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GR 563 Tour du Pays de Herve
Zaterdag 15 september 2018
2e etappe Houyoux – Bovendriessche (Raeren)
De zomer van 2018 zullen we niet gauw vergeten : warm, zonnig en droog. Ook op deze
zaterdag in september konden we nog genieten van aangename temperaturen en
regenjassen waren er niet nodig.
9 Sluisstappers stonden om 7 uur klaar aan ’t Schippershof met picknick en goed humeur.
Met twee auto’s vertrokken we : onze voorzitter
bracht 4 deelnemers naar het startpunt en ging
dan de anderen ophalen aan het eindpunt. Daar
was er wat onrust want hij bleef toch zolang
weg…. een paar telefoontjes later had hij ons
gevonden en bracht hij ons naar het startpunt.
Ondertussen was het 9.30 uur geworden als we
startten met deze etappe. Na een paar honderd
meter sloegen we een veldweg in en ter hoogte
van een boerderij stapten we een eerste weide
op door een klein poortje. Dit was het begin van
een opeenvolging van weiden en mooie
doorsteekjes tot we aan een kapel kwamen.
Vanaf hier daalden we verder af tot we een
kiezelweg bereikten en twee eenzame huizen.
Even verder moesten we via een steil boswegje
naar boven klimmen tot we boven terug door
een weide stapten tot aan een veldweg tussen velden en weiden. Even verder sloegen we
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een smal en dicht begroeid veldwegje in tot we aan een asfaltbaantje kwamen. We
staken de spoorweg over en volgden de veldweg richting Honthem. Onderweg
hadden we een mooi uitzicht op de gemeente Baelen met een indrukwekkende
klokkentoren. We daalden verder af tot in het dorp en stelden vast dat de beekjes en
poelen allemaal droog stonden. Bij de ingang van het dorp zagen we een mooie
fontein en twee barbecueplaatsen, aangelegd door de gemeente. Dus als je een
barbecue wilt geven, dan kan het hier…
Baelen is een heel oud dorpje want het werd reeds vernoemd in 888 en waarschijnlijk
was het reeds een dorp tijdens de Romeinse tijd.
We stapten langs de achterkant van de kerk, aan het kerkhof namen we een trapje en
boven maakten we een bocht van 180 graden richting Overoth, een piepklein gehucht
van Eupen.
We staken de
(drukke) weg Eupen –
Verviers over en nu
was het opletten
geblazen want we
gingen nu naar het
centrum van Eupen.
Het parcours leidde
ons langs kleine
straatjes en
verschillende
doorsteekjes zodat
we al vlug op de
marktplaats
toekwamen en aan
de Sint-Nicolaaskerk.
Hier waren er
terrasjes en natuurlijk lasten we een terrasstop in. We vonden een goede locatie en
genoten van een pintje of iets anders. Ook in Eupen zijn er veel wespen, maar de
uitbaters hadden een middel om ze te verjagen : koffie branden en dat op de tafel
zetten. En effectief, het werkt want de wespen namen de vlucht…
Langs de Kirchstrasse en de Bergstrasse wandelden tot aan een pleintje waar het
standbeeld van een clown stond, het symbool van de carnaval van Eupen.
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Nu begonnen we aan een klim want we gingen naar de Oberstadt tot aan de jeugdherberg
van Eupen. Hier staat een GR-wegwijzer want dit is een knooppunt : naast de GR 563, vind
je hier ook de GR 15 Monschau – Martelange – Arlon en de GR 573 Vesder en de Hoge
Venen.
Gelukkig waren de aanduidingen heel goed zodat we zonder problemen onze juiste richting
konden volgen. Stilaan verlieten we de agglomeratie en stapten we langs een mooi pad op
de flank van de helling boven de rivier. Deze waterloop is de Vesder die langs Verviers en
Eupen stroomt vooraleer uit te monden in de Ourthe.
We daalden af tot aan de rivier en een brug over de Vesder, maar we staken de rivier niet
over maar begonnen aan een langzame klim in het bos. We liepen langs een fit-ometerparcours en langs een aantal uitgedroogde beekjes tot we aan de sportvelden van
Hasenell. Dit gehucht van Eupen ligt in het Hertogenwald.
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Dit uitgestrekte bos van 12.000 ha (ter info : oppervlakte gemeente Kapelle-op-den-Bos :
1.525 ha) wordt zo genoemd omdat het in de Middeleeuwen het jachtgebied was van de
Hertogen van Limburg.
We volgden de asfaltweg maar gelukkig is er voor de wandelaars een smal padje door het
bos naast de weg. Het mooie pad kan soms heel modderig zijn, maar met deze zomer is dit
absoluut niet het geval !
Na ongeveer een kilometer verlieten we de asfaltweg en trokken we het bos in tot we de
Vennbahn dwarsen. Deze spoorlijn verbond Aken met Luxemburg en werd na de tweede
wereldoorlog niet meer gebruikt. Nu is het een fietsroute geworden in de omgeving van
Eupen.
Vanaf hier volgden we een kaarsrechte bosweg tot op de asfaltweg waar onze auto stond.
In totaal hadden we 21 km afgelegd en dus was de koelbox met frisse biertjes en andere
drankjes heeeel welkom…
Vanaf hier bracht Wilfried 4 deelnemers naar het begin van de wandeling waar de auto van
onze voorzitter stond zodat zij al konden vertrekken naar huis. Wilfried kwam dan de rest
oppikken en zo reden we dan naar huis.
Naar huis was niet het juiste woord, we sluiten immers zo een wandeling graag af in ’t
Schippershof, dus allen daarheen. Toen Wilfried en zijn passagiers toekwamen was er van
de andere deelnemers nog niemand te zien. Nochtans hadden zij een voorsprong van +/een halfuur. Even later kwamen ze dan toch toe en het bleek dat zij in de buurt van Luik een
verkeerde afslag genomen hadden…….
Maar eind goed al goed, iedereen thuis en super tevreden over deze wandeling. Het was
inderdaad prachtig, meer kunnen we niet zeggen.
Dus, aarzel niet en gaat eens mee !!!

Wil je lid worden van de Sluisstappers, dan vind je in de brochure die je hier
kan downloaden alle nodige informatie. Je kan ook steeds het bestuur
contacteren voor bijkomende info.
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