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De Slag om het Hürtgenwald was een veldslag die plaatsvond tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tussen september 1944 en februari 1945 in de omgeving van 
Aken. De gevechten in het Hürtgenwald hebben helaas nooit veel bekendheid 
gekregen in de naoorlogse geschiedschrijving. De slag staat ook wel bekend 
als de langstdurende slag van de Tweede Wereldoorlog op Duitse bodem. De 
gevechten maakten aan beide kanten veel slachtoffers. Voor de Amerikanen 
was het woord Huertgen, met de klank huert (hurt = pijn), dan ook synoniem 
voor dood en verminking

Duitsland 
3 DAGEN

Frankrijk
3 DAGEN HÜRTGENWALD – DE “VERGETEN” SLAGVERDUN - 1916

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Ervaren Herman & Vandamme Chauffeur
• Ervaren Herman & Vandamme Gids
•  2x overnachting in een viersterrenhotel
•  2x ontbijtbuffet
•  2x diner
•  Verblijfstax
•  toegang “Hürtgenwald 1944 und im Frieden” & “Vogelsang IP Ordensburg” (Nazi opleidings-

complex)       

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Ervaren Herman & Vandamme Chauffeur
•  Gespecialiseerde Herman & Vandamme gids
•  2x overnachting in Hotel Les Orchidées
•  2x ontbijtbuffet in Hotel Les Orchidées
•  2x diner in Hotel Les Orchidées
•  Totaal spektakel Des Flammes à la Lumière

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie
•  Excursie pakket: Mémorial de Verdun, Fort de Douaumont & Fort de Vaux, Ossuaire de Douau-

mont, Citadelle Verdun. 
• € 42 per persoon

Ons hotel:   

Hotel Zum Alten Forsthaus
Comfort, plezier en competentie. Het hotel voor uw welzijn! Hier kunt u de 
charme van het oude “Forsthaus” voelen, tot leven gebracht door zijn lich-
te en vrolijke sfeer, met het comfort van de huidige tijd. Wij zijn het aange-
name hotel van de regio en zullen u verwennen met regionale en internati-
onale gerechten, geserveerd door onze gekwalificeerde en buitengewoon 
vriendelijke en behulpzame medewerkers. Gastvrijheid het hele jaar door.  

Ons hotel:   

Hôtel Les Orchidées ***
Uw verblijf in het hart van de Maas, in het hart van de geschiedenis ...
In een mooi bebost park van 2 ha, 2 km van het stadscentrum van Verdun 
en 4 km van de slagvelden, heeft het Logies hotel Les Orchidees zijn plek 
gevonden. Een exotische en verjongende omgeving voor dit familiehotel 
waar u een warm welkom wacht. Achter de grote gevel van het hotel vindt 
u 40 elegante kamers met een prachtig uitzicht op het platteland, een mo-
dern restaurant met traditionele keuken, een bar, een lounge / televisie-
ruimte om te genieten van momenten van ontspanning en een seminarie-
ruimte voor uw werkvergaderingen of briefings. 

PROGRAMMA
DAG  1 De autocar vertrekt om 06u30 aan de centrale hal te Menen. Als 

eerste zullen we een bezoek brengen aan de Amerikaanse be-
graafplaats Henri-Chapelle waar 7989 gesneuvelde militairen hun 
laatste rustplaats hebben gevonden. Hierna rijden we door naar 
het dorpje Simmerath waar u kan lunchen (facultatief). Vervolgens 
rijden we in de richting van Paustenbach, waar we nog drakentan-
den kunnen terugzien die onderdeel waren van de Duitse Westwall 
(Siegfried linie), ook wel tankversperring genoemd. Daarna staat 
de waterbunker bij Lammersdorf op het programma. Deze water-
bunker maakte ook deel uit van de Westwall en voorzag de nabij-
gelegen bunkers van water. Tenslotte bezoeken we nog de bunkers 
bij Ochsenkopf. Hier liggen verschillende bunkers (deels ingestort) 
die deel uitmaakten van de Siegfriedlinie en waar Amerikaanse en 
Duitse soldaten tegenover elkaar stonden tijdens de Slag om het 
Hürtgenwald. We rijden naar het hotel voor check in en avondmaal.

DAG 2  Na het ontbijt bezoeken we de nabijgelegen bunker nr. 59 in Si-
monskall. Hier krijg je het relaas van de gebeurtenissen rond deze 
bunker en het nabijgelegen dorp. Vervolgens bezoeken we Duitse 
begraafplaats van Vossenack gelegen op Hill 470. Ook stoppen we 
even bij de Duitse begraafplaats te Hürtgen. We maken een wande-
ling door het dorp en de gids brengt u het verhaal en het strategisch 
belang van de kerk. We bewandelen het Pantzerkette Kall-trail om 
zo een idee te vormen hoe de Amerikaanse soldaten zich erdoor 
moesten vechten. De kall brug wordt ook uitvoerig besproken, niet 
alleen strategisch maar ook een menselijk verhaal speelde zich hier 
af te midden van de oorlogsgruwel. We eindigen de dag in het dorp-
je Schmidt.

DAG 3  De laatste dag vertrekken we na het heerlijke ontbijt en brengen we 
een bezoek aan de Hospitaalbunker (Nr. 374) in Simonskall. Na dit 
interessant bezoek rijden we naar Vossenack waar het museum 
“Hürtgenwald 1944 en in vrede” zich bevindt. Het museum heeft 
een erg goed beeld van hoe de slag invloed had op de volledige re-
gio en vooral op de bevolking. We verlaten de regio en rijden terug 
richting België maar doen nog een zeer interessante stop in Vo-
gelsang, dit voormalig opleidingskamp van de Nazi’s zullen wij uit-
voerig bezoeken. Ook de permanente tentoonstelling over de klei-
ne groep mannen die door de partijleiding werd uitgekozen om zich 
in de  “Ordensburgen” te laten vormen tot toekomstige leiding elite 
van de NS-heerschappij laten we niet links liggen. Retour in Menen 
is voorzien omstreeks 20u30.

PROGRAMMA
De slag om verdun was zonder twijfel de bloedigste slag van de Groote Oorlog. 
Slecht weer vertraagde het begin van de Duitse aanval tot 21 februari 1916, 
maar de Duitsers genoten in eerste instantie succes, na een angstaanjagend 
orkaanbombardement dat 10 uur duurde. 
DAG  1 We reizen af vanuit de centrale vertrekhal van Herman & Vandam-

me om 06u30. Via Arras en Laon rijden we naar Chemin des Dames.  
Deze heuvelrug speelde in de eerste wereldoorlog een grote rol en 
vooral in 1917 is hier hard gevochten. We bezoeken Plateau de Cali-
fornie, Craonne en Caverne du dragon. Lunch in Reims. In de namid-
dag rijden we richting Verdun waar we eerst de 15 scènes uit het 
leven van een Poilus in de ondergrondse gangen van de Citadelle 
Souterraine de Verdun bekijken (trui voorzien, slechts 7°C). Daarna 
naar het hotel voor het avondmaal.

DAG 2  Bezoek aan het Mémorial de Verdun en het verwoeste dorp Fleury. 
Vervolgens verder naar het Fort Douaumont, we bezoeken de na-
bijgelegen Douaumant begraafplaats en het Douaumont-ossua-
rium. Lunch in Douaumont. In de namiddag staan een bezoek aan 
Tranchée des Baïonettes op het programma. We gaan terug naar 
het hotel voor het diner. Na het diner worden we verwacht bij het 
avondspektakel: Des Flammes à la Lumiere.

DAG 3  Na het heerlijk ontbijt rijden we naar de linkeroever van de Maas 
om het monument Le Mort Homme te bezoeken. Vervolgens ver-
der naar Butte de Vauqois om de overblijfselen van loopgraven en 
ondergrondse schuilplaatsen te zien. Vanaf Vauqois rijden we naar 
Montfaucon d’Argonne om het American Memorial te zien. Bij Ro-
magne-sous-Montfaucon bezoeken we de grootste Amerikaanse 
begraafplaats van Europa. Na dit bezoek rijden we door naar Châtel 
Chéhéry om in de voetsporen van Sergeant York te treden. Eindigen 
doen we deze boeiende 3 daagse bij Abri du Kronprinz. Aankomst in 
Menen voorzien omstreeks 20u30.

Prijs per persoon - 3 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs  
per persoon

16/10/’21 € 394,40

Prijs per persoon - 3 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs  
per persoon

25/06 - 23/07/’21 € 294,40

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen.*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen.
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SUPPLEMENTEN
Single ....................................................................................................................................... € 74,00


