
DE	  STREEK	  VAN	  HET	  DRIELANDENPUNT	  
 

Op	  zoek	  naar	  sporen	  uit	  een	  
grensverleggend	  verleden	  

 
Omringd	   door	   de	   Voerstreek,	   Pays	   de	   Herve	   en	   de	   Hoge	   Venen	   ligt	   de	   Streek	   van	   het	  
Drielandenpunt.	  Deze	  regio	  is	  rijk	  aan	  kastelen	  en	  kan	  qua	  wandelgebied	  feilloos	  concurreren	  
met	  de	  Voerstreek	  of	  de	  Ardennen.	  Wie	  hier	  het	  golvend	  landschap	  weet	  te	  lezen,	  vindt	  al	  heel	  
snel	   sporen	   terug	  uit	   een	   ver	   verleden.	   Een	   verhaal	  met	  als	   eindbestemming	  de	   top	   van	  de	  
Vaalserberg,	  waar	  Duitsland,	  Nederland	  en	  België	  elkaar	  treffen.	  
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eze trip start aan het station van Welkenraedt. 
Als voorlaatste station op de lijn Oostende-
Eupen, heeft men van hieruit een perfecte 

verbinding met steden als Gent, Brussel en Leuven. 
Afhankelijk van de fysieke conditie en aan welk tempo u 
de trip wilt doen, is het mogelijk om de streek zowel met 
de fiets als met de auto te verkennen. Hiervoor krijg ik 
het gezelschap van Serge en Marie-Claire, een koppel 
dat geboren en getogen is in deze grensstreek. Voor de 
eerste stopplaats brengt de voormalige Romeinse 
heirweg Route Charlemagne ons van Welkenraedt naar 
de meest westelijk gelegen deelgemeente: Henri-
Chappelle. Wat hier ooit begon met slechts een kapel op 
een heuvel, groeide al vlug uit tot een heus dorp. Vanop 
de heuvel van dit rustig dorpje kan het uitzicht feilloos 
reiken tot aan de Duitse grens. Met dit dankbaar golvend 

landschap lijkt het haast 
onmogelijk de weg kwijt te 
raken. Er is altijd wel een 
plek waar men hoog en 
droog in een oogopslag een 
zicht krijgt op de hele regio. 
 
Via Rue du Mémorial 
Américain krijgen we een 
uitzicht op de appel- en 
perengaarden van de Pays de 
Herve. Vier grote gouden 
adelaars, elk op een witte 
kalkzuil, roepen ons een halt 
toe. Aan de rechterkant van 
de weg ligt namelijk één van 
de vele littekens uit de 
Westerse geschiedenis: de 
Amerikaanse militaire 
begraafplaats van Henri-
Chapelle. Een ongelukkige 
naamkeuze aangezien dit 
grondgebied officieel 
toebehoort aan de naburige 
gemeente Plombières. Op 
deze serene plek hebben 
circa 8000 Amerikaanse 
militairen uit de Tweede 

Wereldoorlog een laatste rustplaats gevonden. De 
meesten sneuvelden niet hier maar in de Slag om de 
Ardennen. Mijn reispartner Marie-Claire weet nog  heel 
goed dat haar vader getuigde hoe hij als kolenhandelaar 
Amerikaanse gesneuvelde soldaten van Bastogne naar 
het toenmalig geïmproviseerd kerkhof moest brengen. 
Een monumentaal kalkstenen bouwwerk met de 
benaming ‘Memorial’ en een imposante zuilengalerij 
vormen de toegang van deze 23 hectare grote 
begraafplaats. Op de 24 zuilen staan de namen van de 
450 vermisten gebeiteld. Kleine sterretjes naast 
sommige namen geven aan dat hun lichaam intussen 
geïdentificeerd is. De grafstenen zijn aangelegd in brede 
flauwe bochten in het zacht glooiend en keurig 
onderhouden grasperk. Dit onder het toeziend oog van 
een engelenbeeld die de olijftak, het zinnebeeld van de 
heldhaftige dood, aanbiedt. Zelfs na een wandeling langs 
en door de acht vakken valt maar amper te beseffen hoe 
groot de waanzin van de oorlog was. Zeker wanneer ik 
langs één van de 37 graven passeer waar telkens twee 
broers samen in één graf broederlijk hun laatste 
rustplaats delen. Tot op vandaag likt men op deze plek 
nog steeds de wonden. 
 
Plombières	  
Ten zuiden van Henri-Chapelle ligt de fusiegemeente 
Plombières die de vijf deelgemeenten Gemmenich, 
Homburg, Montzen, Moresnet en Sippenaeken 
samenvoegt. Bij de fusie van 1977 kwamen de vijf 
toenmalige burgemeesters niet tot een consensus over 
welke naam de fusiegemeente moest krijgen. Van 
bovenhand viel uiteindelijk het besluit dat die eer het 
toen amper bekende gehucht Plombières toebehoorde. 
Een beslissing die toen bij heel wat mensen tijd had om 
te bezinken. Wanneer vijf gemeenten vechten om een 
been…  
 
Hombourg is de eerste fusiegemeente op ons pad. Hier 
getuigt het grote kruis op de Schaesberg nog hoe 
moeilijk verteerbaar de drastische beslissing van 1977 
geweest moet zijn. De toenmalige burgemeester liet dit 
kruis nog vlug vóór de fusie plaatsen ter nagedachtenis 
van zijn Hombourg. Toch is dit pittoreske en rustige 

D 

Kastelen	  
	  
In	  deze	  grensstreek	  alleen	  al	  
staan	   er	   een	   twintigtal	  
kastelen.	  De	  oudste	  dateren	  
uit	  de	  13e	  eeuw	  en	  brachten	  
eeuwenlang	   onderdak	   aan	  
tal	   van	   hertogen.	   De	  
meesten	   zijn	   nog	   steeds	   in	  
goede	   staat	   maar	   helaas	  
wel	  in	  privébezit	  en	  dus	  niet	  
te	   bezichtigen.	   Toch	   loont	  
het	  de	  moeite	  de	  imposante	  
arduinen	   gevels	   met	  
bijbehorende	  ophaalbrug	  en	  
torens	   te	   sightseeën.	   De	  
79	  km	   lange	   kastelenroute	  
kan	   gemakkelijk	   met	   de	  
fiets	   worden	   bezocht.	  
Omdat	   dit	   één	   gesloten	  
circuit	   is,	   begint	   en	   eindigt	  
men	   waar	   men	   kiest.	   Zeg	  
maar,	   een	   culturele	   variant	  
van	   de	   fietsknooppunten-‐
route.	  
	  



dorp al generatielang het toneel van een tweestrijd, 
namelijk die tussen de Brices en de Joupes. Het verhaal  
start in 1591 met de oprichting van de 
schuttersvereniging Sint-Brice. De leden van Sint-Brice 
namen traditioneel de organisatie van feesten en 
ceremonies voor hun rekening. Zo was het hun taak om 
jaarlijks de Houten Maagd Maria te dragen tijdens de 
processie. Maar tijdens de warme zomer van 1881 liep 
het mis. Ten gevolge van het warme weer besloten 
enkele leden het beeld even op de grond te zetten, dit tot 
grote ergernis van de pastoor. Sint-Brice werd aan de 
kant geschoven en de pastoor zette alles in het werk om 
een nieuwe vereniging op te richten, de Vereniging van 
Sint-Jozef oftewel les Joupes. Sindsdien bestaat dit 
verdeelde dorp uit twee groepen: de groene Brice en de 
rode Joupe. Generaties lang was het uitgesloten dat 
iemand van de Brice-clan trouwde met een aanhanger 
van de Joupes. Om die reden heeft Homburg nog steeds 
twee harmonieën en kan men aan de kleur van het 
deurportaal of afsluiting zien voor welke vereniging de 
inwoner het meest sympathie heeft. De lokale 
ambachtelijke brouwerij Grain d’Orge, die zich 
rechtover de kerk bevindt, liet zich door deze strijd 
inspireren en brouwde het blonde Brice en het bruine 
Joup. In hun gelijknamige pub om de hoek kan men nog 
meer artisanale bieren proeven zoals Hervoise, een bier 
gemaakt op basis van lokale peren- en appelsiroop. Wat 
vroeger een bikkelharde strijd tussen dorpsgenoten was, 
is vandaag de dag een sappige en drinkbare legende. 
Vanuit Hombourg vertrekken tal van mooie 
wandelingen en fietstochten. De twee uitbaters van de 
pub Grain d’Orge, Lionel en Arnaud, zijn, in ruil voor 
een degustatie, hierover het perfecte aanspreekpunt. 
 
Las	  Vegas	  
Meer naar het noordoosten toe bevindt zich Plombière-
centrum. In het begin van de 20ste eeuw was deze plek 
samen met Kelmis het middelpunt van een bloeiende 
mijnindustrie. Omdat de toenmalige mijndirecteur 
Remy Paquot (overgrootvader van Guy Paquot, 
voorzitter van Bois Sauvage) zijn grote hoeveelheden 
ontgonnen lood, zink en koper wou transporteren naar 
Luik en Vlaanderen, liet hij een spoorweg aanleggen. 
Het is aan deze mijn dat Plombières zijn naam te danken 
heeft. Het kreeg toen de naam: Bleyberg. Wat letterlijk 
Loodmijn betekent. Pas jaren later veranderde Bleyberg 
in het Franse Plombières. De ontgonnen ertsen maakten 
deze gemeente in een ijltempo zo welvarend dat dit 
gebied uitgroeide tot een Las Vegas avant la lettre. Rue 

du Casino is het enige wat nog herinnert aan het 
decadente leven van weleer. Nu is dit voormalig 
industriegebied de wandelplek bij uitstek. De mijnsite is 
volledig verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een 
natuurreservaat. De restanten van de voormalige 
mijngebouwen dienden in 1934 als materiaal voor de 
bouw van de achthoekige Neo-Byzantijnse kerk van 
Plombières. Het is de enige Romaanse kerk in de streek 
en absoluut een bezoekje waard. Typisch voor 
grensgemeenten als deze is dat de officiële grenzen in de 
loop van de geschiedenis meermaals verlegd zijn 
geweest. Wie goed rondkijkt vindt in Plombières sporen 
terug van voormalige douanehuisjes en grenspalen. 
 
Op de weg naar Moresnet lijkt het haast onmogelijk om 
geen blik te werpen op de 1107 meter lange en 58 meter 
hoge spoorwegbrug over het Geuldal. Tot voor kort was 
dit dan ook de langste brug van België. Vandaag is dit 
nog steeds een belangrijke 
verbinding voor 
goederentreinen richting 
Oost-Europa en Duitsland. 
Ze is gebouwd in de 
Eerste Wereldoorlog door 
de Duitse bezetter om 
wapens en munitie naar 
het IJzerfront te brengen. 
Vlak vóór het begin van 
Tweede Wereldoorlog is 
ze gedynamiteerd door het 
Belgische leger om in 
1943 heropgebouwd te 
worden door de Nazi’s. 
Niet veel later bleek de 
opmars van de 
geallieerden zo sterk dat 
de brug voor de tweede 
keer in haar bestaan werd 
opgeblazen, ditmaal door 
de Duitsers zelf. Ook 
kasteel Alensberg, dat 
strategisch gelegen was, 
werd vernietigd. Alleen de 
grote toegangspoort en de 
toren van het vijftiende-
eeuwse slot zijn overeind 
gebleven. In Moresnet zelf 
valt weinig te beleven. 
Wat dan weer niet gezegd kan worden van Moresnet-
Chapelle. Deze deelgemeente is met zijn Calvarieberg al 

Lijn	  38	  
	  
Dankzij	  de	   talrijke	  paden	  en	  
de	   uitgestrekte	   natuur	   is	  de	  
streek	   van	   het	  
Drielandenpunt	  ideaal	  om	  te	  
wandelen.	  Maar	   wist	   u	   ook	  
dat	   deze	   regio	   zich	   perfect	  
leent	   om	   te	   fietsen?	   Van	  
Luik	   tot	   en	   met	   Plombières	  
kan	   dat	   op	   Ligne	   38.	   Deze	  
oude	   spoorweg	   raakte	   in	  
onbruik	   waarop	   lokale	  
autoriteiten	   besloten	   ze	  
volledig	   om	   te	   bouwen	   tot	  
fiets-‐	   en	   wandelpad.	   Lijn	   38	  
is	   in	   totaal	   40	   km	   lang	   en	  
doorkruist	   het	   land	   van	  
Herve	   tot	   aan	   het	   	   uiteinde	  
van	   het	   Drielandenpunt.	   In	  
tegenstelling	   tot	   het	  
heuvelachtige	   landschap	   is	  
dit	  parcours	  vlak.	   Ideaal	   	   en	  
veilig	   voor	   fietsers,	  
mountainbikers,	   joggers	   en	  
wandelaars.	  	  



sinds de 18e eeuw een van de populairste 
bedevaartsoorden van België. Dat het hier in de lente en 
zomer op de koppen lopen is, hebben ze te danken aan 
een iets minder fraai natuurfenomeen. Door een 
aardbeving in 1740 kreeg een 6-jarige jongen, genaamd 
Peter, tijdens het schuilen een epilepsieaanval. Talloze 
bedevaarten mochten niet baten. Totdat de jongen een 
Mariabeeld uit terracotta uit Aken kreeg en het vestigde 
aan een kleine eikenboom. Dagelijkse schietgebedjes 
maakten dat hij tien jaar later op miraculeuze wijze 
genas van zijn aanvallen. Het nieuws ging als een 
lopend vuurtje rond en doopte Moresnet om in een 
nieuwe bedevaartbestemming. Amper honderd jaar later 
bouwden Duitse Franciscanen op de plek van de 
eikenboom een heuse kapel. Niet veel later verrees naast 
de kapel een calvarieberg van lavasteen afkomstig uit de 
Duitse Eiffel. Moresnet-Chapelle was een feit. Een 
bezoek aan de Calvarieberg moet je niet alleen uit 
religieuze redenen doen. Rond de talloze grotten bevindt 
zich namelijk een arboretum dat de duizenden 
verschillende soorten planten en bomen op de berg 
allerminst naar de achtergrond schuift. Dankzij het 
succes van dit bedevaartsoort vinden we in Moresnet-
Chapelle heel wat brasserieën terug. Voor culinaire 
mirakels is er restaurant Le Ramier in Rue de la Clinque, 
waar men voor een democratische prijs uitstekend kan 
lunchen en dineren. 
 
Vierlandenpunt?	  
Met een goed gevulde maag trekken we noordwaarts 
richting eindbestemming. Na een kronkelende rit komen 
we op de 323 meterhoge Vaalsberg aan. Nog vóór we de 
site met het officiële drielandenpunt kunnen betreden, 
valt ons oog op een wel heel markante maar goed 
verscholen grenssteen aan de kant van weg. Dit was het 
beginpunt van het verdwenen land, Neutraal-Moresnet. 
Het dwergstaatje met een grootte van amper 350 hectare 
zag het levenslicht in 1816. Napoleon had de slag bij 
Waterloo grandioos verloren waarop heel Europa de 
taart kwam verdelen op het Congres van Wenen. Daar 
was dit grensgebied een hevig punt van discussie tussen 
het toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en 
Pruisen. De ondergrond van de regio rond 
Vieille Montagne bleek namelijk grote hoeveelheden 
zink te bevatten. Een gegeerd erts dat in de negentiende 
eeuw onder andere gebruikt werd in de oorlogsindustrie 
voor de aanmaak van kanonskogels. Al snel kwamen de 

twee mogendheden tot het besluit het betwiste gebied 
om te dopen tot het condominium Neutraal Moresnet. 
De zinkmijn floreerde en de hoge lonen, het gedoogde 
alcoholbeleid en de lage importkosten maakten van 
Neutraal Moresnet al snel een belastingparadijs. De 
talloze smokkelaars konden dankzij de afwezigheid van 
politie of leger ongestoord hun gang gaan waardoor het 
even leek dat de mijnbelangen de rechtstaat zonder 
pardon opzijschoven. Het huidig stadje op de mijn, 
Kelmis, draagt tot op vandaag die geschiedenis in zijn 
naam. Kelmis betekent in het Frans, La Calamine, wat 
letterlijk zinkmijn betekent. De Duitse bezetting in 1914 
was de doodsteek voor Neutraal-Moresnet. Bij het 
verdrag van Versailles werd de ministaat officieel 
begraven. Voor eens en voor altijd. Of toch op papier, 
want elk jaar tijdens het carnaval van Kelmis wordt het 
vluchtige bestaan van dit uitzonderlijk ministaatje 
herdacht. Van aan deze grenssteen zonder land vertrekt 
een prachtige boswandeling van ongeveer vier kilometer 
langs de verdwenen grens van het voormalige 
dwergstaatje. 
 
Eenmaal terug op de Vaalsberg komt de vijftig meter 
hoge Koning Boudewijntoren hoog boven de bomen uit. 
Rond de toren bevinden zich allerlei shops, restaurants 
en zelfs een labyrint. De commerciële ingesteldheid is 
hier zo groot dat men besloten heeft twee grenspalen aan 
te leggen. Vergis u niet. De puntige grijze paal is het 
symbolische drielandenpunt van Nederland. Twintig 
meter verder, omringd door een Duitse, Nederlandse en 
Belgisch vlag staat de enige echte. Het is dan ook 
opmerkelijk te zien dat waar Duitsland begint, zich een 
enorm naaldbos ontspringt. Dat Duitsland zelfs vanuit 
economisch standpunt geen interesse heeft in dit 
drielandenpunt valt enigszins te begrijpen, het land telt 
er maar liefst zeven terwijl Nederland er maar één heeft. 
Het Nederlandse bord met de tekst “Dit is het hoogste 
punt van het Nederlandse vasteland” doet dan ook 
menig Belg en Duitser glimlachen. Één ding dringt op 
deze plek maar al te goed door: de streek van het 
Drielandenpunt heeft meer te bieden dan de 
gelijknamige eindbestemming op de Vaalsberg doet 
uitschijnen. 
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Overnachten	  in	  de	  streek?	  Enkele	  tips	  

Ombre	  du	  Tileul, Rue Grande Bruyère 93, Welkenraedt, 087 33 31 24 
Fermette	  de	  Lançaumont, Rue Lançaumont 18, Welkenraedt, 087 88 22 05 

Hôtel	  La	  Couronne***, Village 67, Henri-Chapelle, www.lacouronne.be 


