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Net over de Belgische grens ligt op de prachtige golfterrein Golfhotel Mergelhof. Tijdens deze 
heuvelachtige en zeer panoramische grenswandeling wandelt u langs de golfbaan omhoog en dan loopt u 
langs de bosrand van het Vijlenerbos, het hoogste gelegen bos van Nederland, waar u prachtig uitzicht 
heeft. Via schitterend panorama pad loopt u omlaag naar het buurstchap Cottessen waar een terras is. U 
passeert de Cottessergroeve en dan komt u beneden bij de Geul. U loopt door een Waalse camping en dan 
loopt u langs de golfbaan omhoog. Bij het hotel ligt ook Restaurant De Heeren met mooie terras.  TIP: Blijf 
lekker slapen in het hotel en doe de volgende dag nog wandeling 921. 
 
Startpunt: Golfhotel Mergelhof, Rue de Terstraeten 254, Gemmenich.  (Het hotel ligt bij de grote 
parkeerplaats van de golfbaan Mergelhof). Hier ligt ook Restaurant De Heeren . Geopend: in de zomer 
dagelijks vanaf 09.00 uur. In de winter vanaf 10.00 uur. 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.  
  

 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,36 km  1.20 uur  117 m  117 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://nl.mergelhof.com/
https://www.restaurant-deheeren.eu/
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928. GEMMENICH 5,4 km 
 
1. Vanaf het hotel/restaurant loopt u naar de 
parkeerplaats, die u RD oversteekt.  Aan de 
grindweg gaat u L omhoog met links de 
parkeervakken. Volg nu tot nader order de 
bordjes “Sentier 58”. Aan het eind van de 
parkeerplaats gaat u R de asfaltweg omhoog. 
Negeer meteen pad links.  Boven aan de T-
splitsing bij groot infobord gaat u L de grindweg 
omhoog. Let op! Waar na 150 m de grindweg een 
bocht naar links maakt, gaat u in de bocht schuin 
R over de golfbaan omhoog. Boven bij oude 
wilgen gaat u R verder over de golfbaan. Vlak 
daarna bij hoog struikgewas gaat u L omhoog 
met rechts  afrastering van weiland. Een eind 
verder gaat u R door de nauwe doorgang en loop 
in het weiland RD richting boerderij met even 
verder rechts  afrastering.  
 

2. Aan de veldweg bij boerderij gaat u L de 
veldweg, die een holle veldweg wordt, omhoog 
richting  Vijlen/Vaals. U verlaat hier de bordjes 
“Sentier 58”. Aan de Y-splitsing gaat u R langs de 
bosrand en later door het dennenbos verder 
omhoog. (Even verder heeft u rechts schitterend 
uitzicht). Negeer boven bij weiland bospad scherp 
links. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. 
(Het klimmen in deze wandeling zit er nu op). Even 
verder loopt u weiland binnen en loop dan RD 
met even veder rechts hoog struikgewas. Aan het 
eind van het struikgewas begint een pad dat u RD 
volgt door de bosrand van het Vijlenerbos, het 
hoogst gelegen bos van Nederland. Aan de 3-
sprong gaat u L omlaag verder door de bosrand.   
 

(Bij het verlaten van het bos en bij begin links 
gelegen weiland passeert u links een stenen 
grenspaal en loopt u Nederland binnen. 50 meter 
verder passeert u een zitbank t. h.a. Ger Kokkelmans 
(tekenleraar aan het Sophianum in Gulpen) met 
schitterend uitzicht o.a. op de golfbaan en de St. 
Lambertuskerk in Sippenaeken, een genietplekje. 
100 meter verder passeert u een zitbank t. h. a. aan 
Wilma van de Brink (1954-2014), eveneens een 
genietplekje met alweer schitterend uitzicht).  
 

Het smalle pad buigt naar rechts en wordt een 
breed stijgend grindpad. Aan de T-splitsing bij 
afsluitboom gaat u L omlaag.  Vlak daarna gaat u 
RD (geel-blauw) langs de doorgaande weg 
omlaag. 
 

3. Steek voor de eerst pijl voorzichtig de soms 
drukke doorgaande weg (Mergelland route) over 
en ga R het korte steile paadje omhoog.  
 

(U kunt de doorgaande weg ook RD omlaag volgen. 
U hoeft dan niet 2 maal deze weg over te steken. 
Negeer na 50 m veldweg links omlaag. Ga nu verder 
bij **** in dit punt).  

 
U kunt hier na 50 m ook L bij verbodsbord en bij bord 
“Cottessen” L (geel-blauw) de grind- veldweg omlaag 
lopen. U hoeft dan niet langer langs de doorgaande 
weg te lopen, die soms druk kan zijn.  (Even verder 
heeft u bij zitbank en infobord prachtig uitzicht o.a. op 
golfbaan Mergelhof waar u overheen bent gelopen. 
Omlaag lopend heeft u op verschillende plekken 
weer schitterend uitzicht). Na 500 m aan de 3-sprong 
met rechts bij verbodsbord een mooie holle weg, gaat 
u RD (blauw) de holle (grind)weg verder omlaag. Ga 
dan verder bij **** in punt 4) . 
 

Vlak daarna gaat u boven L over het grasveld.  
 

(U loopt nu parallel aan de beneden gelegen 
doorgaande weg. Aan het grasveld staat een zitbank 
met mooi uitzicht).  
 

Aan het eind van het grasveld gaat u RD over  
bospaadje. Steek vlak daarna HEEL voorzichtig 
de doorgaande weg over en ga R langs deze weg.  
 

(Links heeft u meteen schitterend uitzicht. Mogelijk 
ziet u beneden in het weiland Schotse hooglanders 
grazen (runderen met horens)).  
 

**** Na 200 m gaat u bij verbodsbord L (blauw) het 
pad. Omlaag lopend heeft u formidabel uitzicht en 
na 400 m passeert u links een zitbank, een 
genietplekje. Dan wordt het pad een hol dalend 
pad waarin een grote dassenburcht ligt.  
 

4. Beneden aan de 4-sprong (T-splitsing) gaat u R 
(blauw) de mooie holle grindweg omlaag **** en u 
passeert enkele mooie vakwerkhuizen.   
 

(Tegenover huisnr. 4 staat in het weiland een bakhuis 
waarin vroeger broden en vlaaien werden gebakken. 
Verder omlaag lopend ziet u bij camping 
Cottesserhoeve schuin links voor u de St. 
Lambertuskerk (1840) in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken).  
 

Beneden in het gehucht Cottessen wordt de 
veldweg een asfaltweg.   
 

(U passeert de taverne van de camping met het leuk 
terras, een mooie pauzeplek. In de winter gesloten).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) over de 
doodlopende weg. Na 100 m bij de 
rijksmonumentale vakwerkhoeve Termoere (nr. 
8/18e eeuw) en bij muurkruis (nr. 8A) gaat u L 
(twee blauwe en groene rechthoeken) het pad 
omlaag.  
 

(De grote stenen zijwand van de voormalige hoeve is 
gebouwd met kolenzandsteen, prehistorische stenen 
afkomstig uit de  Cottessergroeve die u dadelijk 
passeert. Deze steensoort werd alleen gewonnen  in 
groeves in het Geuldal nabij Epen o. a. in de 
Heimansgroeve en nabij de Duitse plaats Eschweiler.  
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De steensoort is voornamelijk terug te vinden in 
gebouwen in Aken, Zuid-Limburg en de provincie 
Luik en werd o.a. gebruikt bij de bouw van de 
Maastrichtse O. L. Vrouwe basiliek (circa 1000) en de 
Helpoort (circa 1230) in Maastricht, de  oudste 
stadspoort van Nederland). 
 

Bijna beneden, aan bijna het einde van het 
trappenpad, gaat u R met links beneden het 
Cotesserbeekje. Na 100 m passeert u rechts het 
geologisch monument “de Cottessergroeve” (zie 
infobord). Negeer trappenpad rechts omhoog. 
Aan de gedeeltelijke verharde weg gaat u L 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(geel-rood) over de doodlopende veldweg met 
een eindje verder rechts de meanderende Geul, 
die hier Nederland binnenstroomt.     
 

5. Na 250 m bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) 
loopt u camping du Vieux  Moulin op en u bent 
weer in België. Negeer op de camping twee 
zijpaden links.  Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u L (geel-rood).  Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong bij speeltuin R 
over de doodlopende met links van u de speeltuin 
en zwembad. Negeer zijwegen. Via rood-witte 
slagboom verlaat u de camping en ga dan R 

(geel-rood) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de kerk in 
Sippenaeken).  
 

Let op! Waar na 150 m links de  haag eindigt 
(einde golfterrein), gaat u bij bordje brasserie 
Porcini L door de nauwe doorgang en loop dan 
RD met rechts van u afrastering van weiland en 
links van u de golfbaan met bunkers/kleine 
zandvlakten. Volg nu de bordjes “Sentier 58” en 
de witte en oranje markering over de golfbaan. 
Even verder steekt u het beekje Klaashaagbach 
over. Boven voorbij de afrastering gaat u RD over  
de golfbaan. (Kijk goed uit voor golfballen). Voorbij 
hoog struikgewas gaat u R en even verder gaat u 
L. Aan het grindpad gaat u R omhoog. Na 20 m bij 
hole 2 gaat u L verder over de golfbaan. Voorbij 
dikke oude wilg gaat u R omhoog richting 
parkeerplaats. Aan de parkeerplaats gaat u L en u 
komt weer bij Golfhotel Mergelland, de sponsor 
van de wandeling, waar u bij Restaurant De 
Heeren binnen of op het mooie terras (prachtig 
uitzicht) nog iets eten en drinken o. a. een lekker 
glas Erdinger Weisbier en Tongerlo van het vat. 
De uitbaters spreken Nederlands. 

 

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.   
 


