant
een leuk terras).
Vlak daarna, waar de doorgaande weg bij Rue du
Casino naar rechts buigt, gaat u RD over pad met
rechts de vangrail. Beneden aan de 3-sprong bij
Mariakapel (A jen Welsch genoemd) gaat u L (geelrood) over de asfaltweg met links van u
gebouwen, die hoorden bij de zinkmijn. Waar de
asfaltweg bij parkeerplaats en groot bord “Site
Calaminiare” links omhoog buigt, gaat u bij
verbodsbord R door een nauwe doorgang.
(U loopt nu het terrein op waar vroeger de zinkmijnen
van Plombières (1365-1922) lagen. Zij kenden in de
19e eeuw hun grootste bloei. In de topjaren werkten
hier 700 mijnwerkers Wateroverlast bleef echter
lange tijd een groot probleem).
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L.
Meteen daarna aan de volgende Y-splitsing gaat u
bij infobordje (infopaal 11) weer L (rode
rechthoek). Even verder loopt u langs een stuk
van de “Oude” Geul en loop dan het stenen
trappenpad omhoog. Boven loopt u even verder
het volgende trappenpad omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(geel-rood) het paadje omlaag. Meteen daarna
gaat u R (geel-rood) het paadje omlaag langs de
houten reling. (Beneden ziet u de waterval in de
Geul). Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R
(wit-rood) omlaag langs de reling. Beneden aan
de 3-sprong gaat u R (wit-rood) het trappenpad
omlaag. Beneden bij zitbank en infopaal steekt u
via ijzeren bruggetje de Geul over en ga dan L.
(Als u meteen na het bruggetje R gaat, dan komt u
bij een uitkijkpunt waar u via watervalletje de Geul in
de donkere 100 m lange Geultunnel stromen. De
tunnel is rond 1860 gegraven tijdens de verlegging
van de Geul. In geval van hoge waterstanden kon via
deze doorgang water snel worden afgevoerd. Straks
ziet u aan de andere zijde van de heuvel de Geul
weer uit de grot stromen).
4. Volg nu het pad met links de Geul. Aan de 4sprong bij zitbank en infobord gaat u L (witrood/rode rechthoek) de brug over. Meteen
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daarna aan de T-splitsing gaat u L (rode
rechthoek). Bij infobordje nr. 8 gaat u R door het
eerste houten klaphek (of doorgang) volg RD het
paadje met links de mooie vijver. Een eindje
verder gaat u R het steile grindpaadje omhoog.
(Boven op de heuvel heeft u rechts mooi uitzicht op
de vijver).
Boven op de heuvel loopt u RD. (Dus niet schuin
links). Na 50 m, aan het einde van de links gelegen
heuveltjes, gaat u L naar het klaphek. Ga door het
klaphek en loop bij infobord nr.7, zitbank en
bijzondere picknickbank RD omlaag over het
grindpad. Let op! Waar het brede grindpad na
circa 150 m bij links op 10 m afstand staande
zitbank naar rechts buigt, gaat u L en meteen
daarna gaat u vóór de zitbank R over het graspad.
(U loopt bij deze zitbank dus niet RD over het
bospad). Aan de 4-sprong bij zitbank en afvalbak
loopt u RD. (Dus het tweede pad van links. Hier
komt u straks weer terug). Meteen daarna loopt u
het bos in en u passeert enkele rotsformaties en
infopunt 6. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
grindweg gaat u R (GrenzRoute 3/wit-rood)
omhoog. (Boven ziet u links woningen in
Plombières). Aan de asfaltweg gaat u R omlaag.
Beneden bij de Geul en verbrede asfaltweg gaat u
R door het eerste klaphekje en loop RD. Vlak
daarna aan de 4-sprong bij groot grasveld gaat u
verder RD.
5. Aan de 4-sprong bij zitbank en afvalbak (u bent
hier al geweest) neemt u het tweede pad R door
het bos omhoog. (Dus links langs de zitbank
omhoog) Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u RD. U passeert een draaihekje en volg het pad
verder RD met rechts afrastering van weiland.
Negeer bospaadje links omlaag. Voorbij twee
huizen en bij wegkruis gaat u RD over de smalle
asfaltweg. Boven aan de T-splitsing bij
Mariakapelletje (1910) gaat u RD via klaphekje het
weiland in en loop nu RD boven door het weiland
met rechts afrastering van achtertuinen. Waar
rechts de afrastering ophoudt, loopt u RD naar de
bosrand. Aan de bosrand gaat u door de nauwe
doorgang. Vlak daarna gaat u door de nauwe
ijzeren doorgang en ga dan L de asfaltweg
omlaag. Aan de 4-sprong bij nauwe doorgang en
infobordje loopt u RD de asfaltweg verder
omlaag. Let op! Na 30 m (dit is circa 5 m voorbij
betonnen elektriciteitspaal) gaat u R en loop 5 m
verder RD het steile smalle bospad omlaag.
Beneden buigt het pad naar links. (Als u hier
voorzichtig R omlaag loopt en voor de Geul even L
gaat, dan ziet u de Geul weer uit de grot stromen).
Aan de 4-sprong gaat u RD. Meteen voorbij grote
houten schuilhut en zitbanken bij de grote
visvijver gaat u R (groene ruit) het bospad
omhoog. (Een prachtige pauzeplek na 7 km).
6. Aan de doorgaande weg gaat u L. Na 100 m
gaat u bij Château des Genêts R (Chemin de
Gensterhof) over de doodlopende weg. Voorbij
het laatste huis (nr. 20) en bij mooi wegkruis
wordt de asfaltweg een dalend graspad/veldweg.

Een eind verder steekt u via brug de Geul over en
volgt u het pad naar links richting woning.
Bij hek, circa 25 m vóór deze woning, gaat u R
(twee blauwe rechthoeken) over het pad met
rechts een greppel en links een haag. (Links op
het grasveld ziet u twee tuynhagen). Aan de Tsplitsing bij bosje gaat u R (Natagora) over het
pad met rechts een houten spijlen afrastering.
Loop voorbij deze afrastering het steile pad
omhoog.
(Boven heeft u bij 2 betonnen palen achteromkijkend
prachtig uitzicht over het Geuldal).
Loop nu RD het weiland omhoog langs twee
eikenbomen zodat u rechts van de nieuwbouw
woning uitkomt.
(Voorbij dit huis ziet u links in de verte de
vakantiebungalows van Parc de Trois Frontières
waar u straks nog komt).
Bij de afrastering gaat u R verder door het
weiland met links een veldweg/toegangsweg naar
woning. Aan de doorgaande weg gaat u meteen
bij
verbodsbord
L
(wit-rood/twee
rode
rechthoeken) over de geasfalteerda Ravelbaan.
(U loopt nu over het traject van de voormalige
spoorlijn “Ligne 39” (Montzen-Welkenraedt/18721952), die voornamelijk diende voor het vervoer van
zink. Rechts ziet u huizen in Völkerich).
Vlak vóór grote houten brug gaat u schuin L het
smalle paadje omlaag en ga dan L de asfaltweg
omlaag.
7. Beneden gaat u L het graspad omlaag met
links beneden een zijbeekje van de Geul. Vlak
daarna gaat u R het smalle bospad omhoog. (Het
pad kan soms na veel regen over een klein gedeelte
drassig zijn). Boven aan de asfaltweg gaat u R met
rondom mooi uitzicht o.a. rechts op de uitlopers
van de Eifel. Aan de T-splitsing gaat u L (Rue
Terstraeten) over de doorgaande weg. Let op!
Na 100 m gaat u R het bospad door de bosrand
omhoog met rechts weilanden. Let op! Bij hol
dwarspad gaat u R dit holle pad omlaag.
(Degene die 11,5 km loopt, gaat hier L door het
brede holle pad met de blootliggende boomwortels.
Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna gaat u L de
veldweg omlaag. Aan de doorgaande weg bij
wegkruis en grote lindeboom gaat u R omlaag. Na
200 m gaat u voorbij huisnr. 104 en bij garage R
(Tersaessen) de doodlopende smalle asfaltweg
omlaag, die u bijna 1 km RD volgt door het prachtige
landschap. Aan het einde van deze asfaltweg gaat u
bij vakwerkboerderij R. (Soms moet u hier een draad
even openmaken). Meteen daarna gaat u L (Sentier
58)
door
de
nauwe
doorgang
richting
Epen/Sippenaeken. Ga nu verder bij **** in punt 9).
Meteen daarna gaat u L het holle bospad
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R over
het brede bospad dat voorbij inrit naar weiland
een dalend smaller pad wordt Aan de T-splitsing
bij dikke linde met boomkruis en bij breed ijzeren
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hek (ingang) vakantiebungalows van Parc de
Trois Frontières gaat u L (groene ruit) het mooie
holle pad omhoog. Voorbij grenssteen buigt het
pad rechts verder omhoog. Let op! Circa 30 m
verder (Dit is circa. 10 m vóór bruin bordje van
Staatsbosbeheer) gaat u R het weiland in. Ga hier
meteen L het “graspad” omhoog met links de
bosrand. Boven bij braamstruiken gaat u R
omhoog naar picknickbank.
(Een genietplekje met grandioos uitzicht. Hier ziet u
in de verte achter het voormalig Franciscanen
klooster (groot gebouw) in Völkerich weer het lange
spoorwegviaduct in Moresnet, dat in de Eerste
Wereldoorlog door o.a. Russische krijgsgevangenen
is aangelegd)
8. Vanaf de picknickbank loopt u scherp L
omlaag door het weiland naar de bosrand. (U
loopt dus nu aan de andere kant langs het
struikgewas/braamstruiken door het weiland omlaag).
Aan de bosrand gaat u L. Vlak daarna (precies
tegenover de braamstruiken) gaat u R over het
bospaadje. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat
u R het bospad omhoog. Boven aan de 4-sprong
gaat u L (groene driehoek op geel plaatje
/mountainbike route) het rechte bospad omlaag.
Negeer zijpaden en volg dan 750 m dit pad RD.
Boven
aan
de
T-splitsing
gaat
u
L
(rood/GrenzRouten 6). Negeer zijpaden en volg
1,1 km dit pad RD (rood/GR6) door het Vijlener
bos. Na 1 km passeert u een zitbank en een groot
Byzantijns/Patriarchaal kruis.
(Dit Patriarchaal/Byzantijnskruis
(vier armen, de
bovenste iets korter dan de onderste)
is hier
geplaatst ter herinnering
aan de Russische
krijgsgevangenen die tussen 1916 en 1918 hier de
dood vonden. Ze waren over de draad geklommen,
naar neutraal Nederland, toen er geen stroom op
stond. Na het vluchten naar neutraal Nederland
werden ze hier doodgeschoten.
In die
oorlogsperiode
werden
Russische
soldaten,
gevangen genomen aan het Oostfront en o.a. te werk
gesteld aan de bouw van de hier vlakbij gelegen
grote spoorbrug in Moresnet)..
100 m verder gaat u aan de kruising L. (U verlaat
hier de wandelmarkeringen), Na 100 m wordt het
bospad een dalend bospad. Waar het brede pad
naar links buigt (privé pad), loopt u RD het
smallere bospad omlaag. Beneden aan de Tsplitsing voor weiland gaat u L het holle pad
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L de holle
veldweg omlaag en even verder heeft u weer
prachtig uitzicht.
9. Vlak vóór stal van vakwerkboerderij gaat u R
(Sentier 58) door de nauwe doorgang richting
Sippenaeken/Epen. **** Volg het pad door het
weiland RD met links afrastering. Steek aan het
einde van de afrastering RD dit weiland over en
via nauwe doorgang komt u op de golfbaan
Mergelhof. Ga nu meteen L (oranje) met links van
u afrastering. Volg nu de bordjes “Sentier 58”
over de golfbaan. Voor hoog struikgewas buigt
het pad naar rechts. Bij de twee oude knotwilgen

gaat u schuin L over de golfbaan omlaag.
(Rechts ziet u hier een grindpaadje waarover u dus
NIET omlaag loopt). Aan de brede grindweg gaat u
L omlaag met voor u weer prachtig uitzicht. Bij
groot infobord gaat u R de asfaltweg omlaag.
(Links ziet u weer de St. Lambertuskerk in
Sippenaeken). Bij de parkeerplaats gaat u R en via
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klinkerweg komt u weer bij het restaurant, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het mooie terras (prachtig uitzicht) nog iets kunt
eten en drinken o. a. een lekker glas Erdinger
Weisbier en Tongerlo van het vat. De Nederlands
sprekende uitbaters vernemen graag wat u van
deze wandeling vond.

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.

