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Op een klein half uurtje van de Nederlandse grens ligt in het prachtige land van Herve de plaats  
Henri-Chapelle, bekend vanwege de Amerikaanse begraafplaats. Tijdens deze heuvelachtige en zeer 
panoramische wandeling, loopt u over rustige weggetjes met mooie uitzichten langs de golfbaan en via 
een veldweg loopt u naar Henri-Chapelle.  Voorbij het kerkhof met geweldig uitzicht, wandelt u door 
weilanden  en rustige smalle wegen met prachtig uitzichten terug naar Henri-Chapelle. Via panoramische 
weg omlaag.  Via een prachtig stuk door weilanden loopt u omhoog en na een stukje door het dorp volgt u  
panoramische weg loopt u omlaag. U loopt door weilanden met schitterend uitzicht omhoog en dan loopt u 
enige tijd door het bos. Na de afdaling passeert u eerst Château de Broich en een eind verder Château de 
Streversdorp met mooie vijvers.  Er zijn veel klaphekjes en doorgangen. Zoek een heldere dag uit want de 
uitzichten zijn super. 
 

Startadres: parkeerplaats Château de Streversdorp (Kasteel de Graaf), Rue du Château de Graaf, 
Plombières. De parkeerplaats ligt aan de vijvers (infobord), ca. 100 m vanaf de inrit van het kasteel/kasteelhoeve 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerstrook langs de Route d’Aubel (N612) 3, Henri-Chapelle. Met uw rug 
naar de woningen gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong bij infobord met schitterend uitzicht en stenen 
wegkruis op sokkel gaat u R (Route de Hombourg) de doorgaande weg omlaag. Ga dan verder bij **** in 
punt 4. U kunt dan na 10 km pauzeren in Henri-Chapelle waar een boulangerie/patisserie is waar u ook 
broodjes en koffie kunt krijgen. Degene, die 10,5 km loopt, gaat hier terug naar het startpunt in Henri-
Chapelle.   
 

Degene, die 10,5 km loopt, start dus in Henri-Chapelle, Route d’ Aubel 3.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,63 km  4.15 uur  122 m  301 m 
 

 
 

1418. HENRI-CHAPELLE 15,6 km – 10,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u bij infobord R  
de smalle asfaltweg omhoog, die voorbij huisnr. 
90 een stijgende smalle holle asfaltweg wordt. Na 
600 m  boven aan de kruising bij 
wandelmarkeringspaal (wmp) gaat u bij zitbank R 
(wit-rood/geel kruisje/fietsroute (fr) 73 omhoog 
met rechts een wijngaard en rondom mooi 
uitzicht.  
 

(Schuin links boven in de verte ziet de kerk in Henri-
Chapelle waar u straks langs komt).   
 

Aan de  3-sprong bij  zitbank gaat u bij 
verbodsbord L de holle smalle asfaltweg omlaag 
gelegen tussen de golfbaan Henri-Chapelle. Na 
ruim 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing R 
de smalle asfaltweg omlaag met rechts een vijver 
in de tuin van een aardig optrekje. Beneden 
steekt u de Rau Vivier over, die hier ontspringt in 
de vijver   
 

(Na 150 m passeert u links bij zonnepalen een 
Mariakapel (2013), waarvan het altaar bijzonder is 
namelijk een mooie oude eiken werkbank).  
 

Na 300 m gaat u aan de  3-sprong bij zitbank L 
(Rue de la Vallée) omhoog.  Na 500 m steekt u 
boven voorzichtig de doorgaande weg (route 
Charlemagne) over en dan gaat u meteen R de 
veldweg omlaag, die meteen naar links en dan 
naar rechts buigt. Volg nu geruime tijd de 
veldweg, die een stijgend grindpad wordt.  Na 1 
km gaat u boven in Henri-Chapelle bij het 
kunstatelier  l’Artistateur van Francis Brandt R de 

doorgaande weg omhoog.  Na 50 m steekt u bij 
oude waterpomp via zebrapad de weg over en 
loopt u verder omhoog.  Vlak voor de 
voorrangsweg gaat bij zitbanken L de 
kasseienweg omhoog met links het voormalig 
gemeentehuis van Henri-Chapelle en rechts een 
groot oorlogsmonument.   
 

(Op het oorlogsmonument staan o .a de namen van 8 
jonge kinderen waarvan 3 uit een gezin afkomstig 
waren.  
 

Hier aan het pleintje staat ook een 
granietenwegwijzer met kroon t. h. a. aan de Chemin 
Hertog Jan. (zie infobord).  
 

Tegenover de zitbanken ziet u links van huisnr. 8 op 
de hoek een Mariabeeld in muurnis.  
 

Als u hier bij oorlogsmonument R via zebrapad de 
doorgaande weg oversteekt en L gaat, dan komt u 
meteen bij een boulangerie/patisserie waar ze koffie, 
heerlijk gebak en  sandwiches (broodjes) hebben. 
Probeer eens het broodje Dagobert (broodje 
gezond). Maandag gesloten).     
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 29 gaat u RD over de 
doodlopende kasseienweg met links de met 
breuksteen en kalkstenen gebouwde Sint 
Joriskerk, die te bezichtigen is.    
 

(Degene, die 10,5 km loopt, gaat hier aan de 3-
sprong bij huisnr. 29 R. (Loop even RD tot voorbij de 
kerk waar u links schitterend uitzicht heeft). Steek via 
zebrapad de doorgaande weg over en ga L omhoog.  
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Na 250 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong R (route 
d’ Aubel) en u komt meteen weer bij het startpunt).  
(De Romaanse vierkante toren stamt uit de 12e /13e 
eeuw. Het schip werd in 1718 voorzien van 
zijbeuken. Het gotisch transept  en koor dateren uit 
1630. In 1968 werd het interieur aanzienlijk 
gewijzigd). 
 

Meteen na het kerkhof gaat u L over het 
kasseienpad met links de kerkhofmuur 
(schitterend uitzicht). Aan de 3-sprong bij wegkruis  
gaat u RD het kasseienpad omlaag en loop bij 
ingang kerkhof RD over de asfaltweg.   
 

2.   Let op! Na 20 m, precies waar de klinkerweg 
begint, gaat u bij ijzeren hek schuin R over het 
graspaadje gelegen tussen haag en afrastering. 
Meteen daarna voorbij ijzeren klaphekje volgt u 
het (gras)pad omlaag met links de haag.  Aan het 
einde gaat u L via draaihekje het weiland in en 
loop RD omlaag richting volgende doorgang/drie 
palen.  Voorbij de doorgang loopt u RD door het 
weiland richting het linker huis (soms moet u 
onder een draad door). Vlak voor het huis gaat u  
door het hekje en loop dan RD vlak langs het 
links staande huis.   
 

(Kan dat niet, ga dan voor het huis L omlaag. Aan de 
asfaltweg gaat u R omlaag. Negeer na 200 m 
doodlopende weg rechts. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Voorbij het huis gaat u RD via draaihekje/hekje 
over het klinkerpad vlak langs huisnr. 111 en loop 
dan RD de smalle  asfaltweg omlaag.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg. **** Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong bij stenen wegkruis op 
sokkel R (Lekker) de smalle asfaltweg omhoog, 
die u geruime tijd RD volgt.   
 

(Na 250 m, even voorbij zitbank, passeert u rechts 
het ongevalskruis van Jacques Schiffeleers, die hier 
op 24 jarige leeftijd op 10 mei 1901 verongelukte. Na 
600 m passeert u boven bij huisnr. 3 een wegkruis 
waar u links weer prachtig uitzicht heeft over de 
uitlopers van de Ardennen).  
 

Na 800 m gaat u aan de T-splitsing R (Lekker) 
omlaag met rechts en spitse elektriciteitstoren. 
Steek bij verkeersspiegel,  zitbank en de Chapelle 
de Grojus/Mariakapel/St. Rochuskapel (1774) de 
doorgaande weg over en loop RD de grind- 
betonnenweg omhoog.    
 

3.  Let op!  Waar na bijna 200 m de betonnen weg 
licht naar links buigt, gaat u bij de 
elektriciteitspaal nr. 84-564 R over het gras 
omlaag en na 10 m meteen voorbij haag gaat u L 
door het weiland omhoog met links de 
meidoornhaag.  
 

(Voor u ziet u de watertoren van Henri-Chapelle waar 
vlakbij het hoogste punt van het Land van Herve ligt).  
 

Na 400 m, einde weiland, gaat u bij wilg L door de 
heg en ga dan meteen R over het graspaadje dat 
meteen rechts het volgende weiland inbuigt en ga 
dan meteen L door het weiland omhoog met links 

een hulststruik en even verder links een woning 
(gîte Villa Capello)   Aan het eind van het weiland, 
met links een groot hek  met twee stenen pilaren, 
gaat u R door het weiland en ga dan meteen L 
door de nauwe doorgang. Steek voorzichtig bij 
het bijzondere La Croix de Pierre (stenen kruis) 
de doorgaande weg over en loop RD het pad door 
de bosstrook omlaag.  Beneden aan de asfaltweg, 
die meteen naar links buigt, gaat u R omlaag met 
voor u prachtig panorama over het Land van 
Herve.  
 

(In de verte ziet u voor u bij helder weer de St. 
Hubertuskerk in Aubel).  
 

Negeer na 300 m doodlopende weg links.  400 m 
verder bij huisnr. 19 gaat u R (3) de doodlopende 
asfaltweg omlaag met voor u boven  de 
watertoren. Waar de asfaltweg beneden bij bosje 
net hoge populieren met maretakken/ mistletoe 
rechts omhoog buigt richting boerderij, gaat u L 
(3) door het witte poortje en loop dan RD het 
koeienpaadje omhoog met even verder rechts 
een grote lage stal.  Voorbij de stal gaat u L (3) 
door het witte poortje en loop dan schuin R 
omhoog richting volgend witte poortje/boerderij.  
Boven gaat u bij poortje/boerderij L de veldweg 
omlaag, die bij inrit  links  omlaag buigt.  
Beneden steekt u het beekje de Berwinne, een 
zijbeek van de Maas over, dat hier rechts in de 
weilanden ontspringt. 
 

4.  Boven aan de T-splitsing gaat u R over het pad 
met rechts beneden het brongebied van de 
Berwinne en voor u weer de watertoren. Volg nu 
geruime tijd het pad dat na 200 m voorbij zitbank 
een “stenig” hol stijgend pad wordt. Na 600 m, 
bijna boven, gaat u  aan de kruising bij wmp RD 
het pad nog even omhoog. Steek nabij 
plaatsnaambord Henri-Chapelle bij 
wegversmalling de doorgaande weg over en ga R. 
Na 250 m, vlak voor de 3-sprong bij stenen 
wegkruis op sokkel, gaat u L het asfaltpad 
omlaag.  
 

(Als u hier bij stenen wegkruis 10 m RD loopt, dan 
komt u bij infobord met schitterend uitzicht over het 
Geuldal.  
 

Toch nog zin in iets lekkers van de bekker (bakker), 
loop dan hier .RD. Meteen daarna aan de 
voorrangsweg gaat u L omlaag en na bijna 200 m 
komt u links bij de boulangerei/patisserie). 
 

Meteen daarna gaat u L (Route de Hombourg) de 
doorgaande weg omlaag. **** Negeer na bijna 400 
m  zijweg rechts (rue Saint Martin)  en volg verder 
RD de dalende doorgaande weg. Loop links van 
de doorgaande weg die  soms druk kan zijn.   
 

(Een eindje verder  heeft u links mooi uitzicht op de 
glooiende weilanden).  
 

Negeer na 300 m  asfaltweg/inrit rechts omhoog.  
Let op! Let op! 400 m verder, vlak voor rechts 
terug gelegen boerderij met voedersilo,  gaat u 
scherp R (rode pijl) het smalle pad langs de 
houten reling omhoog.  
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Via klaphekje komt u in een weiland en loop dan 
schuin L omhoog richting “dode” boom.  
 

(U kunt hier ook meteen L beneden door het weiland 
gaan met links afrastering/boerderij. Bij ijzeren hek 
gaat u R door het weiland omhoog met links 
afrastering. Negeer omhoog lopend draaihekje 
rechts. 50 m verder bij volgende draaihekje loopt u 
RD door het weiland omhoog met links een 
alleenstaande eik/afrastering. Ga dan verder bij   
punt 5).  
 

Boven bij “dode” boom gaat u L door het weiland 
richting alleenstaande boom. Negeer draaihekje 
links. Vlak daarna in de punt van het weiland gaat 
u door het draaihekje en loop RD door het 
weiland omhoog met links de alleenstaande 
eik/afrastering.  
 

5. Boven bij meidoornhaag gaat u bij klaphekje L 
door het weiland met links een hulsthaag.  
Meteen daarna gaat u RD (rode pijl/blauw ruit) via 
klaphekje over het pad door de bosstrook waar 
veel hulststruiken staan. Na 150 m passeert u het 
volgende klaphekje en volg het pad door de 
bomenstrook.   Voorbij volgend klaphekje volgt u 
RD (rode pijl/blauwe ruit) het bospad.  Aan het 
einde, bij inrit naar weiland, gaat u R en meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L (blauwe ruit) 
over de bosweg.  Na 30 m gaat u bij bordje 2 van 
trimparcours R over het bospad dat meteen naar 
links buigt. Voorbij trimtoestel 3, een fijn 
pauzeplekje om op te zitten, gaat u aan de  
T-splitsing L over de bosweg.  Voorbij bordje 4 en 
voor ijzeren hek met prachtig uitzicht gaat u L 
(rode pijl) over het bospaadje.  
 

(Hier heeft u weer prachtig uitzicht o.a. op de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald en beneden op 
de het meer dan 1 km lange spoorwegviaduct van 
Moresnet, het langste stalen spoorwegviaduct van 
Europa).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (rode pijl).  Voorbij 
ingang weiland gaat u aan  de ongelijke 4-sprong 
R (rode pijl/gele kruis) over de bosweg. Negeer 
zijpaden.  
 

(U verlaat de rode pijl. Even verder heeft u links 
prachtig uitzicht over het Gulpdal en op o.a.de 
Amerikaans begraafplaats in Henri-Chapelle waarop 
7979 witte grafkruisen staan).     
 

6. Na bijna 600 m, einde links gelegen groot 
weiland en voor zitbank, wmp, fietsbord route 54 
en lage wilduitkijk stoel gaat u schuin R (rode pijl) 
over het bospad. Negeer zijpad links en loop RD 
(rode pijl) omlaag langs het naaldbos.  Blijf nu 
geruime tijd het dalende pad RD volgen dat na 
600 m beneden naar rechts buigt door een 
weiland/grasland met rechts een greppel.   
 

(Voorbij het naaldbos heeft u rechts weer prachtig 
uitzicht o. a. op de St. Stefanuskerk (1781) in 

Montzen en het 1,2 km lange spoorwegviaduct 
(1916-1917) in Moresnet). 
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u RD (rode pijl).   
Aan de kruising bij wmp gaat u R de veldweg  
mooi uitzicht omlaag. Waar de veldweg ophoudt, 
volgt u RD (gele kruis) het paadje met links de 
haag.  
 

(Voor ziet u weer de kerk in Montzen. Links ziet u 
weer de 133 m hoge tv-mast in het Aachener Wald). 
 

Na 150 m passeert  u een nauwe doorgang en 
loopt u  RD door het weiland omlaag.  Beneden 
voor  grote tuin buigt het pad naar rechts. Ga in 
de rechter hoek door de nauwe doorgang en  ga 
dan L over het smalle pad met links de tuin.   
Voorbij de witte toren gaat u voor het met zand- 
en kalksteen gebouwde Château de Broich R over 
de grindweg.   
 

(Château de Broich/Kasteel Broeck was een bezitting 
van de proost van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel in 
Aken.    Het kasteel was geheel omgracht  en bestaat 
uit vier op ingewikkelde wijze aan elkaar gebouwde 
vleugels. Het huidige gebouw is voornamelijk 17e-
eeuws. Op de plek van de stenen brug lag vroeger 
een ophaalbrugt. Bij het kasteel hoort ook een 
kasteelboerderij, welke 17e- en 18e-eeuwse 
bouwdelen omvat. Zie infobord). 
 

7.  Let op!  Na 25 m, waar de grindweg naar links 
buigt, loopt u RD over het gras met rechts een 
kapel. Meteen daarna voorbij oranje draaihekje 
loopt u RD (gele kruis) door het weiland.  Bij haag 
en afrastering  gaat u door het volgend draaihekje 
en ga dan L door het weiland omhoog met links 
de heg.  (Kijk boven nog even achterom). Aan de 
smalle asfaltweg gaat u L (gele kruis) omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing voorbij mooi 
gerestaureerde hoeve (nu woningen) en bij 
dierenweide gaat u R (gele kruis) over de 
asfaltweg.  Meteen daarna bij  zitbank en afvalbak 
gaat u R over het pad dat meteen naar links buigt 
met links de eerste vijver.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD over het grindpad langs de tweede 
(vis)vijver.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op kasteel Château de 
Streversdorp). 
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u RD langs de 
derde vijver.    
 

(Rechts passeert u Château de Streversdorp, ook 
wel Kasteel de Graaf genoemd. Als u even R de inrit 
(privé) inloopt, dan heeft u na  
20 m bij kapel (begin 18e eeuw) mooi zicht op het 
kasteel.     
 

Het met natuursteen blokken gebouwde kasteel 
wordt voor het eerst genoemd in de 14e eeuw).  
 

Voorbij de vijver buigt de grindweg naar links en 
u komt weer bij de parkeerplaats. 

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.   


