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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 
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  blz 2 van 3 

 

Ten oosten van de stad Verviers ligt in de stad Stembert de wijk Mariomont.  Tijdens deze heuvelachtige en 
panoramische wandeling, wandelt u door het dal van Le Ruisseau, naar het dorp Jehanster. Via een 
panoramische weggetje loopt u naar het bos Le Croupion en dan loopt u door prachtige weilanden 
omhoog naar het dorp Surister, waar een leuk pleintje is met zitbank. Via rustig weggetje loopt u naar de 
rand van Foyr en via leuke bospaadjes loopt u naar de rand van Hèvremont. Na weer een stuk over 
weggetjes met mooie uitzichten loopt u via een prachtig paadje terug naar het startpunt. Neem zelf 
proviand mee.   Het is een open wandeling dus zoek een heldere dag uit.   
 

Startadres: navigatie: Rue de Mariomont 13, Stembert.    Parkeer in de omgeving van huisnr. 13 langs de weg 
in de berm. 
 

U kunt ook starten bij de kerk in Surister, Surister 134, waar een grote parkeerplaats is. Start dan bij **** in 
punt 4 
 

 
 

1210. STEMBERT 16,6 km 
 

1.   Met uw rug naar huisnr. 13 gaat u R omlaag. 
Aan de voorrangsweg gaat u L. Voorbij huisnr. 7 
gaat u R (blauw/Basse Voie) over de doodlopende 
weg. Via bruggetje steekt u een beekje over en 
volg het pad RD (wit-rood).  Aan de asfaltweg  
gaat u R omhoog. Aan de 3-sprong bij huisnr. 9 
gaat u RD.  Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
langs huisnr. 15.  Negeer zijwegen. Aan de 
kruising met de voorrangsweg gaat u L (Avenue 
Édouard Cordonnier).  Voorbij huisnr. 147 gaat u 
schuin R (Chemin de Ramecroix). Volg geruime 
tijd het weggetje en dan passeert u een wit huis 
met nr. 6.  Aan de T-splitsing bij bord “5 T” gaat u 
R.  Via brug steekt u Le Ruisseau over en ga 
meteen na de brug L over het bospaadje langs de 
beek. Volg dan het pad langs de afrastering 
omhoog. Het pad loopt langs een mooi dal 
omhoog.   
 

2.   Aan de kruising gaat u L (blauwe en gele +) 
het asfaltweggetje omlaag. Voorbij boerderij volgt 
u zeer geruime tijd de bosweg RD (blauwe en gele 
+).  Aan de 3-sprong bij markeringsbord gaat u 
RD (blauwe +) over het pad met links een mooi 
dal. Het pad loopt even door het bos omhoog en 
volg dan de veldweg gelegen tussen hagen.  Aan 
het einde in het dorp, gaat u L (blauwe +) over de 
asfaltweg en na 10 m gaat u R over het pad langs 
huisnr. 14.  Voorbij paaltjes volgt u RD het pad 
langs de afrastering.  Aan de doorgaande weg 
gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de kruising bij 
kruisbeeld RD richting de kerk van Jehanster.   
Volg de weg langs de kerk omhoog. Aan de 
ongelijke 4-sprong neemt u de tweede weg R 
(Place Pierre Lemarchand). Na 20 m gaat u aan de 
Y-splitsing, bij restaurant L, over de weg.   
 

3.   Aan de 3-sprong, bij zitbank, gaat u L het 
weggetje omlaag langs een kruisbeeld in een 
steen.  Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong bij 
2 ijzeren hekken L (rood) tussen de heggen door.  
Aan de 3-sprong bij volgend ijzeren hek gaat u L 
(wit-rood). Na geruime tijd passeert u bij schuur 
een bruggetje en volg de veldweg richting bos. 
Aan de 3-sprong gaat u L (wit-rood) langs de 

bosrand omhoog. Aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD (wit-rood) over de asfaltweg.  Na 100 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong schuin R het pad 
omhoog met links de afrastering.  (Links heeft u 
een prachtig uitzicht over het dal).  Precies waar het 
bos begint en u links het uitzicht over het dal niet 
meer ziet, gaat u aan de 3-sprong R. Na 10  m 
gaat u aan de Y-splitsing R het bospad omhoog.  
Bijna boven gaat u aan de 3-sprong RD over de 
bosweg.  Aan de T-splitsing gaat u L.  
 

4. Let op! Na 15 m gaat u R over het soms met 
bladeren bedekt bospaadje (soms moeilijk te 
zien).  Let op! Vlak voor de bosrand stapt u over 
een zwijnendraadje, ga door het klaphek en loop 
RD door het weiland omlaag richting kerktoren.  
Loop RD langs de heg en op het laagste punt bij 
draaihekje loopt u RD steil omhoog langs de heg.  
Boven gaat u RD door het klaphekje. Via nauwe 
doorgang volgt u het pad. Aan het einde ***** in 
het dorp Surister gaat u L langs de  
St. Hubertuskerk.  50 m verder gaat u aan de 
ruime 3-sprong, bij stenen wegkruis, zitbank en 
infobord, een fijne pauzeplek na 7,5 km, L de 
asfaltweg omhoog. Na de volgende 50 m gaat u 
aan de Y-splitsing R (Chemin des terres Aux 
Pierres).  Volg geruime tijd het weggetje dat langs 
de begraafplaats loopt. Steek de doorgaande weg 
over en loop RD het pad omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L de 
holle weg omhoog. Boven wordt de weg een 
asfaltweg langs enkele nieuwbouwhuizen (2019).   
 

5.   Aan de kruising,, vlak voor de doorgaande 
weg, gaat u R (Chemin du Côreû). Aan de  
T-splitsing gaat u L en na 30 m gaat u R (wit-
rood).  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
veldweg.  (U verlaat hier de wit-rode route).  Negeer 
bospaden rechts.  Aan  doorgaande weg gaat u R. 
Na 100 m negeert u  veldweg rechts.  Negeer 
veldweg links en u passeert het plaatsnaambord 
Limbourg.  Waar aan de rechterzijde het bos 
begint, gaat u meteen R (wit-rood) over het 
bospad.  



  blz 3 van 3 

 

Aan de ruime 4-sprong neemt u bij afsluitboom 
de tweede bosweg R (wit-rood).  Circa 30 m vóór 
de Y-splitsing met stenen kruis gaat u L over het 
bospad en na 20 m houdt u links aan.  Aan de 
kruising bij verbodsbord gaat u RD.  Aan de 
kruising met 2 houten afsluitbomen gaat u RD.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg.  Aan 
de kruising bij afsluitboom en bordje “66” op de 
boom gaat u L met links een weiland.  Voorbij het 
weiland volgt u het dalende bospad en loop dan 
het stenige pad omlaag met prachtig uitzicht. 
Houd rechts aan naar de huizen.   
 

6.   Beneden, voor het eerste huis van Hèvremont 
gaat u L het asfaltweggetje omlaag.  Aan de  
3-sprong bij zitbank gaat u RD langs huisnr. 15.  
Voorbij bruggetje gaat u aan de 3-sprong RD de 
veldweg omhoog langs een zitbank.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R. (Rechts een mooi 
uitzicht met in de verte de kerktoren van Goë).  Aan 
de 3-sprong gaat u L (groen) het asfaltweggetje,  
gelegen tussen hagen, omhoog.  Volg geruime 
tijd het weggetje langs enkele huizen. Aan de  
4-sprong met doodlopende weg gaat u R.  Na  

40 m gaat u aan de 3-sprong RD.  Aan de  
T-splitsing voor huisnr. 114 gaat u L.  Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD de weg omlaag. Aan 
de ongelijke 4-sprong bij wegkruis gaat u RD 
(Chemin Menotte).  Na 100 m gaat u, voorbij 
huisnr. 84 en bord “5 t” bij verbodsbord,  L 
(groen) over het pad.  Loop het stenige pad 
omlaag en negeer zijpad rechts.  Beneden bij 2 
zitbanken gaat u RD over de asfaltweg.  Neem het 
eerste weggetje schuin R (wit-rood). U steekt bij 
een mooie plek de beek over en volg de bosweg 
RD (wit-rood).  
 

7. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(rood) en 10 m verder gaat u aan de 3-sprong R 
(wit-rood/Mariomont) over het bospad langs de 
afrastering. Aan het einde bij enkele huizen volgt 
u RD de asfaltweg omlaag. Aan de  
Y-splitsing, bij mooie dikke beuken, gaat u R 
(rood) de weg omlaag. Beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD door het dorp 
Mariomont. Vlak daarna komt u weer bij  
huisnr. 13. 

  
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
   
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.   

 
 

 

 

 

 

 

 


