Wandelroute Moresnet – Epen
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 12 km. lange wandeling van bushalte naar
bushalte. De wandeling begint langs de Belgisch – Duitse goederenspoorlijn en gaat min of
meer langs de Geul en de dorpen Moresnet en Plombières naar Epen. De route voert langs
het grote spoorviaduct via en langs restanten van een oude spoorlijn en van de lood- en
zinkwinning. De wandeling voert langs een paar geologisch interessante plaatsen, en ook
botanisch is er wat te beleven, m.n. de zinkflora.
In de herfst en winter zijn hoge schoenen of laarzen aanbevolen.
Ongeveer 70 % van de route is onverhard.
Onderweg is er horeca in Moresnet, Plombières en op de camping Du Vieux Moulin. Aan de
rand van Epen loopt de route langs De Smidse (‘rugzakvriendelijk’).
Van Plombières tot aan de camping is de route rood – wit gemarkeerd, als onderdeel van de
Belgische GR 563, Rondweg “Land van Herve”.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1210403

Openbaar vervoer
Vanaf Maastricht rijdt bus 50 (Veolia) door de week 4 maal per uur naar Vaals ( en Aken),
vanaf Vaals rijdt eenmaal per uur ( . 03) bus 396 van de TEC naar Moresnet en verder naar
Eupen. De wandeling begint bij halte Buschausen Bruecke, net voorbij het spoorviaduct.
Van Epen rijdt bus 57 naar Gulpen en naar Maastricht.
Kijk voor actuele informatie op www.9292.nl en www.infotec.be.
Wandelroute
Loop vanaf de bushalte even terug en sla dan linksaf, een doodlopende weg. Voorbij de
tweede boerderij wordt de weg een pad, en later weer een weg. RA onder het viaduct door.
LA Rue du Village. Na huis nr 59A en vóór de Geul een pad RA. De route loopt vervolgens
door een weiland, later is er weer een pad. De Geul is steeds aan de linkerkant. Bij een
spoorbrug RA, over voormalig spoor-tracé. Al snel LA een weiland in, en dan RA door het
weiland. Uiteindelijk onder een ander verlaten spoorviaduct door, het pad komt uit op een
ander pad, volgen naar links.
Bij kruising RD, Op te Gueule. Na bruggetje RD, bij draaihekje RA, iets verderop weer RA,
bij bankje min of meer RD. Bij het volgende bankje LA, bij het hek rondom de vroegere
zinkwinning LA. Pad volgen, buigt naar rechts, met weer de Geul links. Doorlopen tot aan
waterval. Even terug en bruggetje over. RD, verschillende paden komen uit bij een hek, RA,
via een parkje naar de weg, Op te Gueule, later Rue du Casino. Bij de kerk LA, een paadje
omhoog. Pad buigt naar rechts, gaat steil omhoog. Bij kerkhof RA, al snel via draaihekje LA.
Via het weiland naar beneden, links aanhouden. Pad vervolgen met smal watertje aan de
rechterkant. Via bruggetje RA, even verder weer een bruggetje, dan LA. Pad langs de Geul
aanhouden. Bij driesprong schuin naar links. Langs een plas, steeds RD. Bij kruising met weg
RD. Weggetje buigt RA en LA. Golfterrein aan de rechterhand. Volgen door camping. Voor
restaurant LA, slingerend pad volgen met bordje ‘doodlopend’. Bij grenspaal 8 weer in
Nederland. Bij T-kruising LA (voor Cotesser groeve rechtsaf, een paar honderd meter). Links
langs boerderij, door draaihekje, door bomenweide. Na een paar honderd meter aan de
rechterkant de Heimansgroeve.

Na ongeveer een km. LA bruggetje over, via paadje naar de weg. Daar RA. Waar de weg naar
links gaat RD het weiland in. Links watermolen van Natuurmonumenten Links langs horeca
De Smidse. Holle weg volgen. RD Wilhelminastraat volgen, RA Roodstraat met de bushaltes
(lijn 57), voor de richtingen Gulpen en Maastricht.

