
 
 

 

 
 

 
 

 

1142. ANDRIMONT – Verviers 16 km 
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Circa 25 km ten zuiden van de Nederlandse grens ligt midden in het mooie Land van Herve het oude dorpje 
Andrimont.  Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst door het bos Bois Saint 
Jacques langs de beek Pancherelle en dan loopt u omhoog naar de buurtschap Neuville. Via o.a. door weilanden 
met nauwe doorgangen en leuke paadjes loopt u naar Renoupré, een wijk van Andrimont. Daarna volgt u een weg 
langs de Vesdre naar Verviers. In Verviers loopt u langs de Vesdre naar het centrum van de stad waar horeca en 
terrassen zijn. Hier kunt  u ook de prachtige Notre Dame des Récolettes bezoeken, zeker doen. Via trappenpaden 
met mooi uitzicht op de stad loopt u omhoog naar de wijk Ottomont waar u het mooie Chateau d’Ottomont 
passeert. Via pad met schitterend uitzicht komt u aan de grens van de gemeenten Verviers en Dison en dan struint 
u geruime tijd via weilanden met nauwe doorgangen door een prachtig droogdal omhoog. Het laatste stuk gaat 
hoofdzakelijk ook weer door weilanden. Deze route biedt schitterende uitzichten.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Neem zelf proviand mee. Ondanks dat de route een stuk door Verviers loopt zijn de buitengebieden schitterend en 
een must voor de wandelliefhebber van het Land van Herve en Vesdre. Aan het eind wacht een leuk terras. 
 

Startadres: Restaurant – Tearoom Histoire de  Familles, Ruelle des Juifs 60, Andrimont.    Parkeerplaats 
tegenover de kerk, Place Communale 6,  Andrimont.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,00 km  4.30 uur  131 m 324  m 
 

 
 

1142. ANDRIMONT – Verviers 16 km  
 

1. Met uw rug naar de tearoom gaat u RD over de 
eenrichtingsweg en loop dan RD (Place 
Communale) over de parkeerplaats. Op de 
parkeerplaats gaat u bij linksgelegen pastorie 
(kruisje boven de voordeur) en bij 
oorlogsmonument  L vlak langs de ingang van de 
St. Laurentiuskerk en loop dan de trap omlaag en 
ga L (Avenue du Centre).  
 

(In 1540 stond hier al een kapel, die tussen 1650 en 
1668  vrijwel volledig herbouwd is. In 1668 en 1719 
werden de zijkapellen toegevoegd. In 1730 werd de 
kapel verheven tot parochiekerk. Voor de kerk staat 
een grote waterpomp).  
 

U passeert meteen links een volgend 
oorlogsmonument. Aan de T-splitsing voor 
Distillerie Saint Hubert gaat u R (gele/blauwe/rode 
rechthoek). Aan de 3-sprong gaat u R (Sur le 
Tombeux/gele rechthoek) omlaag. Aan de ruime 
Y-splitsing gaat u L (Chemin de Jean  Sans Peur) 
en u passeert eerst links het monument ter 
herinnering aan Jacques Letesson die op 11-09-
1944 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
is omgekomen en dan het kerkhof waarop ook 
weer een oorlogsmonument staat. De dalende 
asfaltweg wordt bij verbodsbord een smalle 
dalende asfaltweg.  
 

(Beneden ziet u rechts boven de  watertoren van 
Andrimont  (1928)).  
 

Bij boerderij loopt u RD over de veldweg, die bij 
verbodsbord een dalende doodlopende veldweg, 
gelegen tussen hagen, wordt. Na 500 m loopt u 
beneden het bos in met links een 
motorcrossbaan. Na 100 m, voorbij 
elektriciteitshuis, steekt u het beekje over en gaat 
u R (gele rechthoek) over het bospad richting 
Andrimont met rechts het beekje genaamd 
Pancherelle. Na 500 m steekt u bij markeringspaal  
R (gele rechthoek) het betonnen bruggetje over 
en volg het pad dat meteen naar rechts buigt en 
een smal hol stijgend stenig pad wordt.  Na 300 m 
( Negeer dalend bospad scherp R) buigt boven bij 
weiland het pad naar rechts en wordt het een licht 
stijgend pad met rechts een weiland. (Schuin 
rechts ziet u weer de watertoren).  In het bosje gaat 
het pad nog even steil omhoog. Aan de asfaltweg 
gaat u R (gele rechthoek) omhoog.   
 

2. Boven aan de 3-sprong in de buurtschap 
Neuville gaat u L (Chemin de Nasproue).  Negeer 
na 200 m bij ijzeren hek (mooi uitzicht) graspad 
rechts en volg RD (gele rechthoek) de dalende 
smalle verharde weg, die voorbij huisnr 31 naar 
rechts (gele rechthoek) buigt met links 
schitterend uitzicht . Beneden gaat u vlak vóór de 
mooie hoeve (nr. 46 op voordeur) R (gele 
rechthoek) via het draaihekje het weiland en loop 
RD met links afrastering van tuin. Loop daarna 
RD over het brede pad met links een hoge haag 
en rechts afrastering van weiland. U passeert een 
betonnen paal en loop RD (gele rechthoek) door 
het volgende weiland met links een hoge haag. 
Bij  ijzeren hek gaat u door draaihekje en volg RD 
(geel rechthoek) het pad omlaag met links nog 
steeds een haag.  Een eind verder gaat u NIET 
links door het klaphekje maar volgt u RD het 
brede pad door het weiland, dat in volgend 
weiland naar rechts buigt.  (U verlaat hier de gele 
rechthoek). 
 

3. Voorbij ijzeren hek gaat u aan de T-splitsing 
voor de bosrand L het pad omlaag. 
 

(Is het hek gesloten, klim dan aan de rechterkant 
over het hek heen. Wilt  of kunt u dat niet loop dan 
terug en ga R (gele rechthoek) door het draaihekje. 
Volg nu RD (gele rechthoek) de dalende grindweg 
met rechts het weiland. Beneden bij de 
brievenbussen1/4/6 gaat bij ijzeren hek en bij twee 
betonnen palen R (gele rechthoek) door de nauwe 
doorgang en volg het pad omhoog. Na bijna 250 m 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L 
omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt)   
 

Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R het pad 
omhoog.  **** Negeer na 150 m boven zijpaadje 
scherp rechts. Meteen daarna gaat u aan de Y-
splitsing schuin R over het smalle paadje.  
 

(Even verder heeft u links regelmatig mooi uitzicht op 
de in het dal van de Vesdre gelegen stad  Verviers).  
 

Na 300 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD het brede pad omhoog. Bijna boven aan de 3-
sprong, vlak voor grasland, gaat u L het smalle 
pad omlaag. Vlak daarna gaat u aan de Y-
splitsing L het  paadje omlaag en u passeert 
meteen links een betonnen gebouwtje. Omlaag 
lopend passeert u  een infobord.  
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Beneden in de wijk Renoupré (wijk van 
Andrimont)/gemeente Dison) loopt u RD de 
asfaltweg omhoog langs de witte garagepoorten. 
 

(Hier aan het eind van het bospaadje ziet u rechts 
boven de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen 
kerk (1907-1908),  de voormalige parochiekerk van 
de buurtschap/wijk  Renoupré. Begin 21e eeuw werd 
de kerk onttrokken aan de eredienst en opgekocht 
door de gemeente. De kerk had geen toren en geen 
koor. De route volgend passeert u meteen links de 
L’École communal de Renoupré). 
 

Waar de asfaltweg na 200 m bij huisnr. 86 rechts 
omhoog buigt, gaat u L (Rampe de Renoupre) de 
eenrichtingsweg omlaag. Beneden aan de 4-
sprong gaat u R (Rue Tivoli) over de 
eenrichtingsweg. (Omdat het bospad rechtsboven is 
afgesloten gaat de route nu over de asfaltweg).   
 
4. Volg nu RD deze rustige weg met links de 
Vesdre en rechts af en toe steile rotsen. Na 700 m 
gaat u in Verviers aan de 3-sprong RD (rue Marie 
Henriette). Negeer zijwegen. Na bijna 500 m 
steekt u via  brug de Vesdre over en volg de weg 
die naar rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD 
met rechts de  École Communale de l’Ést, die 
gehuisvest is in een “oud” gebouw.  Aan de 4-
sprong gaat u R en steekt u via brug weer de 
Vesdre over. Aan de T-splitsing bij muurkruis 
gaat u L en loop bij verbodsbord RD de smalle 
asfaltweg omlaag met links de Vesdre. Na 300 m 
loopt u  onder de bogenbrug door en loop verder 
langs de Vesdre.   
 

(Een eind verder bij zitbank ziet u links een prachtige 
kerktoren van de Église Saint Remacle (1838)).  
 

Daarna loopt u onder een fiets- voetgangersbrug 
door en loop verder langs de Vesdre.  Aan de 3-
sprong steekt u L via voetgangersbrug met 
zitbanken de Vesdre over. Meteen na de brug 
gaat u bij borstbeeld van Jean Roggeman, 
oprichter van de krant Le Travail,  R met links  de 
kerk Notre Dame des Récolettes (1646-1650).  
 

(De kerk van de Récolletten werd van 1646 tot 1650 
gebouwd als aanvulling op het klooster van de 
Congregatie van de Recolletten die zich aan het 
begin van de 17de eeuw in Verviers vestigde. In deze 
kerk voltrok zich tijdens de aardbeving van 1692 het 
mirakel van de Zwarte Maagd.  
 

Boven in het voorportaal staat de Zwarte Madonna 
met kind. Volgens ooggetuigen veranderde het beeld 
van uitdrukking en draaide het kind en de Madonna 
naar elkaar toe. Via de ingang rechts naast de 
hoofdingang is de kerk te bezichtigen). 
 

Aan de kruising bij brug en overdekte “markthal” 
gaat u R. 
 

(Als u hier aan de kruising bij brug L gaat, dan komt u 
meteen op de Place Martyr waar veel horeca met 
terrassen is.  
 

Op het plein staat het grote standbeeld van de 
martelaar Chapuis (1761-1794) die arts, filosoof en 
politicus was.  Hij was o.a. voor scholing van de 
arbeiders. In opdracht van de prins-bisschop de 

Méan, die hem beschouwde als een collaborateur 
van  de Luikse revolutie (1789-1791), werd hij op 2 
januari 1794 in Luik in het openbaar ter dood 
gebracht). 
 

Meteen daarna gaat u L met links een 
parkeerplaats en rechts de Vesdre.  Bij zitbanken 
loopt u RD (Quai Pierre Rapat) over het 
klinkerpad.  
 

(Links passeert u een machine die gebruikt werd in 
de textielindustrie. Halverwege de 19e eeuw vormde 
Verviers het zwaartepunt van de Belgische 
textielindustrie. In deze tijd werden ook bouwwerken 
gerealiseerd die de grootsheid van de stad tot 
uitdrukking moesten brengen. In 1873 begon het 
verval ten gevolge van o.a. overproductie). 
 

Aan het eind loopt u de trap omhoog en ga dan R 
(wit-groen) over het trottoir. Aan de kruising 
steekt u R via brug de Vesdre weer over. Negeer 
meteen daarna bij de mooie met kalk- 
zandsteenblokken gebouwde Église Saint 
Antoine en Saint Hubert (1882-1883), die in 2009 
helemaal is gerestaureerd, zijweg rechts en links. 
Meteen daarna gaat u aan de kruising R (Rue 
Spintay) omhoog.  
 

5. Aan de 3-sprong gaat u L omhoog. Meteen 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R verder 
omhoog. Vlak daarna gaat u RD (Rue Hautes 
Mezelles) de trappen omhoog. Aan de 3-sprong 
gaat u RD verder het trappenpad omhoog.  Ga 
dan schuin R over het grindpad met rechts een 
reling en u passeert meteen links een pergola met 
zitbanken. (Hier heeft u mooi uitzicht over de stad). 
Bij brievenbus nr. 50 wordt het pad een dalend 
trappenpad. Beneden aan de T-splitsing voor 
reling gaat u L het bospad omhoog met rechts 
beneden de Vesdre.  Aan de 4-sprong bij infobord 
gaat u L het lange kasseien trappenpad omhoog.  
Boven gaat u R de asfaltweg omhoog langs 
huisnr. 134.  Aan de  kruising bij zebrapaden gaat 
u L langs huisnr. 90 en u loopt Andrimont (wijk 
Ottomont) binnen. Negeer kasseienweg links 
omlaag. Neem nu de eerste weg R (Rue Albert de 
t’Serclaes) omhoog.  Neem dan bij huisnr. 42 de 
tweede weg L (Rue Maurice Ledain) omlaag.  Aan 
de T-splitsing gaat u R (Rue Michel Pire) de 
eenrichtingsweg omlaag. Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing voor huisnr 147  R omhoog.  
Aan de 4-sprong gaat u RD verder omhoog. 
Negeer eenrichtingsweg links (Rue Jean Mélein). 
Aan de 3-sprong gaat u L (Rue Jean Jaurès).   
 

6. Na 50 m, tegenover huisnr 31, gaat u R via 
nauwe doorgang het park in en loop RD met 
rechts een muur. Aan het eind van de muur steekt 
u RD het gazon over richting zitbank, die voor het  
mooie Château d’Ottomont (1909) staat.  
 

(Het Kasteel van Ottomont, een grote villa, is 
gebouwd in 1909. De villa is gebouwd door de familie 
Duesberg  die actief was in de florerende 
textielindustrie. De Engelse tuin die de villa omringt, 
is tegenwoordig een gemeentelijk park).  



  blz 4 van 4 

 

Bij zitbank loopt u RD over het kasseienpad.  Vlak 
vóór de uitgangspoort gaat u L over het gazon 
omhoog met rechts de haag en links het platte 
gebouw.  Ga dan R langs het witte hek, steek de 
asfaltweg over en loop RD over de bijzondere 
grindweg met links garages.  Ga een eind verder 
tussen de garages L de trap omhoog en ga dan R 
over de parkeerplaats van de supermarkt 
Delhaize. Steek de doorgaande weg over en ga 
RD (Allée de France) de doodlopende weg 
omhoog.  Voorbij huisnr. 12 gaat u bij 2 zitbanken 
L (groene rechthoek/geel-rood) over het pad met 
rechts afrastering van weiland en u verlaat  de 
wijk Ottomont/Andrimont.  Aan de 3-sprong bij 
trapje gaat u RD. (U  verlaat hier de groene route).  
Aan de 3-sprong bij veldkruis “La Croix Brossy”  
gaat u RD het smalle pad langs de bosrand  
omhoog.   
  
7. Boven loopt u via nauwe doorgang RD over het 
pad door het weiland met rechts afrastering. Bij 
hoogspanningsmast gaat u bij hek door het 
draaihekje en ga meteen R door het volgende 
weiland met links schitterend uitzicht o.a. op de 
kerktoren van Mont-Dison.  (Wandelaars met dikke 
buik, kunnen ook het hek bij draaihekje even 
losmaken). Voor loods buigt het pad schuin links 
omlaag en loop dan beneden RD. Let op! Na 100 
m vlak vóór ingang van weiland en bij haag gaat 
u L even steil door het weiland omlaag met rechts 
de haag. Beneden gaat u door het draaihekje en 
ga dan R over het pad met rechts afrastering 
even verder struikgewas.  Beneden bij zitbank en 
wegkruis gaat u scherp L over het links van de 
doorgaande weg gelegen asfaltpad omlaag.  Na 
400 m gaat u aan de 3-sprong RD. (U bent hier op 
de grens van de gemeenten Verviers en Dison). Na 
25 m gaat u R (geel-rood) via nauwe doorgang de 
asfaltweg omlaag (Inrit van bedrijf).  
 

8. Bijna beneden gaat u schuin R (geel-rood) over 
de veldweg. Bij ijzeren hek gaat u door de nauwe 
doorgang en loop nu geruime tijd via weilanden 
RD door het mooie droogdal. Bij ingang van 
volgend weiland en bij nauwe doorgang gaat u L 
omlaag verder door het weiland met rechts 
struikgewas. Bij nauwe doorgang gaat u RD (rode 
rechthoek) door het volgende weiland. Na 100 m 
gaat u in het weiland RD (iets naar rechts 
omhoog)  met links een kleine helling en loop 
even verder RD met links een rij 
bomen/afrastering. Aan het eind van het weiland 
gaat u in de linker hoek door de nauwe doorgang 
en loop RD (geel-rood) verder door het mooie dal.  

Bij 2 zwerfstenen loopt u via nauwe doorgang RD 
het volgende weiland in en loop RD (rood/geel-
rood) het weiland omhoog. Waar de helling naar 
rechts buigt, loopt u RD door het weiland. Bij 
twee witte wegwijzerborden verlaat u het weiland 
ga dan L (rode rechthoek) de smalle asfaltweg 
omhoog richting Dison en u passeert vlak daarna 
rechts een waterbassin.  
 

9.  Let op! Na circa 200 m, circa 10 m voor  ijzeren 
hek en 30 m voor erf van boerderij, gaat u R via 
smalle doorgang het weiland in. Loop nu schuin 
R omlaag richting de alleenstaande boom midden 
in het weiland, die u links passeert. Loop dan RD 
richting nauwe doorgang in de verte. U  passeert 
een drinkbak en links een bosstrook. Via deze 
doorgang bij grote platte zwerfsteen loopt u het 
volgende weiland binnen en ga dan schuin R 
door het weiland. Let op! Ga nu 15 m rechts van 
de twee naast elkaar staande kleinere bomen 
door de nauwe doorgang. Ga nu in het volgende 
weiland meteen L met links afrastering en u 
passeert meteen de twee bomen.  (Rechtsboven 
ziet u een woning waar u straks langs komt).  In de 
hoek van het weiland gaat u R omhoog met links 
de afrastering. Na 100 m gaat u L door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen R de veldweg 
omhoog.  
 

10. Boven bij woning loopt u RD over de smalle 
asfaltweg. Bij volgende woning buigt de smalle 
asfaltweg links omlaag. (Rechtsboven ziet u de 
kerk Andrimont-dorp). Let op! Na ca. 200 m, circa 
50 m voor volgende woning, gaat u bij ingang 
(vouwer/prikkeldraad met 3 groene staven) van 
weiland R via nauwe doorgang het weiland in en 
steek dit RD omhoog over. Bij afrastering gaat u 
L omhoog met rechts afrastering en u passeert 
een alleenstaande holle boom. Boven gaat u R 
door het draaihekje, steek de smalle asfaltweg 
over en loop via nauwe doorgang RD door het 
volgend weiland omhoog met links afrastering. 
Bijna aan het eind bij betonnen lantaarnpaal loopt 
u via nauwe doorgang RD (rode rechthoek) over 
het pad met rechts afrastering van weiland. Vlak 
daarna loopt u bij klinkerweg Andrimont - dorp 
binnen. Bij groot wegkruis gaat u R over de 
asfaltweg en u komt meteen  rechts weer bij de 
Tearoom, de sponsor van deze wandeling, waar u  
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. Proef eens de heerlijke wafels en 
pannenkoeken. U kunt de wandeling natuurlijk 
ook afsluiten met een lekker etentje.

   

Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.   

 

                                           
 


