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Achter u, zuidwaarts, ligt het
noordelijk heuvelgebied van de rivier “de Vesdre”. Opgelet! De wandeling gaat nu verder noordwaarts
via een stijl gedeelte dat u naar
de Homersberg leidt (340 m), het
hoogste punt van deze wandeling.
Op de top steekt u eerst de weg
noord-zuid over en komt zo bij de
oostelijke grens van MoresnetNeutre; dit bewijst de grenssteen
nr. 40.
Na 300 m loopt u linksaf waar u
een grenssteen met het kruis van
de Heilige Andreas kunt zien. Die
dateert uit 1724 en is wel verborgen door een beuk. Daar stapt u
in het bos “Bois de Preuss” ook
Küning of Königswald (bos van de
Koning) genoemd.
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Een mooie bosweg heet u
welkom, dit is de Königsweg die u
naar de Trois Bornes leidt (zie ook
folder met deze naam).

3 h 30’

7 km
Als u dit veel bezocht toeristisch oord verlaat, wordt u begroet door andere grensstenen (de steen nr. 30 van Moresnet-Neutre en een Bourgondische steen).
Bij het verlaten van het bos overbrugt u de tunnel van Botzelaer en de spoorweglijn 24 om onder de brug van de vroegere lijn 39 te lopen en zo Botzelaer te berijken.
4

Bewonder de kapel van de Heilige Anna waarlangs
de Soue stroomt (uitleg in de folders “Pèlerins” en “Bois de
Preuss”).

8,8 km
Loop dan linksaf onder de twee bruggen van de lijn 24 door.
Na de twee booggewelven neemt u rechtsaf. Terwijl u langs
het bos loopt, neem wat tijd om het mooie panorama te bewonderen. Naar het westen toe herkent men het bos van
Beusdael en naar het noorden de Schimperbosch.
Stap voor stap verschijnt het dorp Gemmenich voor u. Voorbij de brug Pinaye bereikt u Nouvelaer en via een daling
komt u op het einde van deze tocht van 11 km.
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2 km
De weg die u hier volgt komt uit op de “rue
d’Aix”. Onmiddelijk na de brug loopt u linksaf
langs de spoorweg (lijn 24).

3 km
Verzamel al uw krachten want u komt voor
een paar hellingen. Bij de “Kattekopf” bent u al
op een hoogte van 300 m. Nog een kleine helling van 40 m en u komt op het toppunt van
deze wandeling, 340 m. Maar wat geduld, u
bent er nog niet helemaal. Bewonder nog het
mooie beukenbos en loop het pad rechts in.
Ouf! Het moeilijkste is nu achter u.

Het bos “Bois de Preuss” is een belangrijke
waterbron en watervoorraad. Een korte geologische beschrijving kan dit getuigen. Inderdaad, het water komt door de lagen kalk op
waterdichte leem waar het grondwater vormt.
Uitleg met schets vindt u in folder over “Bois
de Preuss”.
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Trois-Bornes

Königsweg
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3,8 km
Bij de Bittweg, die u dadelijk verlaat, loopt u
linksaf en na 50 m kruist u een pad waar grenspalen op een rij staan. Die bakenen het gebied
van Moresnet-Neutre af op zijn westkant.
Raadpleeg folder “Pèlerins”.
Na een stijging van een halve kilometer staat
het Rode Kruis.
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Bij deze wandeling, de langste
van de negen, vindt u geen problemen met de kinderwagen.
Bittweg
1

Steek de place Colonel Peckham over en
loop de rue Nouvelaer bergop (zie uitleg in de
folder “Pèlerins”).

1,2 km
Op het kruispunt van de wegen Langenstein,
Sablon en Brandweg, neemt u het pad links dat
u, tussen twee hagen, naar de ingang van het
bos “Bois de Preuss” leidt. In de streek van
Herve, coulisselandschap, spelen de talrijke
hagen een belangrijke rol. Hagen zijn natuurlijke interessante zones. Het is dan ook niet
zeldzaam in dezelfde haag een tiental inheemse bomen of struiken te vinden. De voet van
de haag bevat ook typisch gras. Die hagen bieden ook voedsel en schuilplaats aan de fauna.
Het bos “Bois de Preuss”: zie ook uitleg in folder met deze naam.

Königswald
In het begin van de 17e eeuw (1615),
was dit deel van het bos bebakend
door de belgisch-duitse grens in het
noord-oosten en door een reeks zo
genoemde Bourgondische grensstenen in het zuid-westen. Dit deel van
het bos was de oorzaak van een conflict tussen de Ban de Montzen, eigenaar van het bos, en de stad Aken die
het zich wilde toeëigenen. De Koning
van Spanje, heerser in die tijd, verordent dit deel als buffergebied om alle
confrontaties te vermijden. Zie ook
folder wandeling “Bois de Preuss”.
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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
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