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Slot Schimper.
Enkele sporen van het fundament van het
verdwenen slot Schimper zijn nog steeds te
zien tussen de rotsige uitlopers boven de
Geul. Gebouwd eind 13-de eeuw, bestond het
landgoed rond 1822 uit meerdere boerderijen en een molen, dat alles op een domein
van 130 hectare. Veel wisselingen van eigenaar hebben de ondergang bespoedigd, om
met de volledige sloop in 1955 te eindigen. Er
zijn veel geheimen en legenden verbonden
aan deze plek. Bij koninklijk besluit van 28
augustus 1968 is de voormalige gemeente
Moresnet gemachtigd het wapen van de
familie Spies von Büllesheim (Eigenaars van
het slot van 1578 tot 1822) te voeren.
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Daslook of Berelook (Allium ursinum)
Berelook vormt vaak een tapijtachtig ondergroei in bossen, langs stromen perken en
struiken zoals hier het geval is. De plant
houdt van humusrijke leemachtige bodem
met een hoog grondwaterpeil. De bladeren
lijken sterk op die van lelietjes-van-dalen, de
hel witte bloemen tonen een sterke overeenkomst met aronskelken. Tijdens de bloeitijd
ontstaat er een sterke knoflook geur die
je ook kunt waarnemen als je de bladeren
verfrommeld. De plant is etherische oliën
houdend. De plant kan op dezelfde manier
worden gebruikt als knoflook.
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Geuldal
De Geul ontspringt in Lichtenbusch (Eijnatten)
op een hoogte van 280 Meter en is 56 Km
lang. Zij meandert sterk, en stroomt in de
buurt van Sippenaken (Cottessen) de grens
over naar Nederland en mond uit in de Maas,
bij het gehucht Voulwames ten noorden van
Maastricht. In 891 wordt deze rivier reeds
aangeduid met de naam „Gulia“, wat „smalle
en diepe stroom“ betekend. Links, Richting
Moresnet, is een breed moerasachtig gebied
ontstaan. De rivierbedding is in 1863 omgelegd om een einde te maken aan de voortdurende overstromingen van de mijngalerijen
van de de mijnen van Plombières.
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Voormalige spoorlijn Nr. 39
Aangelegd werd de spoorlijn in 1870, ter
ontsluiting van de mijn en het transport
van zink- en looderts van mijnmaatschappij
„Anonyme Gesellschaft von Bleyberg und
Montzen“. Zij verbindt enerzijds Bleyberg
(Plombières) met Welkenraedt en anderzijds
Bleyberg via Gemmenich met Aachen
(Templerbend). Het laatste transport over
deze spoorlijn, die ook al snel gebruikt werd
voor personenvervoer, vond plaats op 18 mei
1952.
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Kalkoven
Groeve en kalkoven van de heer Brock.
We bevinden ons in de kalkhoudende zone
van de Geuloever. Verder, achter de begroeiing, zie je de Dolomietgroeve (Dolomiet of
bitterspaat is een geel steenvormend mineraal).
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De Smidse Malmendier
(Nr. 87) dateert uit 1638. De beneden verdieping is opgetrokken uit zand- en kalksteenblokken, de 1ste verdieping is vervaardigd
uit vakwerk opgevuld met stro en leem. Het
voorste deel van het gebouw diende de smid
en zijn familie als woning, het achterste deel
was de smidse en de 1ste verdieping was in
gebruik als wagenmakerij. De laatste smid,
de Heer Volders is in 1974 gestopt met zijn
activiteiten. Nu bevindt zich het „Maison du
Terroir“ in dit pand een heemkunde museum (geopend iedere 1ste en 3de zondag van
de maand).
In het imposante kalkstenen gebouw op Nr.
75 bevindt zich het Restaurant „l’Auberge
de Moresnet“, het bestaat uit 2 etages uit
de 18-de eeuw en de dakconstructie is een
zogenaamd Mansarde dak (gebroken dak)
waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn
boven de rechtergevel.
Aan het einde van de wandeling bestaat de
mogelijkheid hier een verfrissing te nuttigen
en daarbij tegelijkertijd het 18-de eeuwse
houtwerk en de bezienswaardige trap te
bewonderen.
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De Huidige weg„rue de Marveld” volgt
het verloop van de historische Gravenweg
(CHEMIN DU DUC) die eens de hoofdstad van
het graafschap Limburg (Limbourg-Dolhain)
met de abdij Rolduc (Nederland) verbond.
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Kapel Sint Jozef.

De kapel werd in 1962 ingewijd en dient sindsdien als rustaltaar tijdens de kerkelijke processie
naar Moresnet-Chapelle. Ze vervangt de vroegere rustaltaren op de binnenplaatsen van twee
omliggende boerderijen.
Van hieruit kun je genieten van het prachtige
uitzicht over spoorlijn 24, beginnende bij de dubbelbrug van Buschhausen via het viaduct van
Moresnet tot de toerit van het rangeerterrein van
Montzen-Gare in zuidwestelijke richting.
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Slot Bempt.
Dit slot is een prachtige kalksteen constructie
uit de 17-de eeuw. Omgeven door slotgrachten en liggend achter een boerderij, dankt
het zijn naam aan de moerassige weidlanden
of beemden (Bempt of Bennelt in het lokale
dialect) waarop het gebouwd werd. Het slot
bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw
en twee korte op het zuiden gerichte zijvleugels. De hoeken bestaan uit twee elegante
vierkante torens, die bekroond worden door
bolvormige pijldaken. Zetel van een van de 6
Heerlijkheden van Moresnet is dit herenhuis
vooral in de herfst en de winter vanaf de
hoger gelegen delen van de omgeving goed
zichtbaar. De namaak neogotische toren
werd in de 19-de eeuw toegevoegd.
De toegang tot het slot is voorbehouden aan
de bewoners. De bijgebouwen zijn tot woonhuis omgebouwd
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Verkeerswegen 20%

Wandelwegen 75%

Weilanden 5 %

Infos
Comité des Fêtes
de Moresnet
www.trois-frontieres.be

5 Woon/zorgcentrum Sint Jozef.
(zie panorama wandeling)
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Kapel gewijd aan de maagd Maria, dateert uit 1765.

Terug in „Rue de Marveld“ (Maarveld straat)
steken we de Rodbuschkesbach over, een zijbeek van de Soue, die we een paar honderd
meter verder oversteken. De oorspronkelijke
bedding werd omgelegd om de dieper gelegen
Schimpermolen aan te drijven, deze beek mond
in de Geul uit.
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