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blz 2 van 4
Ten zuiden van de grensovergang Eijsden ligt op 9 min. rijden het rustige dorpje Julémont met 200
inwoners. Tijdens deze toch wel pittige wandeling door het prachtige Land van Herve wandelt u via rustige
weg omlaag naar de buurtschap Coronmeuse. Dan loopt u via het mooie dal van de Rau d’Asse en het bos
Bois de Mortroux naar het dorp Mortroux. Dan loopt u over rustige wegen omhoog naar het hooggelegen
dorp Neufchateau. Dan wordt de wandeling steeds mooier. Dan wandelt u via een panoramapad met
schitterend uitzicht en veel fotomomenten en de buurtschap Les Waides naar het dal van de Berwinne. Via
prachtige klimpaadjes komt u weer in het dal van de Rau d’Asse. Via leuke paadjes en een flinke klim komt
u weer boven in Julémont. Neem zelf proviand mee. Na 9,2 km passeert u een muurtje om te pauzeren en
na 13 km passeert u een zitbank. Zoek wel een heldere dag uit voor de prachtige uitzichten. U kunt ook
13,3 km van de route lopen.
GPS- afstand 16600 m, looptijd 4.30 uur en hoogteverschil 125 m.
Startadres: Parkeerplaatsje naast de kerk, Coronmeuse 16, Julémont.
De kerk ligt aan de doorgaande weg Chaussée de Julémont. Als er geen plaats is kunt u ook aan de voorkant van
de kerk parkeren.
U kunt ook 13,3 km van de route lopen. U start dan NIET in Julémomt, maar in Mortoux. De lust naar
Julémont loopt u dan niet, maar dat doet niets af aan de schoonheid van de wandeling. U start dan aan de
Clos du Grand Sart 39 in Berneau. Begin de wandeling dan bij **** in punt 2.

1156 JULÉMONT 16,6 km (13.3 km)
1. Staande in de zijstraat Coronmeuse met uw rug
naar de Église de la Vierge Marie (Heilige Maagd
Mariakerk) gaat u L omlaag.
(In de 12e en 13e eeuw stond hier een slotkapel. In
de 18e eeuw werd een kerk gebouwd, die in 1914
door oorlogsgeweld werd verwoest. De huidige kerk
is gebouwd van 1926-1928. Op het naastgelegen
e
kerkhof staan enkele 17 eeuwse grafkruisen).
Negeer meteen zijweg links en volg RD de
dalende asfaltweg, die bij huisnr. 28 naar links
buigt. Na 400 m gaat aan de 3-sprong bij groot
muurkruis, waar in de voet een Mariabeeldje
staat, L omlaag. Na 800 m negeert u beneden
zijpad rechts. Meteen daarna aan de 3-sprong,
met rechts een doodlopende weg, gaat u L de
smalle asfaltweg omlaag en u passeert rechts
beneden restaurant La Cour d’Ásse. Steek boven
de doorgaande weg over en ga meteen bij
verbodsbord L (blauwe rechthoek/geel-rood) de
veldweg omlaag, die vlak daarna naar rechts
buigt.
^^^^ (U wandelt een eindje verder door het mooie
dal van het beekje Rau d’Asse, dat in de gemeente
Herve ontspringt en in Mortroux in de Berwinne
stroomt).
Na 600 m wordt de veldweg een stijgend pad door
de bosstrook. Na 500 m gaat u bij breed ijzeren
hek R (blauwe rechthoek/geel-rood) via nauwe
doorgang het weiland in. (Hier ziet u links boven
een woning). Loop door het weiland omlaag en via
bruggetje steekt u de Rau d’Asse over en volg RD
het graspaadje. Na 20 m gaat u aan de 3-sprong

L (geel-rood/rode rechthoek) de bosweg omlaag.
Volg geruime tijd de bosweg door de bosrand van
het Bois de Mortroux. (Een eind verder ziet u links
beneden in de bosrand de meanderende Rau
d’Asse). Na ruim 1 km verlaat u het bos en volgt u
RD de veldweg met links een boerderij. Aan de
asfaltweg bij stenen wegkruis (1920) gaat u R
(rode rechthoek/geel-rood) omhoog.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u bij roodwitte afsluitpaaltjes L (geel-rood) over de veldgrindweg met rechts boven de basisschool van
Mortroux en schuin links voor u de St Luciekerk
In Mortroux. Negeer bij volgende rood-witte
afsluitpaaltjes asfaltpad rechts omhoog richting
school. **** Boven bij wit houten wegkruis voor
huisnr. 39 gaat u R over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u L (Rue de Cruxhain) omlaag. (Even
verder ziet u voor u boven in de verte de kerk in
Neufchâteau waar u straks doorkomt). Beneden bij
huisnr. 25 gaat u L de veld- grindweg omlaag.
Voor de beek steekt u via het links hoger gelegen
smal houten bruggetje de Berwinne over en volg
de veldweg omhoog. Vlak daarna gaat u aan de
doorgaande weg L. U passeert meteen rechts de
voormalige watermolen Moulin de Gros-Pré, die
reeds in 1636 werd vermeld.
(Op de binnenplaats ziet u twee molenstenen en
twee ingemetselde stenen met de jaartallen 1732 en
1884. Boven de ingang ziet het grote wapen van de
voormalige heerlijkheid Neufchâteau).
Meteen daarna gaat u R de brede grindweg
omhoog.

Boven bij het langgerekte vakwerkhuis (huisnr.
17/restaurant La Chaume) gaat u R langs de
doorgaande weg omhoog. Na 200 m gaat u aan
de 3-sprong bij stenen wegkruis op sokkel (1892)
R (Fechereux) omhoog richting Val-Dieu. (Hier
ziet u meteen links 4 grote zonnepanelen op palen).
Na 100 buigt de weg bij de huisnrs. 21-23 links
verder omhoog.
(Een eindje verder ziet u rechts aan de andere kant
van het Berwinne dal een hooggelegen kasteeltje.
Links boven ziet u de kerk van Neufchâteau).
U loopt Neufchâteau binnen en u passeert enkele
leuke optrekjes. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong
bij rotonde L omhoog richting fort Neufchâteau.
3. Waar na 400 m de asfaltweg bij huisnr. 30 naar
rechts buigt, gaat u meteen voorbij dit huis L via
draaihekje het pad omlaag met links de muur van
het huis. Via volgend draaihekje loopt u een
weiland binnen dat u precies RD oversteekt.
Beneden, 10 m voordat de bosrand naar links
buigt, gaat u via draaihekje RD over het bosgraspad omhoog. Boven in de oude kern van
Neufchâteau (Aubin) gaat u R de asfaltweg
omhoog.
(Als u hier 25 m links omlaag loopt, dan komt u bij het
e
kasteel van Neufchâteau dat uit de 11 eeuw stamt
en met o.a. zandsteenblokken gebouwd is. Als u bij
het kasteel R gaat, dan komt u na 100 m bij de SintLaurentiuskerk (1789 – 1791) die gelegen is in de
oude dorpskern).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij
wegkruis RD (rue Marières) omhoog richting
Aachen/Aubel. Aan de volgende 3-sprong bij
stenen wegkruis op sokkel (1881) gaat u L (rue du
Colonel d’Andenne) verder omhoog richting
Aachen/Aubel. U passeert meteen rechts de
École communale Aubin- Neufchâteau en Le
Musee du Fort ‘Aubin- Neufchâteau (Even verder
heeft
u
rechts
prachtig
uitzicht).
Negeer
doodlopende zijweg rechts. Voorbij huisnr. 12
gaat u aan de 4-sprong bij houten wegkruis R
(blauwe rechthoek) het (gras)pad omlaag. (U heeft
hier werkelijk formidabel uitzicht o.a. over het dal van
de Berwinne en het Land van Herve). Na 600 m gaat
u aan de T-splitsing bij ingang van wijngaard
Domaine des Marières L over de veldweg met
rechts mooi uitzicht. Na 250 voorbij volgende
ingang van wijngaard Domaine des Marières en
voor hek van inrit naar woning gaat u R (blauwe
rechthoek) het pad omlaag en dan omhoog met
rechts nog steeds prachtig uitzicht o.a. op de
steenberg (mijnterril) en de mijnschacht van de
voormalige steenkolenmijn (Unesco erfgoed) in
Blegny.
(Boven heeft u achterom kijkend mooi zicht op de
twee wijngaarden van Domaine des Marières. Ook
ziet u hier achter omkijkend het fort AubinNeufchâteau, dat deel uitmaakte van de fortengordel
rond Luik uit de jaren 1930. Na de val van het Fort
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Eben-Emael bood het fort nog 11 dagen weerstand
tegen de Duitsers).
Na 500 m loopt u in de buurtschap Les Waides
RD over de smalle asfaltweg.
4. Aan de T-splitsing van asfaltwegen gaat u bij
verbodsbordje RD (oranje rechthoek) over het
graspad, dat een eindje verder een licht dalend
smal pad wordt.
(Hier aan het begin van het pad staat rechts een
muurtje om op te zitten, een prima pauzeplek na 9,2
km lopen).
Bij huisnr. 27 wordt het paadje een dalende
grindweg. Vlak daarna aan de 3-sprong bij huisnr.
33 gaat u R (oranje rechthoek) de smalle
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong bij huisnr. 20
gaat u scherp L (rode rechthoek) de smalle
asfaltweg omhoog. (Waar de weg een eind verder
naar rechts buigt, ziet u voor u de hooggelegen kerk
in Julémont).
Aan het einde van de smalle
asfaltweg loopt u bij loods en toegangshek van
weiland RD (rode rechthoek) via nauwe doorgang
(buik inhouden) het weiland binnen. Waar in het
weiland het brede pad/”veldweg” links het
volgende weiland inbuigt, loopt u RD omlaag met
even verder links het iets hoger gedeelte van het
weiland. (U loopt dus niet het volgende weiland in).
Aan de bosrand gaat u links van de witte berk, die
in de bosrand staat (2018), RD (oranje (rode)
rechthoek) via draaihekje het bospad omlaag.
Beneden aan de doorgaande weg gaat u L.
(U loopt hier richting Val Dieu/Godsdal. In het
weekend kan bij mooi weer op deze weg veel
toeristenverkeer zijn. Loop links over de smalle
betonstrook langs de weg en loop achter elkaar).
Na 300 m maakt de weg een ruime bocht naar
links. 200 meter verder bij inrit naar huisnr. 2 en 2
A gaat u verder RD.
5. Na 100 m gaat u bij links van de weg hangend
waarschuwing-bord “S-bocht” R het brede
graspad, gelegen tussen afrasteringen, omlaag.
Via brug, waarop soms water staat, steekt u de
Berwinne over en volg het graspad dat meteen
naar rechts buigt met rechts de Berwinne. Het
pad buigt links omhoog. Boven bij bosrand gaat
u R over de licht dalende veldweg/graspad.
Voorbij ijzeren toegangshek van tuin wordt het
pad een smaller pad. Bij toegangshek van inrit
van woning van Mr. Henry (2018) gaat u R de bosgrindweg omhoog. Aan asfaltweg gaat u L
omhoog. Na 250 m buigt de weg naar rechts.
(Links beneden ziet u de woning waarvan u net het
toegangshek bent gepasseerd). Meteen daarna,
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij
verbodsbord R de doodlopende grindweg
omhoog. Vlak daarna loopt u aan de 3-sprong,
waar de grindweg naar rechts buigt, RD het
stenige paadje met links afrastering omhoog.
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(In de winter kan het pad soms drassig zijn, een zeer
nat stuk kunt u links omzeilen boven langs de
afrastering).
Na 350 m gaat u boven bij woning R de asfaltweg
omhoog. (Even verder bij zitbank, u heeft nu 13 km
gelopen, heeft u mooi uitzicht).
6. Aan de 3-sprong bij Mariakapel gaat u L
(Chemin du Dessus 2-4-6) de smalle asfaltweg
omhoog. (Even verder ziet u schuin links weer de
kerk van Julémont). Boven voorbij bijzonder huis
wordt de asfaltweg een dalende bosweg door de
bosrand.
(Een eindje verder heeft u rechts prachtig uitzicht
over het Maasdal, Links ziet u de cementfabriek in
Lixhe aan het Albertkanaal en rechts daarvan ziet u
de St. Pietersberg en de ENCI groeve in Maastricht).
Voorbij twee woningen en waar de grindweg naar
rechts buigt, gaat u scherp L over het graspad
met links de bosrand en rechts een groot
weiland. (Voor u in de verte ziet u alweer de kerk
van Julémont). Bij bos loopt u RD het pad omlaag
met rechts de bosrand en links afrastering van
weiland. Na 200 m bij ingangen van weilanden
buigt het pad naar rechts en wordt het een hol
dalend pad door de bosstrook.
(Een eindje verder kunt u ook over het rechts hoger
gelegen paadje lopen. Waar een boomstam over het
pad hangt, kunt u ook links van de greppel verder
omlaag lopen).
Na 400 m steekt u beneden via bruggetje de Rau
d’Asse over en volg RD (geel-rood) het pad
omhoog.
Boven aan de 4-sprong in de
buurtschap Coronmeuse (hier bent u aan het begin
geweest) gaat u RD (blauwe rechthoek) de smalle
asfaltweg omlaag

Degene, die 13,3 km loopt, gaat hier aan de
asfaltweg R en ga dan meteen bij verbodsbord R
(blauwe rechthoek/geel-rood) de veldweg omlaag,
die vlak daarna naar rechts buigt. Ga nu verder bij
^^^^ in punt 1.
Beneden passeert u links weer restaurant La
Cour d’Ásse. Boven aan de 3-sprong gaat u R. Na
10 m gaat u L (blauwe en groene rechthoek) over
het smalle pad met links afrastering. (Na 100 m
passeert u een zitbank met mooi zicht op de
meanderende Rau d’Asse). 100 meter verder buigt
het pad naar rechts en loopt u even langs de Rau
d’Asse en dan loopt u het pad door de bosstrook
omhoog. Na 150 m passeert u een huis met
muurkruis en loop de grindweg door de
bosstrook omhoog.
7. Na de volgende 150 m gaat u boven aan de
omgekeerde Y-splitsing scherp R (blauwe
rechthoek) over de grindweg. (Hier stond okt.
2018 in weiland een platte wagen waarop een grote
haan stond). Vlak daarna bij toegangshek van
weiland wordt de grindweg een smal dalend pad
met links een greppel. Via bruggetje steekt u de
Rau d’Asse weer over en volg het pad, dat even
verder een hol stijgend pad door de bosstrook
wordt (pittige klim). Na 300 m gaat u boven bij de
met breuksteen gebouwde boerderij RD de
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij mooi
gerestaureerd huis in de buurtschap Thier Magart
gaat u RD verder omhoog en u passeert enkele
aardige optrekjes. Aan de schuine T-splitsing
gaat u R over de smalle asfaltweg met links
boven een speeltuintje. Aan de doorgaande weg
gaat u R omlaag. Na 100 m gaat u aan de kruising
bij de kerk R terug naar de parkeerplaats.
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