
Gemmenich
Office du Tourisme 

de la Commune 

de Plombières

5.5 km 1 h 30’

Promenade 

du Schimperbosch

0

100 m

200 m

300 m

3 4,5 61,5
0

Dist. Km

Alt.

205 m

310 m

205 m

De tien bevelen 

van de wandelaar

• In het bos, zet uw radio af en geniet

van de stilte.

• Rook er niet en maak geen vuur 

• Laat de planten in hun natuurlijk

milieu, respecteer de jonge planten en

bomen. 

• Blijf op de wegen of paden. 

• Stoor het wild niet in het bos noch

het vee in de weide.

• Houd de hond aan de lijn. 

• Bescherm de dieren, respecteer de

nesten en het broeden. 

• Laat in uw zak: lege flessen, blikjes,

inpakking en afval. 

• Gooi niets in het bos of in weide en

langs de wegen, maak gebruik van de

vuilnisbakken. 

• Laat geen hek open. 

• Gebruik de stijgen. 

• Respecteer de monumenten, grens-

palen, kruisen en banken. 

Wij weten dat we op u kunnen tellen en

danken U bij voorbaat. 

Vraag uw kinderen het milieu te respec-

teren en te beschermen.

U stapt het Schimperbosch binnen. Langs zijn rand

komt u achtereenvolgend voorbij: de orientatietafel, de gren-

spalen 6, 5 en 4, het hoogste punt van de wandeling (310 m)

bevindt zich op het kruispunt met de Hoogweg. De stilte, de

schoonheid en de zuivere lucht: alles uitstekend voor uw ge-

zondheid. Een aangenaam einde van de wandeling. 
Opmerking: bij deze wandeling vindt u ook een oriëntatietafel aan

de rand van het “Schimperbosch”. 
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Wandeling 
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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

Het teken merkt de wandeling

“Schimperbosch” waarvan som-

mige delen gemeenschappelijk

zijn met de wandelingen “Blaire-

aux”, Vieux Moulin en Pèlerins. Om node-

loze herhalingen te vermijden, zijn sommi-

ge bezienswaardigheden in andere folders

beschreven. 

Al bij uw vertrek loopt u voorbij de

oude patronagezaal en de kerk Sint Hubertus

(opmerkingen in wandelingen des Pélerins en

Blaireaux). Al stijgend kunt u ook een tiental

oude blauwe stenen kruisen uit de XVIIe en

XVIIIe eeuw zien. Die zijn in de steunmuren

van het oude kerkhof gemetseld. 

Links staat de pastorie uit 1895. 

Opmerking: over de heuvel waarop de kerk

werd gebouwd, bestaat een legende. Op de

Hubertus-Knupp zou een jachtpaviljoen van

Sint Hubertus hebben gestaan. 

Langs de rue des Ecoles ziet u eerst het 

vroegere gemeentehuis, dan de lijn 39 en de

boerderij Crâborn. 
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Die zijn beschreven in de folder over de wan-

deling “Pèlerins”. Het gebouw op de hoek van

Schroubel en Grünebempt is de vroegere ge-

meenteschool voor meisjes en de woning van

de schoolmeester. 

1,1 km

Voorbij het oord Grünebempt staat een kapel

aan de Heilige Théresa van Lisieux en op uw

rechterkant het parc “des Trois Frontières”

beschreven in de folder “Blaireaux”. 

Na de tweede ingang tot het parc des Trois

Frontières hebt u de gelegenheid een lekker
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Parc des 

3 frontières

Grünebempt

Schimperbosch

Gerardsbroich
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...en forêt

...sur route

...sur chemin

...sur sentier

Pourcentages du parcours

maaltijd te genieten in het restaurant “les 

Trois Marronniers”. 

2,3 km

Verder loopt u minder dan 500 m richting 

Terstraeten en kunt u prachtige panoramische

uitzichten bewonderen. Dan loopt u rechtsaf

in de weg naar Schimperbosch. Tegenover

deze weg, naast de hoeve “a-jen-leng”, mag 

u de wondermooie lindeboom niet missen. 

Daar u nu de hoofdweg verlaat, maakt de hel-

ling het wat moeilijker. Sommige gedeeltes

worden afgeraden voor kinderwagens door

de slechte weg en helling. 

… op wegen

… op boswegen

… op paden

… in bossen

Percentage van uw parcours
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