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blz 2 van 4
Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u langs het gehucht Lattenheuer en een mooi stukje langs de
Geul naar Plombières. Dan loopt u langs de Geul naar een waterval die een grot instroomt. Via voormalige
spoorbaan wandelt u weer terug. De route heeft schitterende uitzichten en mooie paadjes. Na 8 km is een
mooi park met zitbanken. Neem zelf proviand mee. In Plombières is ook een café en een lekkere bakker.
Startpunt: Pub Grain d'Orge/brasserie d’Hombourg, Centre 16, Hombourg (U kunt parkeren op de grote
parkeerplaats tegenover de kerk).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,66 km

3.30 uur

108 m

194 m

352. HOMBOURG 14,7 km
1. Met uw rug naar de pub gaat u L en neem de
eerste weg L. Meteen daarna aan T-splitsing bij
stenen wegkruis gaat u R omlaag. Negeer
zijwegen. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij
wegkruis en rechts de weg Rue de Hindel L (rue
de Sippenaeken) omlaag richting Sippenaeken/
Aachen. Na ruim 400 m loopt u onder drie
spoorwegviaducten door.
(Het eerste viaduct is van de voormalige spoorlijn 38,
(Chènée (Luik)–Plombières). De andere twee zijn
van de goederenspoorlijn, de Montzenlijn, die van
Aken naar de haven van Antwerpen loopt).
Negeer 200 m verder doodlopende zijweg rechts
en loop RD omhoog.
(Boven bij mooi gerestaureerde gîte (vakantiehuis)
Grandeur Natura ziet u rechts in de verte de
Boudewijn uitzichtoren (l) op het Drielandenpunt en
de 133 m hoge tv toren (r) in het Aachenerwald).
Waar de weg naar rechts buigt, gaat u aan de 4sprong bij wegkruis R (/blauw kruis/groene
rechthoek/Dörp 162-170) de asfaltweg omlaag, die
bij vakwerkhuisje een dalende veldweg wordt.
2. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en St.
Rochuskapel (1763) gaat u L de veldweg omlaag.
Na 700 m passeert u beneden 3 woningen en
wordt de veldweg/graspad een smalle stijgende
asfaltweg. Boven bij wegkruis gaat u L de
doorgaande weg omlaag.
(Voor u ziet u, afhankelijk van jaargetijde, de Sint
Lambertuskerk (1840-1841 in Sippenaeken).
Let op! Waar de doorgaande na bijna 600 m
beneden naar links buigt en weer omhoog gaat,
gaat u 3 m vóór verkeersbord (rode pijl op wit
bord) en 20 m voor vangrail R paadje omlaag.
Meteen daarna loopt u via nauwe houten
doorgang een “weiland” in. Loop in het “weiland”
RD met rechts afrastering. Bij grote bramenstruik
loopt u even door het bos omhoog. Vlak daarna
aan het einde van het bos loopt u RD door het
weiland richting woning. (U loopt dus niet R het
weiland omhoog). Let op! Circa 30 m vóór dit huis
gaat u R en via nauwe doorgang (buik inhouden)
bij doornhaag verlaat u het weiland.

3. Loop nu RD de veldweg omhoog met rechts de
haag en met rondom mooi uitzicht. Boven aan de
3-sprong gaat u L de smalle asfaltweg omlaag.
100 m verder bij inrit (nr. 18) van kasteeltje
Boffereth en waar de weg naar links buigt, gaat u
bij infobord R het steile bospad omlaag. Beneden
aan de 4-sprong bij twee vijvers gaat u RD het
smalle bospad omhoog met even verder rechts
een weiland.
(Als u hier aan de 4-sprong L gaat (maak geen
lawaai), dan heeft u even verder zicht op kasteeltje
Boffereth (1909)).
Boven bij draaihekje en ingang van weiland gaat
u L. Vlak daarna bij volgend draaihekje gaat u R
het bospad omhoog.
(Een eind verder aan de bosrand heeft u links bij
weiland mooi uitzicht over het Geuldal. 10 m voor het
eind van het pad passeert u een links in bos staand
kruis waar ook een zitbank bij staat).
Aan de T-splitsing gaat u R het bospad omhoog.
(Hier heeft u bij overstapje/weiland weer prachtig
uitzicht over het Geuldal.
Negeer zijpaden. Aan de smalle asfaltweg, die
meteen bij kunstwerk naar rechts buigt, gaat u L.
Loop nu RD langs de schoolgebouwen. In de
afdaling passeert u o.a. een speelveld. Beneden
aan de voorrangsweg bij school in PlombièreÉglise gaat u L omlaag. Na bijna 150 m gaat u
tegenover
Mariakapel
L
(Braesberg)
de
doodlopende weg omhoog, die boven naar rechts
buigt. Negeer meteen daarna bij wegkruis smalle
zijweg rechts omlaag. Op de hoek van de
kerkhofmuur
gaat
u
L
(geel-rood)
via
poortje/draaihekje het weiland in.
(In de kerkhofmuur zijn 3 gedenkstenen ingemetseld
t. h. a. de drie pastoors, die van 1885-1938 pastoor
waren in Plombière/Blieberg.
Als u het kerkhof oploopt en bij het oorlogsmonument
R gaat, dan heeft u bij doorgang in kerkhofmuur mooi
zicht op de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartskerk met
het mooie torentje op het dak).
Loop nu RD (schuin links) met links van u de
afrastering/graspad. Aan het einde van de
afrastering loopt u RD door het weiland omlaag.

Bij twee staande bielzen gaat u L (geel-rood) het
pad door het weiland omlaag.
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(Boven heeft u mooi uitzicht o.a. op de kerk van
Plombières).

(Hier heef u mooi uitzicht over het Geuldlal. Rechts
ziet u de uitzichtoren Boudewijn op het
Drielandenpunt in Vaals.

Bij huisnr. 134 wordt de veldweg een asfaltweg.
Aan de 3-sprong RD omlaag. Vlak daarna aan de
volgende 3-sprong verder RD omlaag.

Omlaag lopend ziet u rechts in n het weiland ronde
luchtkokers, die bij de zinkmijn Braesberg hoorde, die
voor het eerst in 1365 werd genoemd).

(Waar deze weg rechts omlaag buigt, ziet u voor u
het meer dan een kilometer lange spoorwegviaduct
van Moresnet, het langste stalen spoorviaduct van
Europa).

Waar het pad naar rechts buigt, blijft u RD (geelrood) lopen met links van u het gekapte
bos/bosrand. Steek vervolgens schuin rechts het
weiland over richting draaihekje/hoek bosje. U
gaat u door het draaihekje en volgt u het pad RD
(geel-rood) met rechts een beekje dat hier uit de
grond komt. Blijf nu RD langs het beekje lopen en
u passeert nogmaals een draaihekje en loop
verder RD. Steek bij spijlenafrastering R via
ijzeren brug een zijtak van de Geul over en
daarna via houten brug de Geul over.
4. Na de houten brug en met links het bord “Site
de Gueulbemden” loopt u RD/R over het brede
graspad richting bosrand. Bij de bosrand blijft u
het pad RD het weiland volgen met links de
bosrand. Ga door de nauwe doorgang en blijf het
pad RD verder langs de bosrand volgen. Bij
infobord en klaphek loopt u RD over het
bospaadje met rechts de Geul, die nabij Bunde in
de Maas stroomt. Een eindje verder gaat het pad
langs
de
betonnen
muur
van
een
waterzuiveringsinstallatie. Aan de toegangspoort
van de waterzuiveringsinstallatie gaat u R de
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat
u R omlaag. Bij het eerste huis steekt u een
waterstroompje over en ga dan meteen L over het
graspad. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(Natagora) over het pad met rechts van u een
houten spijlen afrasterring.
(Hier aan de 3-sprong ziet u rechts op het grasveld
twee tuynhagen).
Loop voorbij deze afrastering het steile pad
omhoog.
(Boven heeft u bij 2 betonnen palen achteromkijkend
prachtig panorama over het Geuldal).
Loop nu RD door het weiland omhoog langs de
twee
eiken
zodat
u
rechts
van
de
nieuwbouwwoning uitkomt. Loop rechts van de
woning verder door het weiland en vervolgens
RD langs de afrastering. In de hoek verlaat u het
weiland. (Mogelijk kunt u al eerder over de parallel
lopende onverharde weg lopen).
5. Steek aan de rand van de buurtschap Volkerich
de doorgaande weg over en loop RD
(Natagora/rode rechthoek) over de smalle
asfaltweg/fietspad (Ravel (Route A Velo) 39).
(U loopt nu over het traject van de voormalige
spoorlijn Plombières (Bleiberg)-Gemmenich (lijn 39)).
Let op! Na 100 m bij elektriciteitspaal gaat u L.
Meteen (5 m) daarna aan de T-splitsing gaat u R
de veldweg omhoog.

Aan de 3-sprong bij Lourdeskapel (1910) gaat u L
(blauwe ruit). Loop rechts langs huisnr. 200 over
de grindweg. Even verder gaat u berk RD over het
smalle pad, gelegen tussen afrasteringen. U
passeert een klaphek. Vlak daarna aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD
6. Aan groot grasveld bij zitbank, een prima
pauzeplekje na 9,7 km, gaat u R over het grasveld
met links van u een heuvel. Bij de volgende
zitbank loopt u L (rode rechthoek) omlaag en loop
dan RD over het breder pad.
(In dit gebied lagen vroeger de zinkmijnen van
Plombières. (1365-1922) waar in de topjaren 700
mensen werkten. Wateroverlast leidde uiteindelijk tot
sluiting van de mijn)..
Negeer bij zitbank houten klaphek rechts en loop
verder RD (rode rechthoek). Het pad buigt naar
rechts. Negeer brug links en blijf RD (rode
rechthoek) lopen met links van u de Geul.
7. Bij zitbank en smalle ijzeren brug gaat u R het
trappenpad omhoog.
(Loop hier even RD om naar de waterval te kijken.
Loop ook even via de ijzeren brug naar de overkant.
Vanaf het uitkijkpunt (met zitbank), kunt u de grot
inkijken).
Boven aan de T-splitsing gaat u L (rode
rechthoek) het pad verder omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R het
trappenpad omhoog. Aan T splitsing L en meteen
daarna R omlaag en dan L omlaag . Beneden
loopt u RD vlak langs het water. Waar het water
eindigt, gaat u RD door het park en vervolgens R
naar de parkeerplaats door de versmalling.
Ga hier L (groen/rood) over de asfaltweg. Aan de
3-sprong bij Mariakapelletje (A
jen Welsch
genoemd) loopt u verder RD over de asfaltweg en
u loopt Plombières-Église binnen.
8. Steek boven de voorrangsweg schuin R over
en loop meteen L (rue du Convent) de
doodlopende asfaltweg omhoog met rechts
beneden het beekje genaamd Tunisbach.
(U kunt hier R gaan om de mooie achthoekige neobyzantijnse Onze-Lieve-Vrouwekerk (1935) te
bezichtigen. Als u voor de kerk even R omlaag gaat,
dan komt u bij café M & T waar u op zondag kunt
pauzeren. Er is ook een terras).
Aan het eind gaat u R het steile paadje omhoog.
Boven aan de doorgaande weg gaat u L omhoog.

(Rechts ligt hier boulangerie/pâtisserie Christophe
Born waar u belegde broodjes en heerlijke gebakjes
kunt krijgen. Op zondag tot 15 uur geopend.
Maandag gesloten).
Boven aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna
gaat u bij oversteekplaats R over de brede
grindweg/asfaltpad die met een hek gedeeltelijk is
afgesloten en even verder daalt en later een licht
stijgende weg wordt. Volg nu lange tijd de smalle
asfalweg/fietspad.
(Een eind verder ziet u links boven de witte
watertoren in Plombières. U loopt nu over het traject
(Ligne 38) van de voormalige spoorlijn PlombièresHombourg (1895-1952), die nu een onderdeel vormt
van de fietsroute Ravel 38 Luik- Aken) .
Vlak voor brug komt u bij een zitbank.
(Punt 9 loopt langs een akker waar afhankelijk van de
beplanting het soms moeilijk lopen is. U kunt dan ook
hier RD het de smalle asfaltweg/fietspad blijven
volgen. Aan de doorgaande weg bij bushokje gaat u
L. Loop dan tot bij de spoorbrug. Ga dan verder bij
punt 10).
9. Ga hier L het steile trapje omlaag. Ga beneden
door het klaphekje en ga dan L over de
“veldweg”. Aan de akker bij het beekje
Tunisbach, gaat u R (blauw kruis) langs de akker
met rechts afrastering. In de hoek gaat u links en
blijf rechts van de akker lopen. (Links heeft u,
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afhankelijk van de beplanting, mooi uitzicht). Negeer
draaihekje rechts. Aan het eind van de heg, bij
oude boom en draaihekje, gaat u R en loop verder
rechts van de akker. Via draaihekje verlaat u de
akker en loopt u in het lange weiland RD met
rechts afrastering. Via draaihekje verlaat u dit
weiland en loopt u RD over de veldweg. Aan de 3sprong bij huis gaat u R (blauwe ruit) de
asfaltweg omhoog. U passeert een milieustation.
(Bij lichtmasten passeert u het trein rangeerstation
Montzen, dat in april 1944 door de Amerikanen zwaar
is gebombardeerd. Kijk hier ook nog even achterom).
10. Steek aan de voorrangsweg L de spoorbrug
over. Ga nu meteen R (Hindel) en volg geruime
tijd deze weg met in het begin rechts van u de
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, die hier een
eindje verder door de 795 m lange tunnel van
Remersdaal (1917) gaat.
(Even verder ziet u links de kerk van Hombourg en
het 15 m hoge kruis op de Schaesberg).
Boven aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L
(rue de Sippenaeken). Meteen daarna aan de 4sprong gaat u RD. Negeer in Hombourg twee
doodlopende asfaltwegen links. Voorbij stenen
wegkruis gaat u L en aan de doorgaande weg R
en u komt weer bij de pub, de sponsor van de
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
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