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Ten noorden van Eupen ligt het rustige dorpje Walhorn. Een gemakkelijke wandeling door weilanden met 
veel klaphekjes, nauwe doorgangen en goede horeca halverwege. U wandelt meteen door de weilanden 
naar de St. Brigidakapel en dan verder door weilanden naar het prachtige Schloss Libermé  met slotgracht. 
U loopt even door het dorp Kettenis en dan loopt u weer door de weilanden naar de rand van Eupen. Via 
leuke steegjes, straatjes en parkjes komt u in het centrum van Eupen bij Genussecke waar u kunt genieten 
van een heerlijke lunch (weekend gesloten!). Aan de achterzijde is een mooi terras.  De terugweg volgt u 
een rustige weg langs de Favrunbach. Daarna  wandelt u geruime tijd door weilanden en over veldwegen. U 
steekt de autoweg en TGV over en dan komt u weer in Walhorn. Doe de wandeling bij voorkeur door de 
week, want dan is Genussecke open. U kunt natuurlijk ook in Eupen starten bij punt 6. Doe een lange broek 
aan (begroeiing in de zomer) en na veel regenval kan het in sommige weilanden drassig zijn, draag dan 
hoge wandelschoenen.  
 

 
 
Startpunt: Parkeerplaats Dorfstraβe 66, Walhorn (B).  Vanaf de Dorfstraβe rijdt u tegenover huisnr. 66 de grote 
beklinkerde parkeerplaats op. 
 
Startpunt: Genussecke, Gospertstraβe 32, Eupen. Tel:0032-479118850. Geopend van ma-vr 08.00 tot 18.00 
uur. Start dan bij punt 6.   Parkeer op de parking Bergstraβe 35, Eupen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,42 km  3.45 uur  53 m  96 m 

 
 
 

 

 
 

 
 

1098. WALHORN – EUPEN  15,4 km  
 
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R langs huisnr. 
39. Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 37 L 
over de grindweg.  Na 200 m. gaat u bij wegwijzer 
en ingang weiland (vouwer) via draaihekje R 
(blauwe rechthoek) het weiland in en steek dit RD 
omhoog over.   
 
(Rechts heeft u mooi zicht op de met breuksteen  
gebouwde Sint Stephanuskerk, waarvan de toren uit 
de 12e eeuw stamt).  
 
Via smalle doorgang steekt u het volgende 
weiland  RD omhoog over. Boven gaat u R door 
de nauwe doorgang en steek dan RD het smalle 
weiland over. Meteen  daarna gaat u bij haag door 
twee nauwe doorgangen en steek RD langs de 
oude knotwilgen het volgende weiland over met 
rechts nog steeds zicht op de kerk.  
 
(Via dit pad (Leichenpfad), door de weilanden, 
werden in het verleden overledenen naar de kerk in 
Walhorn gebracht).   
 
Via draaihekje verlaat u de weilanden en loop dan 
RD over het pad door de bosstrook. Aan de T-
splitsing bij wegwijzer gaat u L de asfaltweg 
omlaag en u passeert rechts de voetbalvelden 
van FC Union Walhorn. Aan de 3-sprong bij grote 
natuursteen gaat u RD over de veldweg met 

rechts het voetbalveld. Negeer zijpaden en volg 
de veldweg, die een licht stijgende veldweg 
wordt, 1 km RD. Aan de kruising bij zitbank en de 
met breuksteen gebouwde St. Brigidakapel  
(1749/zie infobordje ook NL) gaat u R (blauwe 
rechthoek/Hochstraβe) de betonplatenweg 
omhoog. 
  
2. Tegenover lange veestal gaat u bij stenen 
wegkruisje L via het draaihekje het weiland in.   
 
(Hier aan de betonplatenweg komt u bij de inrit 
(rechts van de lange veestal) meer te weten over het 
rijksmonumentale Philippenhaus dat achter bij de 
boerderij staat. Zie infobord aan stenen zuil bij inrit).   
 
Ga dan meteen schuin R door het weiland.  Bij 
grote doorgang in haag (50 m links van de rechts 
staande woningen) loopt u RD door het volgend 
weiland. Bij hoge markeringspaal (wit-rood) en 
stalen veedrinkbak gaat u schuin L door het 
weiland richting alleenstaande boom. Voorbij 
deze boom loopt u RD langs de volgende hoge 
markeringspaal (wit-rood) en met links van u een 
akker. Beneden bij greppel steekt u L de 
betonnen brug over en loop dan via nauwe 
doorgang RD door het weiland omhoog met 
rechts een akker.  (Na veel regenval kan het hier 
drassig zijn).  

http://www.genussecke.be/
tel:0032-479118850
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Aan het eind van de akker bij hoge 
markeringspaal (wit-rood) gaat u R verder door 
het weiland met rechts de akker en links 
woningen.  Aan het eind van het weiland gaat u L 
verder door het weiland langs de rij bomen. (Als 
het hek van het weiland open is, kunt u ook L de 
asfaltweg omhoog lopen). Via draaihekje verlaat u 
het weiland en ga dan L de asfaltweg omhoog. 
(Rechts heeft u mooi zicht op het kasteel Libermé). 
 
3. Steek bij groot wegkruis in Kettenis de 
voorrangsweg over en loop RD (Liberme) de 
asfaltweg omhoog.  
 
(U kunt hier aan de voorrangsweg R gaan en dan 
meteen R de inrit omlaag lopen naar het prachtige 
Schloss Libermé dat een bezoekje waard is. Het 
kasteel werd voor het eerst vermeld in 1334 en  was 
toen een leen van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel 
van Aken).  
 
Negeer boven klinkerweg rechts. Meteen daarna 
aan de kruising bij zitbank en stenen wegkruis 
gaat u RD (Liberme) omlaag. (Even verder bij 
huisnr. 20 passeert u links weer een oud stenen 
wegkruis).  
Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank en 
boomkruis gaat u RD verder omlaag. Vlak daarna, 
meteen voorbij huisnr. 37 en aan het einde van de 
asfaltweg, gaat u R en bij hoge markeringspaal 
(wit-rood) loopt u via draaihekje het weiland in 
dat u schuin links oversteekt naar de linkerhoek. 
 
(Meteen rechts in dit weiland bij draaihekje ziet u een 
veldkruis. Even verder ziet u rechts de St 
Catharinakerk in Kettenis, die uit de 15e/16e eeuw 
stamt).  
 
Hier in de linkerhoek gaat u door het volgend 
draaihekje en steek ook het volgende weiland 
schuin links over naar de linkerhoek.  In de hoek 
gaat u RD over de grindweg/erf langs een loods.  
Aan de asfaltweg gaat u L en u passeert meteen 
links het mooie Schloss Tal (zie infobordje). Na 
40 m, meteen voorbij huisnr. 51, gaat u R over de 
smalle betonweg.   
 
4.   Na 25 m gaat u bij hoge marekeringspaal (wit-
rood) L (blauwe rechthoek) door het draaihekje 
en ga dan meteen R (blauwe rechthoek) door het 
weiland langs de alleenstaande boom. (Rechts ziet 
u weer de kerk in Kettenis).  Voorbij deze boom 
loopt u RD langs de volgende alleenstaande 
boom. Voorbij deze tweede alleenstaande boom, 
hoge markeringspaal (wit-rood) en draaihekje 
loopt u verder RD (blauwe rechthoek). Bij ijzeren 
hek loopt u via draaihekje het volgende weiland 
in en loop nu RD (blauwe rechthoek) met rechts 
een hoge haag later afrastering. Bij hoge 
markeringspaal (wit-rood) gaat u bij volgend 
ijzeren hek door het draaihekje en ga dan aan de 
T-splitsing L (blauwe rechthoek) over de 
grindweg gelegen tussen twee hagen. Na 400 m 
gaat u aan de T-splitsing in Eupen R over de 
asfaltweg langs huisnr. 20.  Aan de Y-splitsing bij 

de grote met breuksteen gebouwde Zeven 
Smarten van Mariakapel (1707/zie infobordje) gaat 
u L (Via de rechterzijde kunt u de kapel bezoeken). 
Meteen daarna aan de T-splitsing bij zebrapad en 
wegkruis in haag gaat u L (Heidgasse) omlaag en 
via viaduct steekt de spoorlijn Eupen – 
Welkenraedt over. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Heidgasse) omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R 
de eenrichtingsweg omhoog. Voorbij huisnr. 16 
gaat u L het grindpad gelegen tussen hagen 
omlaag. Beneden bij wegwijzer gaat u R de 
asfaltweg omlaag.   
 
5. Na 50 m, tegenover huisnr. 2, gaat u scherp L 
het asfaltpad omlaag. Steek de asfaltweg (In den 
Siepen) over en loop RD het asfaltpad omhoog. 
Meteen daarna voorbij rood/wit paaltjes gaat u 
aan de Y-splitsing L omhoog door het park. Aan 
de 3-sprong gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u RD 
over het asfaltpad gelegen tussen hagen. (U 
verlaat hier weer het parkje). Aan de 4-sprong, met 
rechts een trapje naar de Pater Damiaan 
Sekundar school, gaat u RD. Aan het eind bij wit-
rode paaltjes gaat u RD over de asfaltweg. Na  
10 m bij zitbank gaat u schuin R over het 
asfaltpad. Aan de doorgaande weg gaat u R 
omlaag.  
 
(Even verder passeert u rechts een rijksmonumentaal 
voormalig fabrikantenhuis (1812/zie infobordje)).  
 
Vlak daarna steekt u bij verkeerslichten en de 
ingang van de  Pater Damiaan Sekundar school 
via zebrapad L de doorgaande weg over en ga R. 
Meteen daarna gaat u L (Schulstraβe) de 
eenrichtingsweg in. Aan de kruising gaat u R de 
eenrichtingsweg omlaag langs huisnr. 21.   
 
(Hier aan de kruising ziet u voor u de torens van de 
prachtige St. Niklaaskerk (1720-1726))  
 
Aan de T-splitsing bij huisnr. 7 en wegwijzer gaat 
u L door het steegje. Negeer parkeerplaats 
rechts. 
 
(In het weekend is even verder in het parkje een hek 
afgesloten waar u door moet. Ga in het weekend hier 
dan R over de parkeerplaats omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (Gospertstraβe) over de 
kasseienweg. Bij huisnr. 32 en stenen muurkruis 
komt u bij de Genussecke).  
 
Circa 20 m voorbij de parkeerplaats gaat u R het 
verharde pad door het park omlaag. Aan de 
klinkerweg gaat u R en volg de klinkerweg via het 
hek. Via poort komt u bij de kasseienweg 
(Gospertstraβe). Aan de overzijde bij stenen 
muurkruis ligt Genussecke voor de pauze. Proef 
eens de heerlijke dubbele Croque Monsieur! Er is 
ook een dagelijkse Mittagstisch. Aan de 
achterzijde is een leuk terras.   
 
6. Met uw rug naar Genussecke gaat u L. 
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(U passeert meteen links (huisnrs. 42-56) enkele 
prachtige monumentale panden. In de tweede helft 
van de 19e eeuw werden in Eupen fijne lakens 
geproduceerd en geëxporteerd. Talrijke gebouwen in 
barokarchitectuur en herenhuizen uit die tijd getuigen 
thans nog van de rijkdom van de lakenhandelaars. 
Eupen is hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap 
in België). 
 
Voorbij huisnr. 78 gaat u L (Fränzel) over de 
kasseienweg, die bij verbodsbordje een smal 
stijgend kasseienstraatje en vervolgens een 
stijgende asfaltweg wordt. Boven aan de T-
splitsing bij huisnr. 30 gaat u L. Vlak  daarna gaat 
u aan de 3-sprong R.  Steek meteen daarna via 
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD 
(Nöretherstraβe) (even) omhoog. Negeer 
zijwegen. Beneden voorbij huisnr. 30  gaat u aan 
de 4-sprong R (Promenade/Ravel L 48) over de 
smalle asfaltweg (voet- fietspad) met rechts van u 
de Favrunbach.  Een eindje verder loopt u via 
viaduct onder de spoorlijn door en volg verder de 
asfaltweg langs de beek. Aan de kruising bij  brug 
gaat u RD (Promenade) verder over de asfaltweg 
(voet- fietspad). Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u 
aan de T-splitsing L omlaag.   
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L over het smalle 
asfaltpad met links de  afrastering van het bedrijf 
AstenJohnson. (U verlaat hier de Promenade). 
Boven aan de asfaltweg gaat u L  omlaag.   
 
7. Na 50 m, meteen voorbij huisnr. 43 en voor 
vangrail, gaat u R beneden bij zitbanken over het 
paadje vlak langs de links gelegen vijver.  Aan het 
eind van de vijver gaat u na brug L over het pad 
gelegen tussen 2 vijvers/poelen. Stap over een 
draad en ga dan R over het graspad met rechts 
water. (Na veel regenval kan het hier drassig zijn). 
Aan het eind van het graspad gaat u bij ingang 
van weiland door de nauwe doorgang en loop 
dan beneden RD door het weiland met rechts 
struikgewas/water. Aan het eind van het weiland 
volgt u RD de veldweg tussen 2 vijvers door. Vlak 
daarna loopt u RD door het volgende weiland. 
(Staat het gras niet hoog, dan kunt ook schuin L door 
het weiland omhoog lopen). In de hoek gaat u L 
door het weiland omhoog met rechts afrastering.  
Boven gaat u R door de nauwe doorgang en loop  
RD door het volgend weiland met links de  
afrastering. Bij enkele bomen gaat u door de 
nauwe doorgang en ga dan R richting  witte huis. 
Links van dit huis gaat u via klaphekje L over de 
asfaltweg.   
 
8. Na 15 m gaat u R langs huisnr. 37 en vlak 
daarna via nauwe doorgang het weiland in. Loop 
RD door het weiland en na ca. 200 m gaat u L 
door de nauwe doorgang en dan meteen R 
richting hoge markeringspaal (wit-rood).  Bij de 
markeringspaal gaat u RD door 2 nauwe 
doorgangen en loop dan RD door het volgend 
weiland. Bij haag en hoge markeringspaal (wit-
rood) gaat u door het blauwe draaihekje en steekt 
u RD het weiland over.   
 

(Rechts ligt kasteelhoeve Gut/Schloss Weims, die in 
1334 voor het eerst werd genoemd).  
 
Bij betonweg en springbak voor ruiters gaat u 
door de nauwe doorgang en loop verder RD door 
het weiland. Via klaphek bij boomkruisje verlaat u 
de weilanden en ga dan L de doorgaande weg 
omhoog. Na 250 m gaat u voorbij huisnr. 80 bij 
hoge markeringspaal (wit-rood) R het trapje 
omhoog en ga dan meteen L (groene rechthoek) 
over het pad. Vlak daarna gaat u door de nauwe 
doorgang (groene rechthoek) en steek dan 
diagonaal het grote weiland over.  
 
(U kunt hier ook RD door het weiland omhoog lopen 
met links de haag. Via ijzeren hek verlaat u links het 
weiland.(Is dit hek gesloten, blijf dan verder langs de 
haag lopen tot bij draaihekje). Aan de doorgaande 
weg gaat u R. Meteen daarna loopt bij rotonde RD en 
loop dan rechts van huisnr 266 over de grindweg 
(Zum Walhorner Kreuz).   
 
In de rechterhoek van het weiland gaat u door het 
draaihekje en ga dan meteen L met links de heg.  
Via braamstruiken over een afstand van 1 m  gaat 
u aan de doorgaande weg L. (Pas op!  Onder de 
braamstruiken liggen twee buizen).  
 
9.   Voor de rotonde, waarop de heuvel een koe 
staat, gaat u voor huisnr. 266 R (Zum Walhorner 
Kreuz) de veld- grindweg omhoog. Na 500 m 
wordt boven de veldweg een dalend graspad. 
(Hier boven heeft u mooi uitzicht o.a. op de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachenerwald). Aan de 3-
sprong, met links tussen  bomen twee 
veldkruisen, gaat u RD en loop bij ijzeren hek via 
klaphekje het weiland in dat u schuin rechts 
oversteekt. Bij een metalen container en volgend 
ijzeren hek verlaat u via nauwe doorgang het 
weiland en loop dan RD de veldweg omlaag. (U 
passeert meteen rechts een grasveld/vliegveldje van 
een modelvliegtuigclub). Negeer zijwegen. Na  
750 m gaat u beneden bij boerderij (huisnr. 72) R 
over de smalle asfaltweg. Na 20 m gaat u L bij 
wegwijzer over de veldweg. Via brug steekt u de 
spoorlijn (TGV/hoge snelheidstrein Keulen - Luik) 
en dan de autoweg Luik – Aken over. Meteen na 
de brug gaat u aan de kruising R de bosweg 
langs de vangrail omlaag.  Aan het eind gaat u bij 
verbodsbord RD over het pad door de bosstrook. 
Het pad wordt een breed graspad. Aan de 
asfaltweg in Walhorn gaat u RD de asfaltweg 
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij Mariakapel 
met mooi altaar gaat u R. Tegenover huisnr. 14 
gaat u R de inrit omhoog en ga dan boven L over 
het graspad gelegen tussen afrasteringen. Het 
pad wordt een dalende bosweg. Aan de 3-sprong 
gaat u via viaduct L onder de autoweg en 
spoorlijn (TGV) door. Aan de T-splitsing gaat u L 
over de veldweg met links boven de spoorlijn van 
de TGV Keulen - Luik. Steek bij volgend viaduct 
de asfaltweg over en loop RD over het pad met 
links de spoorlijn. Bij het hek loopt u RD.  
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(U kunt ook langs het hek lopen. Wandelen 
toegestaan. Als het hek gesloten is en u kunt niet 
langs het hek lopen, ga dan aan de asfaltweg R. 
Neem dan de eerste weg L en u komt bij de 
parkeerplaats).  Na 300 m gaat u R het paadje 
omlaag. Meteen daarna  loopt u RD met links de  
vijver. Aan het eind van de vijver gaat u L langs 
de grote zwerfstenen, die in een kring staan 
(stonehenge). Aan de T-splitsing gaat u R over 
het bospad. Bij speeltuintje steekt u L de beek 
over. (Voor u ziet u de Molkerei – Laiterie 

(kaasmakerij) Walhorn (1934)). Meteen daarna gaat 
bij wegkruis R over het verharde pad met rechts 
het beekje genaamd Hornbach. Aan de 3-sprong 
bij stenen wegkruis (1893) gaat u RD en u komt 
weer bij de parkeerplaats. 
 
Bij Konditorei Marc Kessel tegenover de 
parkeerplaats kunt u nog terecht voor een lekker 
gebakje. 
 

     
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.   


