
1 - Rustieke boerderij

Rustieke boerderij tussen Cosenberg en het bos 

van Bambusch, langs de voormalige spoorlijn nr. 

39, die nu gereserveerd is voor wandelaars, fietsers 

en ruiters. Deze boerderij dateert uit 1755.

2 - Het bos van Bambusch

Wanneer je dit bos vroeg in het voorjaar doorkruist, 

wekken de sterretjes van de bosanemonen die als 

een wit laken de bodem bedekken, de indruk dat 

er een vers pak sneeuw is gevallen. Verderop in 

het jaar, in de maand juni is het de beurt aan de 

salomonszegel om zich te laten zien. Alle plantjes 

samen lijken wel een groot geveerd blad dat uit de 

bodem tevoorschijn komt.

3 - Het viaduct van Moresnet

Het 1107 meter lange viaduct van Moresnet dat 

onderdeel uitmaakt van de spoorverbinding 

Tongeren-Aachen, is het langste kunstwerk van 

het Belgische spoorwegennet. Geheel vernieuwd 

in 2003-2004, overspant ze de geul, twee verkeers-

wegen en een oude spoorlijn die Herbesthal met 

Gemmenich verbond. De hoogte van het viaduct 

varieert tussen de 23 en 52 meter. Het viaduct is 

gebouwd tussen 1914 en 1918 tijdens de eerste 

wereldoorlog door krijgsgevangenen, waaronder 

Russische, onder leiding van de Duitsers.

4 - Moresnet

Sommige historici beweren dat naam Moresnet, 

een van de oudste gemeenten in deze regio, 

zoveel als moerasachtige grond wil zeggen. In 

een handschrift uit 1041 komt de naam al voor 

en wordt dan geschreven als Moresmahil. In de 

onmiddellijke nabijheid van de kerk Sint Remy, 

vindt je enkele vakwerkhuizen uit de 17e en 18e

eeuw en prachtige gebouwen opgetrokken uit 

“moellons” een kalkachtige breuksteen. Aarzel niet 

het museum van Moresnet te bezoeken. Het adres 

is rue du Village 87. Het is elke eerste en derde 

zondag van de maand geopend van 10 tot 12 uur 

en van 14 tot 16 uur.
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5 - de Geul

In 891 draagt de rivier de naam “Gulia” wat zoveel 

als smalle en diepe rivier wil zeggen. De bron 

van de Geul vindt je in Lichtenbusch dicht bij de 

Duitse grens op een hoogte van 280 meter. De 

rivier is 56 Km lang en steekt na 19 Km bij het 

gehucht Cottessen de Nederlandse grens over op 

een hoogte van 180 meter. De geul mondt uit in de 

Maas ten noorden van Maastricht bij het gehucht 

Voulwames op een hoogte van 38 meter.

6 - Opmerkelijke boerderijen

In het gehucht Steenteveld dat zwaar gehavend 

is door de aanleg van het rangeer terrein van 

Montzen vindt je een paar aardige boerderijen uit 

de 17e en de 18e eeuw.
Waterspreeuw
De enige aan het waterleven aangepaste Europese zangvogel leeft bij snel 
stromende beekjes en bouwt zijn bolvormige nest van mos bij voorkeur 
onder bruggen of in holten van de beekoevers. Zijn snelle vlucht en zijn 
bruine veren met een opvallende witte bef maken hem gemakkelijk her-
kenbaar. Deze beweeglijke vogel zie je vaak zitten op stenen die boven het 
water uitsteken.
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