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7  300 meter rechts van de kruising voert 

de weg naar een twintigtal grafheuvels die 

stammen uit de bronstijd van (+/- 2.000 tot 

1.000 voor Christus) ze zijn ongeveer 1,70 

meter hoog. 

Een opvallende grafheuvel met een door-

snee van 19 meter en een hoogte van 1,5 

meter is in 1977 nader onderzocht. Er werd 

een houten sarcofaag, vergane skeletdelen 

een tweede graf gevonden, maar er werden 

geen grafgeschenken aangetroffen. 

8
 De Koningsweg kruist de Bittweg, die 

verder loopt richting drielandenpunt, een 

toeristische trekpleister. Hier komen België 

Nederland en Duitsland samen. Op de hori-

zon is de 50 meter hoge panorama toren 

zichtbaar. 

9
 Bourgondische Grenssteen. 

Nadat we hebben kunnen genieten van 

het prachtige uitzicht aan de rechterzijde 

over de gravenweg en het Schimperbos 

in Gemmenich, komen we langs de enige 

Bourgondische grenssteen op deze route. 

Op deze grenssteen uit 1724 staat het kruis 

afgebeeld van de heilige Andreas, bescherm-

heilige van de Bourgondiërs, het woord Preus 

op de steen is een verbastering uit het Latijn 

(Piraeus) en betekend stenig (bos) en geeft 

de grens aan tussen het gemeentelijke en 

het koninklijk bos aan. Een andere theorie is 

dat in het oud-Duits Preus “grens” betekend.

10
 In het midden van het dennenbos, 

kruist de weg de westelijke linie van de 

grensstenen van neutraal Moresnet. 50 

meter verderop rechts staat grenssteen 

XXXX en 80 meter verder links verschijnt 

grenssteen XXXXI. 

11
 Van de „Homesberg» (340m), een vol-

gend hoogtepunt, gaat het naar beneden 

naar de Bittweg of „Pelgrimsweg“, deze weg 

dankt zijn naam aan de talrijke pelgrimstoch-

ten naar Moresnet.

De woensdagprocessie die sinds 1863 

gehouden wordt, maakt nog steeds gebruik 

van deze route. Het logo met daarop de 

Jacobsschelp, rood op een witte achter-

grond, alsook de zuil aan de rand van het 

dorp, geven aan dat de weg onderdeel uit-

maakt van de pelgrimsroute naar Santiago 

de Compostella.

12
Kluizenaarswoning, 

Franciscanenklooster, Kapelletjes 

(zie de wandeling van Moresnet-Chapelle). 

13
 De Kruisweg. 

Sinds 1903 is dit pelgrimsoord verrijkt met een 

monumentale kruisweg, uniek in Europa, oors-

pronkelijk aangekleed met meer dan 68.000 

verschillende plantensoorten. Het geheel werd 

door mensenhanden aangelegd op een vlak 

terrein, onder supervisie van pater Ruyter, 

overste van de Franciscaner orde. 

Iedere grot uit lavasteen en slakken is voor-

zien van een hoog reliëf, gebeeldhouwd in 

Franse zandsteen, door de Keulse beeld-

houwer Albermann (geb. Essen). Verder 

is er veelvuldig gebruik gemaakt van 

beschilderd glas, mozaïek en smeedijzer. 

Het smeedijzer werd vervaardigd door de 

gebroeders Zimmermann. In het bijzonder 

tijdens de voorjaarsbloei van de rododendrons, 

biedt het park de bezoeker een oase van schoon-

heid, rust en een plaats om tot inkeer te komen.
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1
 Direct aan het begin gaat de wandeling 

het Preusbos binnen, een beuken en berken 

bos. De dennen zijn later aangeplant voor 

lokaal gebruik. Verderop voert de wandeling 

door een stuk dennenwoud. Vooral de grove 

den heeft zich goed aan de zandbodem 

aangepast. 
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 Spoorlijn 24A. 

(zie Panorama wandeling).

Twee relingen zijn het enige overblijfsel van 

de brug over lijn 24A, de ultra korte Belgisch-

Duitse verbinding (4,7 km). 

Buiten gebruik sinds 1966, start ze in 

Buschhausen, rechts liggend, om te eindigen 

voor de Ronheidertunnel in lijn 37 (door het 

Weezer dal uit Luik komend) om uiteindelijk 

in Aken centraal te eindigen. Dit traject dat 

opgevuld en bebost werd, doorsneed de 

zanderige bodem van het Preusbos, her-

haaldelijk werd het treinverkeer verstoord 

door aardverschuivingen. Gedurende enkele 

korte periodes was de lijn ook in gebruik 

voor personenvervoer, het perron was op de 

brug van Buschhausen. 

3
 3. Aan de bosrand, markeren de zeer 

oude haagbeuken waarschijnlijk een pad. 

Zuidoostelijk doemt aan de horizon het cen-

trum van Kelmis met zijn kerktoren op. 
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Haagbeuk of steenbeuk, jukbeuk 

(Carpinus betulus) Robuuste soort, die door 

zijn hardheid bij uitstek geschikt is voor de 

vervaardiging van werktuigen en als stut in 

mijngangen. De haagbeuk komt algemeen 

voor in deze streek en wordt vaak in hagen 

geplant omdat hij goed te snoeien is, verder 

biedt de boom een onderkomen aan veel die-

ren en insekten en levert daardoor een grote 

bijdrage aan de biodiversiteit. De elliptische 

bladeren zijn veernervig en hebben een dub-

bel gezaagde rand en een hartvormige voet 

en toegespitste top, waardoor ze gemakke-

lijk te onderscheiden zijn van de rode beuk 

waar ze vaak mee verwisseld worden. 

4  

Na een kort uitstapje over Kelmisser 

grond, gaat de wandeling weer 

richting bos. Door de jonge 

haagbeuken heen tekenen zich de 

contouren af van de zandgroeve 

van Moresnet en de dennenbossen. 

5  Ruhr. 

(zie Wandeling van Moresnet- 

Chapelle).

Tussen twee relingen door steken 

we een tweede brug over die voert 

over de oude lijn 24A en komen 

zo bij de oostelijke grens van het 

voormalige Neutraal Moresnet 

(tegenwoordig Kelmis), een drie-

hoekig mini staatje dat door 60 

grensstenen (genummerd met 

Romeinse cijfers) afgebakend werd. 

Grenssteen LI staat op ongeveer 1 

meter afstand op een verhoging.

6  Koningswoud

Na een lange klim helling opwaards 

en het passeren van een 5 sprong 

betreden we de koningsweg, een 

aangename wandelweg op een 

hoogte van 340 meter. Deze weg 

voert voor een deel door het tra-

peze vormige Preuswoud, het 

Koningswoud wordt aan noord-

oostelijke zijde begrensd door de 

Duitse grens en aan de zuidweste-

lijke zijde door een linie van grens-

stenen, ook wel de Bourgondische 

grensstenen genoemd. Sinds 1675 

wijzen deze grensstenen de wande-

laar erop dat hij het bij de Spaanse 

kroon behorende Koningswoud 

niet betreden mocht. Het vormde 

een bufferzone tussen de stad Aken 

en de ban van Montzen.
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Voor Kinderwagens begaanbaar via de 

Kruiswegstraat en de Akenerstraat.

3

8

7

6

5

4

3

2

12

13
1

11

10

9

Het Preusbos 

De geologische doorsnede ver-

klaart de natuur van de onder-

grond van dit bos. Op de kalk-

steen van het primair (1) ligt een 

dikke laag zand (3), getuigen 

daarvan de vele zandgroeven 

en de beplantingen van grove 

dennen. Deze zandlaag werd 

bedekt door leem (ondoorlaten-

de grond) (4). Boven 300 m vindt 

men ook krijt (5). Tenslotte is alles 

bedekt	door	een	laag	silex	(6).

Dwars geologische doorsnede 

van het dal van de Geul tussen 

de top van “het Bois de Preuss” 

en die van Beusdael.


