De beuk (Fagus Sylvatica).
Het is een boom die in de zomer groen is
en getooid met een brede kroon. De beuk
gedijt goed op vochthoudende, goed
doorlatende, kalkrijke, leemhoudende
bodem.
De boom groeit de eerste 10 jaar zeer
langzaam, maar kan in onze contreien tot
wel 300 jaar oud worden. De boom kan
46 meter hoog worden en een doorsnee
bereiken van 1,5 meter.

De zaden, beukennootjes, bevatten een
spijsolie. Alle 5 tot 6 jaren is er een zogenaamd mast jaar waarin de boom veel
meer beukennootjes produceert, de overige jaren produceerd de boom weinig
en soms zelfs geen vruchten, dit maakt
de natuurlijke regeneratie er niet gemakkelijker op.
Buiten het gebruik van het hout voor
werktuigen is het ook prima brandhout.
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Terug in Moresnet-Chapelle loopt de
weg langs Bejaardenoord Regina (1977),
de Kruisweg en de kluizenaarswoning.
Dit huisje werd in 1823 door de 1-ste kluizenaar Gordes gebouwd. Hij ontfermde zich
over de pelgrims. Later nam de orde van de
Franciscanen deze taak over.
Aangrenzend aan de kapel staat het oude
Franciscanenklooster, waarvan de grondsteen in 1885 gelegd werd. Deze orde heeft
zich 10 jaar eerder hier gevestigd als gevolg
van de “Kulturkampf” die Bismarck vooral in
Pruisen voerde tegen de katholieke kerk. Zij
nemen de organisatie van de bedevaarten
over en in 2005 neemt op zijn beurt de vereniging „VOE Marienwallfahrt“ de organisatie over van de Franciscanen.
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De Kruisweg
(zie Konings wandeling).
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Bedevaartkapel.
De eerste Kapel werd opgericht op de plek
van de beuk in 1823. Deze wordt door een
achthoekige kapel vervangen en op haar
beurt meerdere malen verbouwd en uitgebreid om de toenemende toevloed van
pelgrims te kunnen verwerken. De huidige
architectuur dateert van het jaar 1938. Boven
de hoofdingang bevindt zich een keramisch
werk van Franz Griesenbrock, dat 2,88 x
1,20 meter groot is. Het stelt de „Moeder
van de kleine beuk“ voor. Achter in de kerk
bevindt zich een werk van dezelfde kunstenaar dat een biddende Arnold Franck voorstelt. Sinds 1992 staan het Maria altaar en het
beeld in de nieuwe kapel, waar het de talrijke
pelgrims vrijstaat in alle rust te mediteren
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De buizerd (butea, buteo)
Een typische bewoner van bosgebieden met
open landschappen. Deze roofvogel (50 – 55
cm) zweeft vaak aan de hemel. Zijn vleugels
zijn breed en staan licht omhoog, de relatief
korte staart is aan het einde afgerond en hij
heeft een zeer korte hals. Hij jaagt tijdens
zweefvluchten en voedt zich met kleine
knaagdieren aangevuld met regenwormen,
2
gewervelde dieren en grotere insecten.
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De weg voert door het Preusbos (Preuswald)
Preus stamt uit het Oud-Duits en betekent grens (heeft niets te maken met de naam
Preußen) Dit bos is een beuken- en berken bos. De dennen zijn in de 19-de eeuw aangeplant en dienden als industrie hout (Plombières, Kelmis). Op de zanderige bodem groeit
de grove den.
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Moresnet-Chapelle heeft zich rondom
de Maria aanbidding ontwikkeld. De aanbidding van „Maria Hilf“ (Maria Auxiliatrix
of hulp der christenen) begint in 1750, na
de wonderbaarlijke genezing van de jonge
Arnold Franck die aan epilepsie leed. Hij en
anderen baden regelmatig voor een keramisch beeld dat bevestigd was aan een oude
beuk, het beeld stelde Maria en het kind
Jezus voor. Nadat er ook nog eens 2 keer een
snel einde was gekomen aan de heersende
veepest ontstonden de bedevaarten die tot
op de dag van vandaag voortduren.

5 Ruhr.
Dit buurtschap met zijn paviljoen, bevindt
zich aan de oostelijke rand van het
voormalige Neutraal Moresnet. Na de
nederlaag van Napoleon in 1815 wordt
de gemeente Moresnet door het “grensverdrag” (1816 Aken) in drieën gedeeld.
Een deel wordt Pruisisch (Neu Moresnet),
een deel komt bij het Koninkrijk der
Nederlanden (België bestond nog niet) en
daarna bij België (Moresnet) en het centrale deel met de mijnbouw werd neutraal
(Kelmis) en bestuurd door de 2 machten
(Pruisen, Nederland en later België). Aan deze situatie kwam ten einde in 1919.
Direct bij het klimmen van het pad staat links Grenssteen LI. Na Grenssteen XXXXVIIII
verlaten we deze oude Grens en komen in een dennen- en beukenbos terecht.
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Coulstraat.
Na de laatste kruising bevinden zich rechts
in de weilanden verborgen door de heuvels verscheidene zinkgaten (doline= ondergrondse holte ontstaan door het oplossen
van kalk in water). De straat steekt de gekanaliseerde en omgeleide Rodbuschkesbach
over, die de dieren van drinkwater voorziet.
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Het Panorama
(zie Panoramawandeling). Op de voorgrond
ligt het Maria bedevaart centrum en zuidoostelijk Henri-Chapelle met de hoogten van het
Heesbos. Bij helder weer kun je de uitlopers
van het Hertogenwald zien.
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Infos
Comité des Fêtes
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www.trois-frontieres.be

Kattenkop.

Aan het begin van de kattenkop staan majestueuze beuken met 6-7 met elkaar vervlochten stammen. Deze heuvel is 300 meter hoog. Aan de voet van de afdaling ligt het dorp
Gemmenich. De weg loopt boven de spoorlijn (L24) en volgt deze dan tot aan de brug (zie
Viaduct wandeling).
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