
Tour 3: Van Hombourg naar Obsinnich 
 
Met uw gezicht naar de begraafplaats van de St. Brice Kerk volgt u links de Rue de Laschet 
(rode vierkant, rode rechthoek) 
Vlak bij het bord „Brasserie Grain d´Orge“ heeft u de mogelijkheid het grote kruis op de 175 
m hoge Schaesberg te bezichtigen en van een uitzicht over drie landen te genieten. 
U volgt de Rue de Laschet geruime tijd. De geasfalteerde weg eindigt tenslotte maar een smal 
graspad tussen de weilanden, voor ruiters en fietsers verboden, bereikt u een helling. U loopt 
voorzichtig omlaag tot bij de spoorlijn. U hebt de voormalige Tunnel van Laschet bereikt. 
Boven steekt u  de spoorweg over en  buigt naar rechts. Let op! Na 100m, bij de restanten van 
een brugpijler, gaat u links het smalle, steile, betonnen trappenpad omhoog. 
Boven aan de 3-sprong langs de zitbank en het ijzeren veldkruis links over de veldweg (rode 
route, 78). Even later hebt u een mooi uitzicht over het Gulpdal. De veldweg wordt een 
bospad met afrasteringpalen. Bij de kruising links de grindweg omlaag gemarkeerd met 78 tot 
aan de Gulp. 
Beneden steekt u de Gulp over en loopt rechtdoor omhoog tot aan de verkeersweg. Hier 
schuin rechts de verkeersweg volgen. U passeert het gulpdal viaduct aan uw rechterkant en 
het oorlogsmonument te eren van Jean Geury en bereikt naar geruime tijd een dwarsstraat 
waar u rechts afbuigt richting Teuven. U gaat onder het spoorwegviaduct door. Bij de 4-
sprong, met wegkruis, rechtdoor de doodlopende weg in (80). Rechts ligt Kasteel Obsinnich 
ook wel Notre-Dame genoemd. 
Steek het riviertje de Gulp over en volg de asfaltweg door het bos omhoog. Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u links omlaag. Let op! Na 100 m rechts de smalle weg zijdelings de 
verkeersweg in. 
U bereikt weer de verkeersweg waar u rechts aanhoudt. U bereikt kasteel Sinnich en steekt 
weer de Gulp over. Bij de 3-sprong met bushalte rechts (85). U passeert verschillende cafés. 
The Kings Head Inn, Moeder de Gans en Café Moderne. Voorbij Moeder de Gans buigt u bij 
de dwarsweg links af, voorbij de kerk van Teuven. Bij de volgende kruising rechts richting 
Hof de Draek. Aan T-splitsing links. U steekt de Gulp over en volgt de verkeersweg omhoog. 
Let op! Na 500 m bij de afsluitboom rechts (84). Negeer zijweg links omhoog en loop 
geruime tijd langs de bosrand met een mooi uitzicht over Teuven. Bij een kruising met 
boswegen volgt u links de holle steile weg (83). U bereikt een brede veldweg waar u naar 
rechts buigt en de weg geruime tijd volgt. Negeer alle zijwegen en loop tot aan de 
verkeersweg. Steek de verkeersweg bij oorlogsmonument over en volg het bospad rechtdoor. 
Na 1,6 km houdt u rechts aan. De weg wordt smaller en vervolgens een holle weg. Volg de 
veldweg met 78 tot aan de kruising met veldkruis en zitbank. Hier links. Met een bocht naar 
rechts loopt u over de spoorlijn. Hier vindt u een picknick gelegenheid. Let op! 100m verder, 
waar de veldweg naar rechts buigt loopt u links de smalle weg over de helling in. Volg deze 
weg tot aan de verkeersweg. Hier rechts terug naar het beginpunt. 
 


