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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en zeer panoramische wandeling klimt u naar een 
plateau met meteen al een prachtig uitzicht en dan daalt u af naar het buurtschap Terhagen. Via leuk 
weggetje komt u via een mooi dal bij een afgelegen boerderij. Hier klimt u door de weilanden omhoog naar 
een panoramische heuvel met schitterend panorama. Via leuke landweggetjes, bospaadjes, weilanden en 
Ravel 39, een voormalige spoorlijn, loopt u naar Plombières waar een prachtige kerk ligt. De terugweg 
wandelt u via weilanden omlaag naar het Geuldal en struint u geruime tijd langs de Geul door de weilanden 
en een natuurgebied. U loopt over een Belgische camping de Nederlandse grens over langs de Geul en dan 
klimt u via leuke paadjes naar het gehucht Kuttingen. Het laatste stuk struint u door weilanden omhoog 
naar Sippenaeken waar een fijn terras is. Er is een uitbereide lunchkaart en  heerlijk schepijs verkrijgbaar. 
Neem zelf proviand en genoeg drinken mee. Er zijn weinig zitbanken dus u moet zelf improviseren.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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In de route zijn een paar “verwilderde” paden waarop mogelijk brandnetels staan. Doe dus altijd een lange 
broek aan. Deze wandeling behoort zeker tot de top 20 van deze wandelgids! 
 
Startpunt:  Bistro Le Soigneur, Rue de Beusdael 55, Sippenaeken. Tel: 06-55340958.  (Geopend: Di t/m vr 
11.00,  za-zo 10.00 uur. In de winter: Dinsdag en vrijdag 12.00,  zat. en zondag 11.00 uur). U kunt parkeren in 
de straat. 
 

 
 
Gps afstand: 14500m,  Hoogteverschil: 111m,  Looptijd: 3.45 uur. 
 

 

 
 

973. SIPPENAEKEN 14,5km 
 

1. Met de rug naar de bistro gaat u R omlaag met 
meteen voor u schitterend uitzicht. Beneden 
voorbij huisnr. 37 gaat u bij wegkruis R (Chemin 
de Broeck) de doodlopende smalle asfaltweg 
omhoog. Boven bij het mooie vakwerkhuis (nr. 
38) wordt de asfaltweg een grindweg. (Hier heeft u 
links  prachtig uitzicht o.a. op de kerk van 
Sippenaeken, die u tijdens deze wandeling vaker in 
de verte zult zien). Bij het volgende prachtige 
vakwerkhuis buigt de weg naar rechts en volg 
dan RD (rode rechthoek/geel-rood) het stijgende 
holle pad. Aan het einde van het pad loopt u het 
weiland in. Let op na 25 m. gaat u bij holle boom 
schuin L (rode rechthoek) het weiland omhoog. 
(Even veder heeft u rechts schitterend uitzicht o.a. 
over het vijf sterren landschap Zuid Limburg). Boven 
bij draaihekje (stegelke) volgt u RD (geel-
rood/rode rechthoek) het pad omhoog met links 
van u de haag.  Boven aan het einde van de haag 
gaat u via oranje draaihekje L het holle pad door 
de bosstrook omlaag. (U passeert enkele grote 
dassenburchten). Aan de 3-sprong gaat u RD de 
mooie holle bosweg omlaag. Bij Hoeve 
Schoordijk in het buurtschap Terhagen volgt u 
RD de dalende asfaltweg. Aan de T-splitsing bij 
bord “Au Foulard” gaat u R over de rustige 
doorgaande weg, die u 700 m. RD volgt.  (Voor u 
ziet u in de verte de hooggelegen kerk in Hombourg). 
U passeert het plaatsnaambord 
Hombourg/Plombière.  
 
2. Voorbij het eerste grote rechts hoger gelegen 
huis (Au Deux Coins Ronds) gaat u R (Geheut) de 
smalle asfaltweg omhoog.  Bij ingang van het 
huis “Au Deux Coins Ronds” (huisnr. 243) wordt 
de asfaltweg een stijgende veldweg. Vlak daarna 
bij ingang weiland gaat u L over het smalle pad 
dat later een breed graspad wordt.  (In de zomer 
kan dit smalle pad mogelijk over een kleine afstand 
met brandnetels en takken van braamstruiken 

“overwoekerd” zijn. Loop dan terug naar de 
doorgaande weg en ga R. Na 450 m. gaat u aan de 
4-sprong bij wegkruis R (Espewey) de doodlopende 
weg omhoog. Negeer voorbij huisnr. 191 graspad 
rechts en volg  de smalle asfaltweg, die hier naar 
links buigt. Ga nu verder bij **** in dit punt). Aan het 
eind gaat u R over de licht stijgende smalle 
asfaltweg.  **** Vlak voor boerderij gaat u L door 
het klaphekje en loop dan RD het weiland 
omhoog (In het weiland staan mogelijk verplaatsbare 
afrasteringen, waaronder u dan door moet “kruipen”). 
Let op! Boven bij wegwijzerpaal SIH loopt u RD. 
Vlak daarna bij de volgende wegwijzerpaal SIH en 
bij waterdrinkbak gaat u R  en loop door het 
weiland omhoog richting volgende wegwijzerpaal 
SIH, die circa 40 m. links van de bomen op heuvel 
staat  (U heeft u hier formidabel uitzicht).   
 
3. Bij deze SIH paal gaat u R verder door het 
weiland richting alleenstaande boom en 
draaihekje. (U loopt tegen de route van het blauwe 
kruisje in. Voor u ziet u het 15 m. hoge kruis op de 
Schaesberg in Hombourg). Via draaihekje verlaat u 
het weiland  en ga dan meteen L door het weiland 
omlaag naar de lager gelegen veldweg. Let op! 
Beneden in de bocht van de veldweg maakt u 
rechts (groene rechthoek) de draad open (of 
“kruip” er onder door) van de afrastering van 
weiland en loop RD het weiland met links van u 
de “verplaatsbare” afrastering.  Na 40 m. gaat u L 
door het draaihekje en volg het pad door de 
bosstrook omlaag. (Mogelijk staan hier in de zomer 
brandnetels). Bij huis met de mooie achtertuin met 
“tuinkruis”  steekt u bij bushalte Geheul 26 de 
doorgaande weg over en loopt u RD de grindweg 
omlaag. De grindweg buigt naar links.  Let op! 
Voorbij  het laatste huis gaat u R over het 
graspaadje gelegen tussen 2 afrasteringen. Steek 
vlak daarna het bruggetje over en volg het 
stijgende pad gelegen in de bosstrook. (Ook hier 

http://www.lesoigneur.be/
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kunnen brandnetels staan). Via oranje draaihekje 
verlaat u het pad en loop dan RD  het weiland 
omhoog met links van u een haag. Via volgend 
draaihekje verlaat u het weiland en ga dan L over 
de smalle licht dalende asfaltweg met voor u weer 
mooi uitzicht. (Een eind verder passeert u rechts 
enkele lange varkensstallen).    
 
4. Aan de kruising bij St. Rochus kapelletje (1763) 
gaat u R het graspad/bosweg omlaag. Boven bij 
huisnr. 173 gaat u R de smalle asfaltweg omhoog. 
(Bijna boven ziet u links in de verte weer de kerk in 
Sippenaeken).  Boven aan de voorrangsweg gaat 
u L (rue du Chaval Blanc). Na 50 m. negeert u 
zijweg links (Panquet) omlaag. Steek hier de 
voorrangsweg over loop bij pilaar met drie 
brievenbussen RD (blauw en geel kruis) de 
betonplaten weg omlaag.  Waar de 
betonplatenweg naar links buigt, gaat u R via 
klaphekje het weiland in en ga dan meteen L door 
de nauwe doorgang.  (In België wandelen blijkbaar 
geen “dikke” mensen. Is de doorgang te smal, loop 
dan terug naar de voorrangsweg en ga L. Na 400 m. 
gaat u bij bushuisje en tegenover huisnr. 127 scherp 
L over de doodlopende weg, die een eindje verder 
een onverhard pad wordt. Volg deze weg/pad bijna 2 
km RD. Ga dan verder bij **** in dit punt). Volg dan 
het pad met links van u de haag. Op de hoek van 
de afrastering gaat u L en blijf de afrastering 
volgen met links van u de groene berm van tuin 
van woning.  Neem de eerste  smalle doorgang L 
en ga dan in het volgend weiland meteen R 
omlaag met rechts van u de afrastering. (Voor u 
ziet u de witte watertoren in Plombière – Village).  
Beneden voor  tunnel gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R via de smalle doorgang de berm 
omhoog. Boven gaat u L over het pad. Negeer 
zijpaden volg circa 1,3 km dit mooie licht dalende 
pad. (Meteen links ziet u een grote ronde mestsilo. 
**** U loopt nu over het traject (Ligne 39) van de 
voormalige spoorlijn, die liep van Welkenraedt via  
Plombières-Hombourg (1895-1952)). 
 
5.  Boven aan de asfaltweg in Plombière –  Église 
bij zebrapad en mooi met breuksteen gebouwde 
woning (nr.101) gaat u L. Meteen daarna gaat u de 
3-sprong L (geel kruis) omlaag. Let op!  Voorbij 
huisnr. 110 en 2 trafokasten gaat u R het 
trappenpad omlaag. (Als u hier RD loopt, dan komt 
u bij boulangerie/pâtisserie  Christoph Born waar u 
belegde broodjes en heerlijke gebakjes kunt krijgen. 
Ook op zondag geopend. Hiier  staat ook een 
drankautomaat, Ga vlak voor de bakker R het 
trappenpad omlaag en u komt weer op de route). 
Beneden bij woning (nr. 1)  gaat u R (geel 
kruis/Kleng Hack) over de asfaltweg met links 
beneden van u het beekje Tunisbach. Aan de T-
splitsing gaat u L. (Links ziet u het voormalige 
klooster van de zusters Franciscanessen. Zie 
infobordje) Steek meteen daarna bij de mooie 
achthoekige neo-byzantijnse Onze-Lieve-Vrouwe 
kerk (1935), die te bezichtigen is, de 
voorrangsweg over en ga bij kolenwagentje L 
(geel-rood/groene rechthoek) het asfaltpad 

omhoog. Boven aan de T-splitsing bij wegkruis 
gaat u R (groene rechthoek). Bij de muur van het 
kerkhof gaat u L door het draaihekje en loop RD 
het weiland omlaag parallel aan de links staande 
afrastering. (U heeft hier weer prachtig uitzicht).  Bij 
2 houten palen gaat u L (groen rechthoek/wit-
rood) het (gras)pad omlaag met mooi uitzicht 
over het Geuldal. (Hier bij de twee palen  ziet u 
rechts de uitzichttoren Boudewijn op het 
Drielandenpunt in Vaals). Via draaihekje loopt u het 
volgende weiland in en loop dan schuin R 
omlaag.   
 
6. Beneden bij bosstrook gaat u door het 
klaphekje en volg het pad RD (groene 
rechthoek/wit-rood) met links van u afrastering 
van weiland en rechts beneden een zijbeekje van 
de Geul.  Via volgend klaphekje loopt u het 
volgende weiland in en loop verder RD met rechts 
van u nog steeds het beekje. Steek nu  R via het 
ijzeren bruggetje het beekje over en meteen 
daarna steekt u via het smalle bruggetje de Geul 
over. Ga dan meteen bij infobord “Site de 
Gueulbemden” L  over  het “graspad”  door het 
mooie Geuldal met links van u (soms op afstand) 
de meanderende Geul. Ga door het klaphek en 
volg het pad, gelegen tussen twee afrasteringen. 
Via klaphek bij infobord verlaat u dit pad en 
meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. Meteen 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u weer L 
(wit-rood/blauwe rechthoek) over de veldweg met 
links van u de Geul  (Even verder passeert u rechts 
een grote vijver met vaak veel watervogels). Bij twee 
wegkruisen en Mariakapelletje steekt u de 
doorgaande weg over en loop RD (wit-
rood/blauwe rechthoek) over de asfaltweg 
richting camping du Vieux Moulin. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R omhoog.  (Even verder 
passeert u links een kapelletje). De smalle 
asfaltweg wordt boven een dalende weg. (Een 
eind verder passeert u rechts het  golfterrein van 
golfclub Mergelhof en links heeft u weer mooi zicht 
op de St. Lambertus kerk (1840) in Sippenaeken). Bij 
rood-witte afsluitboom loopt u L camping du 
Vieux  Moulin op. Negeer alle zijpaden. Aan de T-
splitsing bij speeltuin/zwembad gaat u L. Negeer 
alle zijpaden en volg de doodlopende weg, die 
even verder naar rechts buigt, RD (blauwe 
rechthoek/wit-rood/fietsroute Vijlenerbos) over de 
camping.   
 
7. Bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) verlaat u 
weer de camping en loop verder langs de Geul, 
die hier Nederland binnenstroomt. Neem nu het 
eerste paadje L dat vlak langs de Geul loopt. 
Steek het Cottesserbeekje  over en ga dan L over 
de grindweg. Meteen daarna bij zitbank en 
infobord steekt u L via houten brug de Geul over 
en ga dan meteen via draaihekje R en volg via 
stegelkes het pad langs de meanderende Geul. 
Een eind verder steekt u via stapstenen het 
waterstroompje Elzeveldlossing over. Bij 
alleenstaande dikke eikenboom en twee 
draaihekjes gaat u L het brede (gras)pad omhoog 
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met links beneden van u het waterstroompje. U 
passeert 2 draaihekjes en loop verder RD 
omhoog over het smalle pad gelegen tussen de 
weilanden. Boven in het gehucht Kuttingen gaat u 
voor de woning met gevelkruis van dakpannen L 
de smalle asfaltweg omhoog. (U passeert enkele 
mooie vakwerkwoningen).  
 
8.  Let op!  30 Meter voorbij huisnr. 5 (hoeve de 
Vrijheerlijkheid) loopt u tegenover de lange lage 
betonplaten schuur  L via het ijzeren hekje de 
boomgaard binnen en ga dan meteen L met links 
van u de heg en even verder links van u een 
kleine betonplaten schuur. Meteen na deze 
schuur loopt u L via het draaihekje het volgende 
weiland binnen. Ga dan meteen R door het 
weiland/boomgaard met rechts van u een 
meidoornhaag met vele braamstruiken.  Blijf nu 
links van de haag door het weiland/boomgaard 

lopen. (In de boomgaard staan oude fruitbomen. 
Links heeft u weer schitterend uitzicht). Volg de 
haag, die een eind verder naar rechts  buigt met 
links van u een akker. Let op!  Aan het einde van 
de akker gaat u L verder door het weiland  
richting draaihekje met links van u de 
akker/struikgewas. Via draaihekje loopt u het 
volgend het weiland binnen en loop RD het 
weiland omhoog met links van u afrastering. Via 
draaihekje verlaat u het weiland en ga dan L over 
de smalle asfaltweg. (Bijna aan het eind van deze 
weg passeert u links grenspaal nr. 11 (achterkant)). 
Aan de ongelijke 4-sprong in Sippenaeken gaat u 
L omlaag en u bent weer in België. U komt weer 
bij de bistro, de sponsor van deze wandeling, 
waar u bij de vriendelijke uitbater op het leuke 
terras of in de mooi ingerichte zaak nog iets kunt 
eten of drinken. Er is een uitgebreide lunchkaart 
en er is ook heerlijk schepijs te krijgen.

 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl 

 

http://www.kroegjesroutes.nl/

