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Het kleine gebouw op de hoek van de wegen

rue de Moresnet, Saint Hubert en Sandweg is het

vroegere atelier van de smid (zie uitleg op gebouw).

Zo komt u op het einde van uw wandeling. We ho-

pen u terug te zien voor een andere wandeling en

wensen u een aangename en veilige terugkeer. 
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Al lopend, zo komt u op de weg “Chemin de Mar-

veld” die u tot de “rue de Moresnet” leidt. 

a) langs deze weg stroomt de Rodbuschkesbach 

en staat een kapel aan de Moeder Gods uit 1765. 

b) U komt zo op de rue de Moresnet. Voor u staat 

een groot gebouw: de kleuter en lagere school van de

Zusters van het Arme Kind Jesus, Maria-Hilf genoemd. 

De zusters hebben in het huidige collège Notre-Dame

gewoond en openden in 1906 een basisschool en een

pensionaat in de gebouwen van Maria-Hilf. In 1940 slo-

ten de Duitsers de school die in 1944 werd heropend

door Pastoor Langohr. 

In 1950, sloot het internaat en verlieten de zusters het

huidige Collège dat ze aan de Oblaten Paters verkoch-

ten, om zich in Maria-Hilf te gaan vestigen. In 2003 gin-

gen ze terug naar hun klooster te Borsbeek. 

U verlaat de rue de Moresnet en loopt in de Wittenweg

tegenover de kapel aan de heilige Antonius. 

Boven op de helling na de kapel aan de heilige Judas Tha-

deus (1962) hebt u een uitzicht op de gehuchten Stein en

Schleifmühle. 

Opm.: zoals u het hebt gemerkt, zijn de kapellen talrijk. 

Der oorsprong is niet altijd duidelijk maar ze waren alle staties

en dienden als rustplaats en altaar bij de grote processies (de

gruete bronk). 

De tweede top van deze wandeling (215 m) biedt een mooi

overzicht op het dorpcentrum.

3

Kalk heuvelland

Op geologisch gebied maakt de streek van

Herve deel uit van een kalk heuvelland, het

heuvelland van de Vesdre – 300 miljoen

jaren oud. Het is een streek van plooingen

en breuken die metaaladers soms tot de

oppervlakte hebben laten opkomen. 

Lood en zink in de ondergrond hebben van

Plombières in de vorige eeuw een belang-

rijk mijncentrum gemaakt. 

6 km
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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
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Deze wandeling met het kenteken 

vertrekt bij de S.I.G. (V.V.V.)waar een

bezoek waard is om verdere inlichtin-

gen en documentatie te verkrijgen. 

Opm.: de kinderwagen kan hier gemakkelijk mee. 

Loop richting Plombières langs de rue César Franck. 

200 m na het kruispunt ziet u op uw rechterkant de

gemeenteschool uit 1932. De hoofdweg loopt langs

de niet meer gebruikte lijn 39 (Ravel), en links voor-

bij het sportcentrum met zijn tennis en voetbalplei-

nen en zalen, op de rechterkant ziet u de nieuwe

begraafplaats (1976). 

De Geul

De naam Gueule komt uit her Germaans woord

Galia, dat smalle kronkelende rivier betekent. 

De Geul heeft 4 bronnen in de omgeving van

Lichtenbusch aan de Duitse grens (280 m hoog)

en heeft een lengte van 56 km. Na een twintig-

tal km in België stroomt de Geul over de grens

lager gelegen dan Sippenaeken (120 m hoog) en

verder in de Maas bij Voulwames lager dan

Maastricht (38m). 
Gemeinde
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1 km

Voorbij de rue Schroubel steekt u de grote weg

over in richting Belle-Vue waar u een mooi uitzicht hebt. 

Na de Kapel aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes loopt 

u dadelijk linksaf om in het vroegere mijngebied van

Plombières te komen. 

2,7 km - Het mijngebied

Dit is een vroeger industrieel gebied dat met puin

werd bedekt maar nu nog heel wat metalen zoals lood

en zink bevat. Op deze giftige plaats bloeit een typische

en zeldzame flora: “calaminaire” flora genoemd met o.a.

grasnelke, en het zinkviooltje. Dit gebied en zijn park

strekt zich uit op 25 ha. 

Bij de ingang leidt een pad u naar het natuurreservaat. 

Geniet van een rondloop van 1 km door dit buiten-

gewone park. 

Bij het verlaten van dit gebied loopt u over een brug

over de Soue bij zijn monding met de Geul. Zo komt u

op het oord “Op de Gueul” u loopt linksaf en ziet

“Schimpermühle” verborgen achter de bomen. 
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