
184. HOMBOURG 12,8 km 
                                               www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

Deze wandeling met 2 hellingen voert u naar de indrukwekkende Amerikaanse begraafplaats in Henri-
Chapelle.  Tijdens de hele wandeling heeft u schitterende uitzichten.  Op het eind is een café. Neem zelf 
proviand mee.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startpunt: Pub Grain d'Orge, Centre 16, Hombourg (bij de kerk). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,76 km  2.55 uur  118 m  224 m 
 

 
 

184. HOMBOURG 12,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R. Meteen daarna neemt u de eerste weg 
R. Aan de 3-sprong bij H. Hartbeeld en kerk gaat 
u RD.  
 

(De St. Bricekerk dateert oorspronkelijk uit de 13e 
eeuw. In 1717 is de kerk herbouwd en in 1838-1839 
uitbereid. De toren in 1840).  
 

Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(Rue de Laschet/wit-rood) de doodlopende weg 
omhoog. Negeer zijwegen en volg deze stijgende 
en later dalende asfaltweg RD.  
 

(Via draaihekje bij de inrit van bierbrouwerij Grain 
d’orge (tegenover huisnr.4), kunt u door de  
weilanden naar het op 275 m hooggelegen 15 m 
hoge kruis op de Schaesberg lopen. Hier heeft u 
prachtig uitzicht. Deze brouwerij is gespecialiseerd in 
het brouwen van specifieke bieren).  
 

Beneden bij wegkruis en huisnrs. 59-61 gaat u R 
(rode rechthoek/ruit) de veldweg omlaag.  
 

(U kunt hier ook RD lopen. De asfaltweg wordt een 
veldweg. Aan de bosrand loopt u het steile 
“avontuurlijke“ paadje met leuning omlaag. Na het 
bospaadje loopt u RD even over de 2,7 m hoge 
betonnen wand horend bij de voormalige spoortunnel 
van Hombourg (1895-1940) en loop dan het 
trappenpad omlaag. Loop dan RD over de smalle 
asfaltweg, het traject van de voormalige spoorlijn La 
Ligne 38. Ga dan verder bij punt 2).  
 

De veldweg buigt naar rechts. Meteen daarna 
gaat u schuin L over het grindpad gelegen tussen 
houten reling. Aan de smalle asfaltweg gaat u L. 
Negeer grindpad scherp rechts omlaag en loop 
verder RD over de asfaltweg en even verder loopt 
u tussen 2,7 m hoge betonnen wanden door.   
 

(Hier lag de 134 m lange spoortunnel van Hombourg 
(1895-1940). Deze is in 1940 door het Belgisch leger 
opgeblazen om de opmars van het Duits leger te 
vertragen. De tunnel werd vervolgens door de 
Duitsers uitgegraven. De diepe uitgraving met de 
oude tunnelwanden, die in 2017 zijn gerestaureerd,  
is nog steeds te zien).  
 

Aan het einde van hoge betonnen wanden, waar 
aan de rechter wand en infobordje hangt, loopt u 
verder RD over het voormalig traject van de 
spoorlijn Chênée (Luik)-Plombières (1895-1952).  
 

(Het voormalig spoorwegtraject is nu een onderdeel 
van de fietsroute Ligne 38, die van Luik naar Aken 
loopt).  

2. Na 500 m passeert u het voormalig 
spoorwegstation Hombourg (1895). 
 

(Hier staan verschillende nostalgische  treinstellen 
(05-2018)).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  
 

(Omlaag lopend passeert u het beneden stromend 
beekje La Gulp, een zijbeekje van de Geulle).   
 

Beneden aan de volgende T-splitsing bij 
bushuisje en wegkruis gaat u L (Rue de 
Remersdael) over de doorgaande weg. Een eind 
verder loopt u onder het voormalig 
spoorwegviaduct door.  
 

(Een eind verder ziet u links van de weg weer het 
beekje de Gulp stromen).  
 

Aan de 3-sprong bij St. Annakapel gaat u R (Ten-
Driesch) omhoog. Volg geruime tijd deze 
stijgende asfaltweg.  
 

(Kijk boven, 50 m voor de 3-sprong, even achterom 
en geniet van het mooie uitzicht over Hombourg).  
 

Boven aan de 3-sprong gaat u L. Steek vlak 
daarna bij wegkruis de voorrangsweg over en ga 
RD (Vieljaeren) over de smalle weg. Voorbij vijver 
gaat u tegenover het eerste huis rechts (no.16) en 
bij het hooggeplaatste wegkruis L de grindweg 
omhoog.  
 

(Hier ziet u rechts kasteel Vieljaeren (13e eeuw). De 
vijver is een overblijfsel van de twee grachten, die om 
het kasteel heen lagen).  
 

Boven buigt de veldweg naar  rechts en volg dan 
de holle weg langs de akker en “bosrand”.   
 

3. Aan de Y-splitsing bij dikke boom gaat u R 
door het holle pad omhoog. Blijf dit stijgende pad 
geruime tijd RD volgen.  
 

(Kijk boven voordat u het bos inloopt, nog even 
achterom).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u RD (rode 
cirkel) verder over het smalle pad door de 
bosrand. Negeer bospad scherp rechts en blijf 
het pad RD door de bosrand volgen. Boven aan 
de smalle asfaltweg in het gehucht Vogelsang 
gaat u R.  Aan de doorgaande weg gaat u L. Na 
circa 200 m komt u bij de hoofdingang naar de 
begraafplaats.  
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(Steek hier even de doorgaande weg over en loop 
naar het muurtje en stenen zitbanken achter de 
Amerikaanse vlag. Hier heeft u formidabel uitzicht 
over het land van Herve. Een mooie pauzeplek. Laat  
geen afval achter). 
 

4. Bij de hoofdingang gaat u L en u komt op de 
indrukwekkende 23 ha grote Amerikaanse 
begraafplaats Henri-Chapelle waar 7992 
Amerikaanse soldaten begraven liggen. 
 

(Rechts is het bezoekerscentrum en links de kapel. 
Op dit kerkhof liggen 37 broederparen en op een plek 
zelfs drie broers naast elkaar begraven).  
 

Als u de begraafplaats bezocht heeft, loopt u 
terug naar de voorrangsweg en ga dan L. U 
passeert een inrit naar een parkeerplaats en 
dienstwoning. Vlak daarna bij het eerste huis 
links, dat vlak langs de doorgaande weg ligt, gaat 
u bij wegkruis R (rode cirkel/blauwe ruit) het 
verharde fiets/voetpad door het bosje omlaag. 
Beneden in het gehucht La Clouse gaat u L 
(blauwe ruit) de asfaltweg omhoog. Aan de Y-
splitsing gaat u L (blauwe ruit) omhoog.  
 

(Rechts ziet u de watertoren in Henri-Chapelle. 
Omhoog lopend heeft u bij zitbank weer prachtig 
uitzicht).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L verder omhoog.  
 

5. Boven aan de voorrangsweg gaat u R. Vlak 
daarna gaat u L over de asfaltweg. Bij de 
boerderij (no. 253) loopt u RD via draaihekje 
(stegelke) het weiland in. Loop RD langs de 
afrastering. Volg door de weilanden de route van 
de blauwe ruit. Via volgend stegelke komt u in het 
tweede weiland. Loop RD omlaag en ga dan 
rechts van het bosje door het volgende stegelke. 
Ga vervolgens R en loop verder langs de 
afrastering. 
 

6. Steek het brede “graspad” over en ga via  
draaihekje het weiland in. Ga nu meteen schuin L 
door het weiland. Via weer een stegelke loopt u 
schuin rechts naar het einde van de doornhaag 
en naar het molentje bij woonwagen. Volg nu de 
route via draaihekjes RD richting volgende 
doornhaag. Blijf het pad rechts van de doornhaag 
via stegelkes RD volgen. Aan het einde van de 
doornhaag gaat u weer door een stegelke en 
loopt u RD langs de afrastering het weiland 
omlaag. (Hier heeft u weer een mooi uitzicht). Ga 
door het zoveelste stegelke en loop RD langs de 

haag en vervolgens door het holle pad langs de 
haag omlaag. (In dit pad staan in de zomer soms 
brandnetels). Beneden bij wegkruis gaat u in het 
gehucht Gulpen L de doorgaande weg omlaag, 
die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Loop achter elkaar links van de weg. In deze 
omgeving ontspringt het 22 km lange beekje de Gulp, 
dat tussen Gulpen en de buurtschap Cartils in de 
Geul stroomt).  
 

7. U passeert enkele huizen. Negeer zijweg links 
(Hof). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u bij houten 
wegkruis R de smalle asfaltweg omhoog langs 
twee boerderijen. Waar de weg bij de tweede 
boerderij naar rechts buigt, gaat u RD het smalle 
bospad omhoog.  
 

(Loop rustig naar boven. Bij het vlakke gedeelte heeft 
u links bij open plekjes prachtig uitzicht). 
 

8. Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
(gele kruis) over het brede bospad. Negeer 
zijpaden en volg enige tijd dit brede pad. 
 

(Vlak voor het einde van dit pad heeft u links bij een 
weiland schitterend uitzicht).  
 

Aan de T-splitsing bij 2 picknickbanken en 
“waterbewaarstation” (dezelfde functie als een 
watertoren) gaat u L over de betonplatenweg met 
rechts alweer prachtig uitzicht. Negeer zijpad 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
veldweg.  
 

(Voor u ziet u al de kerktoren in Hombourg. Rechts 
heeft u nog steeds schitterend uitzicht. Bij 
oorlogsbunker ziet u rechts beneden het trein 
rangeerstation Montzen (vele hoge masten), dat in 
april 1944 door de Amerikanen zwaar is 
gebombardeerd).   
 

9. Vlak voor het eerste woonhuis links (no. 34) 
heeft u links mooi uitzicht op Hombourg. De 
veldweg wordt hier een dalende 
asfaltweg. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
over de doorgaande weg en u loopt Hombourg 
weer binnen. Aan  de T-splitsing gaat u R terug 
naar de brasserie, de sponsor van de wandeling,  
waar u op het terras of binnen in het gezellige 
café nog iets kunt eten of drinken.  
 

(U kunt hier de in eigen bierbrouwerij gebrouwen 
Brice, Joup of Canaille proeven. In de menukaart 
kunt u lezen waarom het dorp in het verleden zo 
verdeeld was). 

 
 
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.   


