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Circa 15 km ten zuiden van de Nederlandse grens ligt midden in het mooie Land van Herve het oude
mijnstadje Blegny. Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst via mooi pad
omhoog naar het dorpje Mortier en dan loopt u over mooi pad naar beekje La Richelette. Dan loopt u
omhoog naar het dorpje Trembleur. Vanaf nu wandelt u over leuke paadjes en door klaphekjes naar het
dorp Saint-Remy. Hier struint u geruime tijd door weilanden met klaphekjes langs de beek Rau de Bolland
en dan beklimt u de steenberg (terril) van de voormalige steenkolenmijn Blegny, waar u boven schitterend
uitzicht heeft. U passeert de oude mijnschacht die u ook kunt bezoeken en dan volgt nog een prachtig
stuk door weilanden en klaphekjes. Neem zelf proviand en genoeg drinken mee. Er staan voldoende
zitbanken onderweg. De hele route heeft u mooie uitzichten op het Land van Herve en het Maasdal. Hier en
daar kan soms hoog gras staan en soms moet u in de weilanden onder een verplaatsbare stroomdraad
door.
Startadres: Café A Vi Blegne, Rue Entre-Deux-Villes 9, Blegny. Tel:0032-43875016. Geopend: Dinsdag t/m
zondag vanaf 08.30 uur. (Vlakbij het café en de kerk is een parkeerplaats, ook naast de kerk.) U kunt in de
winter ook starten in het dorp Trembleur bij de kerk (Rue de Jules Prégardien) en dan pauzeren bij café A Vi
Blegne.
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1. Met uw rug naar het café gaat u R over de
asfaltweg met de parkeerplaatsen. Negeer zijweg
rechts en loop RD met links van u de met
natuursteen gebouwde Saint Gertrudekerk. Aan
de kruising gaat u R (Rue Julien Ghuysen)
omhoog, die u 500 m RD volgt. Negeer bijna
boven doodlopende weg rechts. Aan de Tsplitsing bij verkeersspiegel en zitbank gaat u L
omhoog. Negeer zijweg rechts. 50 meter voorbij
huisnr. 75 en bord “einde bebouwde kom Blegny”
gaat u bij groot stenen wegkruis schuin L over de
licht stijgende doodlopende veldweg, die later
een graspad wordt.
(Links in de verte ziet u de kerk van Mortier waar u
straks langs komt. Een eind verder heeft u boven bij
zitbank mooi uitzicht o.a. op. de hoofdmijnschacht
van de voormalige steenkolenmijn Blegny waar u
straks onder doorloopt en op de steenberg (terril)
van de mijn, die u straks omhoog loopt).
Na circa 750 m gaat u R de asfaltweg omhoog.
Boven aan de 4-sprong gaat u L de smalle
doodlopende asfaltweg omlaag, die na 400 m
naar links buigt.
2. Let op! Meteen voorbij 3 links staande loodsen
en bij huisnr. 68 B gaat u L het weiland in en loop
dan schuin links naar het klaphek. Ga door het
klaphek (met draad) en ga dan schuin L door het
weiland. Bij knotwilg en afrastering van hoek van
weiland loopt u RD door het weiland verder
omlaag. Beneden gaat u door het blauwe klaphek
en loop dan bij grote waterpoel RD door het
weiland omhoog richting huis. Boven voor
woning gaat u door het klaphek en ga dan R de
asfaltweg/veldweg omlaag. Bij betonblokken
loopt u RD (blauw-wit) over het licht dalende pad
met rechts afrastering van weiland. Beneden
steekt u een beekje over en loop RD het stenige

pad omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong
bij veldkruis gaat u RD het stenige pad verder
omhoog. Bijna boven loopt u Mortier binnen.
Boven aan de 4-sprong bij café en wegkruis
(1896) gaat u L met rechts van u de
kerkmuur/kerk. Aan de 3-sprong bij ingang naar
kerkhof/kerk (Saint-Pierre) gaat u RD (Rue
Village) omlaag.
(Op het kerkhof en tegen de kerkmuur staan oude
grafstenen. De route volgend passeert u links een
oorlogsmonument).
3. Negeer zijweg rechts (Rue Vielle Voie) richting
Dalhem en loop verder RD (Rue Route de Blegny)
omlaag. Negeer doodlopende weg links. Waar de
dalende weg bij vangrail naar links buigt, gaat u
bij wegkruis R (Rue de Gué/groen kruis).
(Voor u ziet u de hoofdmijnschacht van de
voormalige steenkolenmijn Blegny, die sinds juli 2012
opgenomen is op de lijst van UNESCO
werelderfgoed).
Aan de Y-splitsing gaat u L (Thier Nihon) over de
doodlopende weg. (Links boven ziet u de kerk van
Blegny). Beneden bij inrit van huisnr. 2 gaat u RD
(groen kruis) het pad omlaag langs de
meidoornhaag. Beneden bij Saint Gilleskapel
(1733) en zitbank gaat u R (blauwe rechthoek) de
asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
woning nr. 31 gaat u RD (blauwe rechthoek) het
pad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L (blauwe
rechthoek) het holle bospad omhoog. Let op!
Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L over
het paadje door het weiland met rechts van u
afrastering van weiland. Volg nu bijna 1 km het
mooie pad, dat even verder een dalend pad
wordt.

Beneden loopt u RD met links (even) een weiland
en volg dan het pad RD door de bosrand/bos. Een
eind verder gaat u aan de 3-sprong RD met
meteen links van u een weiland. U passeert
huisnr. 1 en volg RD (groene cirkel) de bosweg.
4. Voorbij zitbank steekt u L via bruggetje het
beekje over en volg dan het pad met rechts
afrastering en links het beekje genaamd La
Richelette. Aan de smalle asfaltweg gaat u L
omhoog. Bijna boven loopt u het dorpje
Trembleur binnen. Boven aan de T-splitsing gaat
u R en u passeert meteen rechts de St.
Josephkerk. Even verder passeert bij grasveld
een zitbank, een mooi pauzeplekje. Negeer
zijweg rechts (Vieille Cour). Aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u R (Chemin de Chenestre) over de
doodlopende weg. Volg nu de smalle dalende
asfaltweg met rondom mooi uitzicht. Negeer
veldweg rechts. De asfaltweg wordt een
veldweg/graspad. Aan de 3-sprong gaat u L
(blauwe rechthoek) het pad omhoog. Boven volgt
u RD (blauwe rechthoek) de licht stijgende
veldweg. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD
(Rue Neuve Waide/blauwe rechthoek) de
asfaltweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u R. Na 10 m gaat L (rode rechthoek)
het pad omhoog met rechts afrastering van
weiland.
5. Steek boven de doorgaande weg over en loop
RD (oranje (rode) rechthoek/blauwe rechthoek)
het pad omhoog door de bosstrook. (U loopt hier
over het traject van de voormalige spoorlijn 466). Let
op! Bij twee brede ijzeren hekken gaat u R oranje
(rode) rechthoek) bij brede ijzeren hek via het
draaihekje het weiland in en loop dan RD richting
huis. Bij dikke wilg loopt u RD met links van u
afrastering.. Vlak daarna loopt u via klaphek het
volgende weiland in en loop dan RD (oranje
(rode) rechthoek) verder langs de afrastering
richting woning. Bij het huis gaat u door het
klaphek en ga dan RD (rode rechthoek) door het
weiland met rechts van u afrastering. Bij haag
gaat u door het klaphek en ga dan meteen R (rode
rechthoek|) door het weiland omlaag met rechts
de haag. (Links in de verte ziet u de kerk en het
kerkhof van Saint-Remy). Beneden, waar de haag
naar links buigt, gaat u R door het klaphek en ga
dan meteen L (wit-rood/rode rechthoek) de grindveldweg omlaag.
6. Aan de Y-splitsing bij zitbank, waar de veldweg
rechts omlaag buigt, gaat u L het pad omhoog.
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Boven aan
de 3-sprong in St Remy gaat u RD over de
asfaltweg. Voorbij huisnr. 36 gaat u scherp R
(Rue Gothale) de smalle asfaltweg omlaag. Voor
nauwe doorgang gaat u bij rood-witte paaltjes L
de smalle asfaltweg omlaag. Beneden in SaintRemy gaat u aan de doorgaande weg L omhoog
langs huisnr. 13 (école Notre Dame met boven in
muurnis Mariabeeld). Voorbij huisnr. 1 A gaat u
schuin R (Rue Balthazar Ernotte/groen kruis) de
doodlopende weg omlaag. Voorbij huisnr. 10 gaat
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u RD door het klaphek en loop RD (wit-rood)
door het weiland met links van u de
bosrand/graft. Loop nu geruime tijd via
klaphekjes RD (wit-rood) door de weilanden met
rechts van u, soms op afstand soms vlakbij, het
beekje genaamd Le Bolland. Let op! Na 400 m
gaat u rechts richting woning/breed ijzeren hek.
Bij de beek loopt u RD verder door het weiland
met rechts de beek. Steek dan R (wit-rood) via het
tweede bruggetje, met draaihekje, de Bolland
over.
7. Meteen daarna gaat u voor huisnr. 31 L over de
asfaltweg en loop dan RD (wit-rood) over het pad
met links van u de beek. Een eind verder steekt u
via brug weer het beekje over loop dan RD de
grind- veldweg omhoog. Negeer bospad links
omhoog en negeer even verder klaphek rechts.
(Boven ziet u voor u weer de hoofdmijnschacht).
Boven bij huisnr. 80 gaat u RD (wit-rood) over de
licht stijgende asfaltweg. Aan de 4-sprong bij
zitbank en stenen wegkruis gaat u RD (gele
rechthoek) over het pad langs de betonnen
schutting.
(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts de mijnschacht
“Marie” (1848), waar u straks langs komt).
(Volg nu klein routekaartje). Aan de T-splitsing
voor de begroeide steenberg (terril) gaat u R
omhoog. Bijna aan het eind van het pad gaat u L
de brede lange stalen trap omhoog. Aan het eind
van de trap loopt u RD. Boven bij
“transportband” gaat u L over het smalle pad.
(Na het “wassen” van de gewonnen steenkool blijven
stenen over, die men niet kan gebruiken. Deze
stenen worden gestort waardoor een steenberg of
terril ontstaat).
Vlak daarna komt u bij een oriëntatietafel en
zitbank, waar u schitterend uitzicht heeft over het
Land van Herve en het Maasdal.
(U ziet o.a. van links naar rechts de mergelgroeve bij
Hallembay (Visé), de cementfabriek in Lixhe aan het
Albertkanaal en de St. Pietersberg in Maastricht).
Hier bij de zitbank/oriëntatietafel gaat u R met
links van u de steile helling. Aan de Y-splitsing
voor de transportband gaat u L het grindpad
voorzichtig
omlaag.
Beneden
bij
de
hoofdmijnschacht gaat u R over de klinkerweg.
(Deze mijn is één van de vier authentieke
kolenmijnen van Europa waar de ondergrondse
gangen (30 en 60 m diep) nog toegankelijk zijn voor
bezoekers. Op initiatief van de monniken van de abdij
van Val-Dieu, die de gronden in eigendom hadden,
werd in de 16e eeuw begonnen met de winning van
steenkool.
Op 31 maart 1980 werden de activiteiten gestopt. In
1970 werd hier 232000 ton steenkool gewonnen en
werkten er bijna 700 mensen. De mijn was 530 m.
diep en de ontginning gebeurde op 8 verdiepingen.
De route volgend passeert u rechts treintjes waarmee
de mijnwerkers ondergronds vervoerd werden. Links
ziet u apparaten, die beneden in de mijn werden
gebruikt).

Bij speeltuintje loopt u RD de klinkerweg omlaag,
die bij de voormalige schacht “Marie” (1848) links
omlaag buigt.
(Deze schacht werd vanaf 1948 als lucht- en
dienstschacht gebruikt. Nu is er het mijnmuseum in
gehuisvest).
Beneden verlaat u via poort (even openmaken)
het mijnterrein en ga dan L (wit-rood) over de
asfaltweg. (Volg nu weer grote routekaart).
8. Neem nu de eerste grindweg R (wit-rood) langs
de huisnrs. 36-42. Voorbij het laatste huis volgt u
RD het dalende graspad. Aan de doorgaande weg
gaat u L omhoog.
Negeer meteen daarna
doodlopende weg rechts en u loopt even verder
Blegny binnen. Let op! Waar de doorgaande weg
links omhoog buigt, gaat u voorbij huisnr. 67 R
en loop dan voorbij de huisnrs. 61-59-57 bij
ingang van weiland RD (wit-rood) over het paadje
langs de afrastering van weiland. Via klaphek
loopt u weiland in en volg dan RD (wit-rood/witgeel) het pad RD met links van u afrastering. Via
klaphek loopt u het volgend weiland binnen en ga
dan meteen schuin links (wit-rood/wit-geel) naar
het volgende klaphek bij hoge struik. Ga door het
klaphek (wit-rood/wit-geel) en volg het smalle pad
gelegen tussen 2 afrasteringen (Soms stat hier
hoog gras. Links boven ziet u woning met
zonnepanelen). Via volgend klaphek loopt u langs
de rechts gelegen mooie grote tuin. Voorbij het
volgende klaphek gaat u R door het weiland
richting alweer een klaphek. Via dit klaphek loopt
u het volgend weiland in en steek RD (iets naar
links) het weiland over richting kerktoren van
Blegny. Ga in de linkerhoek bij alleenstaande
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hoge struik door het klaphek (wit-rood). Steek nu
schuin R de akker, die soms omgeploegd is, over.
(Is de akker beplant, loopt aan de rechterkant langs
de akker. Waar de akker naar links buigt, gaat u R.
Ga nu verder bij punt 9).
In de rechterhoek gaat u R.
9. Meteen daarna voor afrastering gaat u R en
meteen daarna loopt u via klaphek een weiland
binnen. Ga dan meteen L (wit-rood) door het
weiland omhoog richting linkerkant huis. Via twee
klaphekjes steekt u RD (wit-rood) het smalle
weiland over en loop dan RD met rechts van u de
woning. Even verder loopt u RD over de smalle
asfaltweg. Aan de T-splitsing in Blegny gaat u L
de asfaltweg omhoog en u passeert een groot
wegkruis type vliegermode. Bij verkeersspiegel
en verbodsbord gaat u L (groen kruis) de
doodlopende weg omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u R. Aan de kruising gaat u L
omhoog. Negeer alle zijwegen. (Boven passeert u
rechts een moskee). Let op! 30 meter voor de
rotonde gaat u R (Place Sainte Gertrude) langs
huisnr. 35 en met links een oorlogsmonument.
Steek bij het voormalig gemeentehuis en bij kerk
de doorgaande weg over en ga R naar het café A
Vi Blegne, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken. Ze hebben er enkele lekkere Belgische
speciaal bieren op vat o.a. Leffe. De uitbater
spreekt ook Nederlands. Heeft u flinke honger,
proef dan eens spek met eieren. Op
dondermorgen wordt hier vlakbij het café de
wekelijks markt gehouden.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

