
9,5 km
3 h 30’

Promenade 

du Vieux Moulin

5,2 km

In dit mooie bos kunt u volop genieten van de

natuur. Zodra u in de Hoogweg komt, ziet u een

kruis. Dit Orthodoxekruis werd opgericht ter

herinnering aan de Russische gevangenen die

gevlucht waren van de bouwplaats van het via-

duct van Moresnet en hier gefusilleerd, juist voor

de elektrische draad die de Duitsers als grens

hadden getrokken (tussen het neutrale Neder-

land en het bezette België, oorlog 1914-1918). 

7,5 km 

Loop in de eerste weg rechts maar let op de moeilijke

afdaling. Buiten het bos kunt u nog genieten van een

mooi panoramisch uitzicht. Het einde van deze wande-

ling brengt u eerst op de weg van Tersaessen en dan Ter-

straeten en zo komt u op uw vertrekpunt aan. Deze

Wandeling treedt op Nederlands gebied en heeft u de

gelegenheid gegeven verschillende landschappen te ont-

dekken. Tot weerziens in onze wondermooie streek aan

de drie grenzen (Les Trois Bornes) en het mooie Geuldal. 

4 km 

U bent door deze herbergplaats gelopen en

vindt dan op de andere oever van de Geul de

grensstenen nr 8 en 9. Die openen de poort

naar Nederland. De weg Vijlenerbos leidt u

door een heel moerassig natuurreservaat. U

verlaat dan deze beschermde zone en volgt de

weg van Cottessen. 

Opm.: op 20 m na dit vochtig reservaat leidt een

pad rechts naar de steengroeve van Cottessen. Via

een steile helling loopt u langs de camping van 

Cottesserhoeve; u loopt dan ook voorbij mooie 

gebouwen met houten balken (vakwerk). 

Opm.: links van de weg stroomt een 

beetje helder water; dit getuigt van de talrijke

kleine bronnen in de omliggende grond. In de

eerste weg links kunt u enkele hollen van das-

sen zien. Zodra u op de grote weg komt, moet

u hem al verlaten, want na 150 m loopt u

rechts in het Malensbosch.

Een steil gedeelte heet u hier welkom. 

3

De watermolen 

van Terbruggen

Deze molen is de laatste van
België in het Geuldal en dateert
uit 1801.
De productie bestond uit meel
voor het vetmesten van vee (ha-
ver en gerst). De molen werd in
1984 buiten gebruik gezet. Het
binnenwerk en de haverpletter
werden bewaard. Het schoepen-
rad (5 m doorsnede en 1.20 m
breed) stelt alles in bedrijf. 
De S.I.G. (V.V.V.) van Gemme-
nich heeft dit bouwkundig erf-
deel willen beschermen via een
erfpacht en heeft alles laten re-
staureren. Het bezoek van de
molen is mogelijk, voor groepen
op afspraak bij de S.I.G. Op
sommige dagen is de molen in
werking en kan de kunst van de
molenaar ter plaatse gewaar-
deerd worden. 

Gemmenich
Office du Tourisme 

de la Commune 

de Plombières

Wandeling 
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Informaties
Syndicat d’Initiative de Gemmenich,

Rue César Franck 24 - 4851 Gemmenich

Tel. 087 78 70 27

sig@gemmenich.be • www.gemmenich.be

Voor een lekker hapje na de inspanning: 

- Café Tychon: 087 78 55 19

- Bonten D. (friterie): 087 78 82 11

- Pizzeria Ristorante Salvatore: 087 44 74 65

- Op e ne Born: 087 78 80 73

- Aux 3 Bornes: 087 78 76 10

- Les Trois Marronniers: 087 78 77 72

La Gueule

Camping

Vieux-moulin

Terbruggen

Tersaessen

Gemmenich

Camping 

Kon-Tiki 
Terstraeten 

1

2

3

2 km

Heel beneden komt u voor een wand in lei-

steen en links stroomt de steeds kronkelende

Gueule verder. 

Wat een mooie vijver! Bij deze kunstma-

tige waterplaats schuilen talrijke verschillende

vogels o.a. reigers, aalscholvers, meerkoeten…

U loopt dan verder langs een vochtige plek. 

3 km

U verlaat nu dit typisch rustige hoekje en stapt

in Terbruggen de weg naar Sippenaeken over. 

Hier kunt u bij een volgend bezoek de

watermolen bezoeken. De weg gaat zo verder

langs het golfterrein (Mergelhof, 18 gaten).

Deze erg veel bezochte oord zal u ook de 

mogelijkheid bieden er even door te wande-

len. Onze toeristische streek bij uitstek telt

ook enkele campings zoals die van “Le Vieux

Moulin”. 
2

1
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Wie dit traject te voet wil aflengen, moet de pas-

sende bakens volgen. U kunt ook met de auto tot

dit kruispunt rijden; neem dan wel de richting Sip-

penaeken. U vertrekt dan richting Gerardsbroich.

Langs deze weg ziet u dan het mooie restaurant

“Les Trois Marronniers” en zijn grote parkeerplaats.

Op uw linkerkant staat een boerderij in stenen van

Moresnet en op uw rechterkant ziet u een kruis uit

1867 en een woning met vakwerk “Titzeborn”. In

de afdaling naar de Gueule getuigen de vele kleine

dalen dat u het onderste deel van het dal bereikt .

Hier merkt u ook de sporen van de oude holle weg. 

Hartelijke dank voor uw be-

zoek. U hebt de wandeling 

“du Vieux Moulin” met het

kenteken gekozen. Het is de

enige van de negen wandelin-

gen die niet bij de S.I.G. (V.V.V.) vertrekt.

Die start namelijk bij het kruispunt van de

drie wegen route de Terstraeten, Grüne-

bempt en Gérardsbroich.

Départ

Gemeinde
Bleyberg

Avec le soutien du 

Commissariat Général au Tourisme 

de la Région Wallonne
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