
Tour 1: Van Hombourg naar de bronnen van Gulp en Berwinne 
Kijkend naar de begraafplaats van de kerk gaat u links en dan rechtdoor (Rue de Laschet). 
Volg deze, later dalende, asfaltweg rechtdoor. Via het draaihekje bij de ingang van de 
brouwerij (Grain d´orge) kunt u naar het kruis op de Schaesberg lopen met een mooi uitzicht 
over drie landen. 
Aan het einde van de doodlopende weg gaat u bij het bord „pietons“ rechtdoor over het smalle 
pad. 
Even verder loopt u over enkele (soms gladde) trappen omlaag. Loop beneden links over de 
betonnen wand langs de spoorlijn, en vervolgens weer voorzichtig de trapjes omlaag. Steek 
beneden de spoorlijn over en ga aan de overkant weer omhoog. Vervolgens links over het 
graspad met links van u de spoorlijn. Een eind verder passeert u het voormalig 
spoorwegstation Hombourg. Op de kruising blijft u rechtdoor gaan, de ligne 38 (Ravelweg) 
volgend. 
Na de brug over de verkeersweg heen buigt u rechtsaf en bereikt vervolgens de verkeersweg 
(Rue de Remersdaal). 
Volg de straat naar rechts tot aan de St. Anna Kapel. Hier rechts (Ten Driesch).  
Volg geruime tijd deze asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u links. Steek vlak daarna bij het 
wegkruis de voorrangsweg over en ga rechtdoor (Vieljaeren). U passeert kasteel Vieljaeren en 
een boerderij met slotgracht. 
Een eind verder loopt u links de holle weg omhoog tot aan de asfaltweg. U buigt rechtsaf en 
bereikt na 400 m de voorrangsweg. Volg deze weg links en na ca. 200 m komt u bij de 
hoofdingang van de Amerikaanse begraafplaats. Als u de begraafplaats bezocht heeft, loopt u 
terug naar de voorrangsweg en ga dan links. 
Tegenover het eerste huis gaat u rechts het verharde voetpad op en door het bosje omlaag. 
Beneden in het gehucht La Clouse gaat u links (blauwe ruit). Aan de Y-splitsing rechtdoor en 
bij de volgende splitsing links omhoog. Aan T-kruising rechts (blauwe ruit). Boven aan de 
voorrangsweg gaat u rechts. 40 m daarna gaat u links langs een boerderij. U loopt rechtdoor 
via een stegelke het weiland in. Loop geruime tijd van weiland tot weiland via enkele 
draaihekjes totdat u weer een verharde weg bereikt. Bij deze weg gaat u rechtsaf voor ca. 
150m. Aan uw linkerkant, iets hoger gelegen, loopt u via een draaihekje weer het weiland in. 
Vervolgens de weg door de weilanden volgen via enkele draaihekjes tot u een brede bosweg 
bereikt. Volg deze weg naar links enige tijd vorbij aan een zitbank met een geel kruis. Bij de 
splitsing met 2 picknickbanken en waterreservoir linksaf over de verharde weg. Rechts heeft u 
een prachtig uitzicht. Bij de 3-sprong gaat u rechtdoor over de veldweg. U passeert een 
oorlogsbunker. De veldweg wordt een dalende asfaltweg. Bij de T-splitsing gaat u links en 
loopt Hombourg weer binnen. 
 


