
1 - Het viaduct van Moresnet 

Als verbinding tussen de haven van Antwerpen en 

het roergebied werd dit viaduct vanaf januari 1915 

als onderdeel van lijn 24, door gespecialiseerde 

troepen van het Duitse leger en hoofdzakelijk 

Russische krijgsgevangenen gebouwd. Het viaduct 

werd op 10 mei 1940 met dynamiet opgeblazen, 

maar ook direct weer door de Duitsers hersteld. 

Vanaf 15 maart 2003 heeft deze langste spoorbrug 

van Europa een grote verjongingskuur ondergaan. 

Via nachtelijke transport van de stalen balken was 

het mogelijk 22 stalen brugdelen van elk 48 meter 

lengte, die in een speciaal hiervoor op het rangeer-

terrein van Montzen opgezette constructiehal zijn 

vervaardigd, op hun plaats te krijgen. Het werk was 

gereed op 10 januari 2005. Het aanbrengen van 

een elektrische bovenleiding staat nog op stapel 

en moet het Duitse en het Belgische spoorwegen-

net met elkaar verbinden.

2 - Het gehucht Ten Eycken

Het gehucht bestaat voor het grootste deel uit be-

scheiden huizen, die aanvankelijk bewoond werden 

door mijnwerkers die in de mijn van Plombières en 

later in de Luikse mijnen werkten. De aan Barbara 

gewijde kapel beschermt de mijnwerkers en werd 
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opgericht ter ere van de viering van het 100 jarig 

bestaan van de parochie Plombières.

3 - Hombourg

Gelegen op de hoogte tussen het Gulp en het 

Geuldal, strekt het dorp Hombourg zich uit tussen 

de heuvels van Hees en Schaesberg. Dit dorp is 

in de wijde omtrek bekend vanwege zijn folklore, 

de harmonieën en de verenigingen van Joepen 

“Joupes” en Brigida’s “Brices” die tevens hun naam 

geven aan twee lokaal gebrouwde bieren bij 

brouwerij “Grain d’Orge” (de gerstekorrel) in het 

centrum van het dorp.

4 - Visgebied te Dellegraet

In een prachtig groene omgeving kunnen vissers 

zich overgeven aan hun geliefde hobby.

                               

5 - De toren van het

rangeerterrein van Montzen

Dit 28,50 meter hoge bouwwerk is in 1974 gebouwd 

met als doel alle diensten voor het rangeerterrein 

te centraliseren in de toren. Voor een goed verloop 

van het rangeerproces is het nodig een hoge uit-

kijkpost te hebben die een goed overzicht biedt 

over het hele terrein.

6 - De kapel van Sint Rochus

De kapel werd in 1695 opgericht om een pestepi-

demie te bestrijden die de omgeving teisterde. De 

inwoners hebben aan beide zijden van de kapel 

gedenkstenen opgericht ter nagedachtenis aan 

het bombardement van het rangeerterrein op 28 

april 1944.

7 - Hulpkapel Sint Rochus

Deze hulpkapel waar de inwoners hun mis vieren, 

is in 1934 opgericht en werd bij het bombarde-

ment van 28 april 1944 verwoest. De kapel is her-

bouwd in 1960.

De Libel of juffer
De libel is een kleine 
rover, die tot 50 km per 
uur vliegen kan. Ze valt 
vliegen, paardenvliegen, 
vlinders en muggen aan. 
In rusttoestand zijn de 
vleugels geopend. De juf-
fer is een elegant insect 
met een slank lichaam 
dat rood of blauw is. Zijn 
vlucht is een beetje aar-
zelend. Kleiner dan de 
libel houdt zij in rust-
toestand haar vleugels 
langs haar lichaam.
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