1218. WARSAGE 15,2 km

Op slechts 7 km van de grens bij Eijsden ligt het Franstalige dorp Warsage. Tijdens deze licht
heuvelachtige maar toch gemakkelijke wandeling wandelt u over rustige veldwegen naar de Voerstreek.
Voorbij de buurtschap Schophem wandelt u een prachtig stuk langs de Voer naar de buurtschappen Ketten
en Meulenberg. U komt aan de rand van ’s Gravenvoeren, Via o. a, veldwegen waar u het Dalhemerkruis
passeert loopt u naar het dorp Berneau. U steekt de Berwinne over en dan struint u geruime tijd door de
weilanden gelegen in het dal van de Berwinne. Via de dorpjes Surisse, La Tombe (mooie kapel) en
Bombaye loopt u over rustige wegen en veldwegen terug naar Warsage naar het knusse café met leuk
terras. U kunt er genieten van een heerlijke kop koffie of een lekker speciaal biertje, bv. Val Dieu bruin. De
hele route loopt door Franstalig gebied. TIP: U kunt ook starten op de parkeerplaats in ’s Gravenvoeren en
dan fijn pauzeren bij het terras van café l’Alliance.
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.

blz 2 van 3
Startpunt: Café l’Alliance, Rue des Combattants 1, Warsage. Tel:0032-495791897.
Startpunt: Parkeerplaats Boomstraat 29, ’s Gravenvoeren.
Vanaf de parkeerplaats gaat u R omhoog. Aan de 4-sprong bij elektriciteitstoren gaat u RD. Ga dan verder
bij punt 3.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,16 km

3.45 uur

69 m

99 m

1218. WARSAGE 15,2 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L omlaag. Aan
de rotonde bij Mariakapel gaat u L. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong R (Thier Saive) richting La
Heyd. Negeer na 150 m doodlopende weg rechts.
100 meter verder gaat u bij wegkruis L (Crucifix
Bouillon) de doodlopende weg omhoog. Boven
bij parkeerplaats en het sportveld van F.C.
Warsage loopt u RD over de brede grind- veldweg
die u geruime tijd volgt. (Voor u heeft u mooi
uitzicht over de Voerstreek). Na 1.2 km gaat aan de
3-sprong L (29) onder het spoorwegviaduct door
van de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen de
Montzenroute genoemd.
(Het 45 km lange gedeelte tussen Aken en Tongeren
werd door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog
aangelegd (1917) en heeft geen enkele gelijkvloerse
kruising met wegen).
Meteen na het spoorwegviaduct gaat u aan de 3volgende sprong, met rechts een veldkruis, het
stenen moordkruis van Hendrick Lynot (1598) en
het stenen herinneringskruis van Jacobus
Cerfontaine (1835)), RD over betonweg die naar
rechts buigt. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong
RD/R verder over de betonweg. Steek na 400 m
de betonweg/fietspad over en loop bij veldkruis
RD de veldweg/graspad, gelegen tussen hagen,
omlaag. Steek bij zitbank en wegkruis in de
buurtschap Schophem de doorgaande weg over
en loop RD de asfaltweg omlaag.
(Als u hier aan de doorgaande weg L gaat, dan komt
u na 50 m bij huisnr. 2 bij de leuke potterie Potpourri.
De vriendelijke eigenaars laten graag even hun leuke
winkeltje en workshopplek zien).
Beneden buigt de asfaltweg naar rechts met links
het beekje de Voer.
2. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp)
45 steekt u L (44) de brug over en loop de
doodlopende weg omhoog. Aan de 4-sprong bij
wkp 44 en wegkruis gaat u L (32) over het pad.
Negeer bij afsluitboom en infobord zijpad rechts
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing
L (32) omlaag. Voorbij zitbank, een genietplekje,
steekt u de Voer over en volg het pad met rechts
de beek. In het gehucht Ketten gaat u aan de 3sprong bij treurwilgen, wkp 32 en verbodsborden
RD (33) over het smalle pad verder langs de Voer.
In het gehucht Meulenberg gaat u aan de 3-

sprong bij huisnr. 13 L over de veldweg. Een eind
verder steekt u weer de Voer over en volg de
veldweg omhoog, die boven een asfaltweg wordt.
Aan de doorgaande weg in ’s Gravenvoeren gaat
u R omlaag. Negeer na 250 m bij stenen wegkruis
zijweg rechts en loop RD (Dr. J. Goffinstraat)
verder langs de doorgaande weg en de molentak
van de Voer. Na 100 m gaat u L over de smalle
asfaltweg die vlak daarna bij breed ijzeren hek
een stijgend graspad wordt.
(Boven heeft u rechts mooi uitzicht over het in het
Voerdal gelegen ’s Gravenvoeren).
Boven gaat u R (28) het betonnen (fiets)pad
omlaag. Aan de 4-sprong bij wkp 28 gaat u RD
(fietsroute 422) omhoog.
(Boven ziet u de kerktoren, die uit de 14e eeuw stamt,
van de St. Lambertuskerk).
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (25) de
asfaltweg omhoog. Na bijna 100 m, waar de
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij wkp 25 R
(17) over de klinkerweg. Aan de 4-sprong bij
elektriciteitstoren gaat u L (Boomstraat) de
asfaltweg omhoog.
(Degene die gestart is op de parkeerplaats in ’s
Gravenvoeren gaat hier R omlaag en even verder
komt u links bij de parkeerplaats).
(Heeft u zin in iets lekkers dan kunt u hier R omlaag
lopen naar Bakkerij-Lunchroom Equilibrium (400 m).
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R en
meteen daarna komt u links tegenover de kerk bij de
lunchroom. ( Maandag en donderdag gesloten)).
3. Vlak daarna aan de kruising bij wkp 26 en de
Annakapel (1815) gaat u RD (27). Na 10 m gaat u
R (Dalhemerweg/27) de doodlopende klinkerweg
omhoog. Voorbij het laatste huis (nr. 8) volgt u
RD het graspad langs de hoge afrastering. Aan
het eind van de hoge afrastering loopt u RD (27)
over het graspad door de laagstamboomgaard.
Het pad wordt een hol dalend pad en beneden
een graspad. (Beneden ziet u rechts de tribune van
voetbalclub S.K. Moelingen-Voeren). Het graspad
wordt een stijgend hol pad. Aan de 4-sprong bij
zitbank en veldkruis (Dalhemerkruis) gaat u R
(groene rechthoek) de veld- grindweg omhoog,
die u geruime tijd RD volgt met boven weids
uitzicht.

Na 1 km gaat bij boomkruis L de doorgaande weg
door het dorp Berneau omlaag. Negeer zijwegen.
Na 600 m gaat u beneden aan de kruising met
verkeerslichten e bij H. Hartbeeld, kerk St.
Servais (1297) en Mariagrot RD omlaag richting
Visé en verder passeert u rechts het kasteel de
Borcht (14e eeuw/zie infokastje). Negeer bij groot
oorlogsmonument zijweg rechts en via brug
steekt u de Berwinne over.
(Hier op de brug ziet u rechts het rugbyveld van
Royal Rugby Club Visé.
4. Meteen na de brug gaat u bij stenen
ongevalskruis L (wit/-rood) over de grindweg.
(Het stenen ongevalskruis herinnert aan Alphonse
Leclercq uit Warsage, die hier op 30 jarige leeftijd op
15 aug.1930 verongelukte).
U loopt onder het hoge en 230 m lange spoorwegviaduct door en 20 m verder gaat u voor hek L
(groene rechthoek/wit-rood) over het brede pad.
Even verder steekt u bij picknickbank via brug de
Berwinne over en volg RD de veld- grindweg.
Vlak daarna steekt u een molentak van de
Berwinne over en loop RD over het graspad met
links de bosrand/bosstrook en rechts een
akker/grasland. (Als het gras te hoog staat, loop dan
langs de akker/grasland). Negeer veldweg/bosweg
links omhoog en volg het graspad verder RD met
links afrastering van het lange hier smalle
weiland.
(Hier kan in de zomer het gras ook hoog staan. U
loopt hier door het dal van de Berwinne. Rechts
boven ziet u woningen in Mons -Bombaye (Visé)).
Aan het eind van het pad loopt u via nauwe
doorgang het lange weiland in dat u RD
oversteekt richting huizen. Loop in het weiland
RD tussen 2 bomen door. Via nauwe doorgang
loopt u RD (wit-rood) het volgende weiland in met
links vee drinkbakken. Via smalle doorgang bij
boom loopt u RD (wit-rood/groene rechthoek)
door de boomgaard omhoog met rechts een
boerderij.
5. Aan het eind gaat u door de nauwe doorgang,
steek
de
asfaltweg
over
en
ga
bij
wandelmarkeringspaal L
(wit-rood/ groene
rechthoek) het graspad omhoog met rechts een
houten woning. Meteen voorbij de houten woning
gaat u RD het smalle bospaadje omhoog. Via
nauwe doorgang loopt u RD door het smalle
weiland omhoog. Vlak daarna loopt u via
draaihekje het volgende weiland in en loop nu RD
door het weiland omhoog met links van u
haag/afrastering. Via volgende nauwe doorgang
verlaat u boven het weiland en loopt u bij links in
tuin gelegen (overdekt) zwembad RD het graspad
omhoog. In het dorpje Surisse gaat u bij houten
muurkruis R (wit-rood) de asfaltweg omhoog.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de rustige
weg door het dorpje met enkele aardige optrekjes
en een eind verder rechts mooi uitzicht. Na 800 m
passeert u meteen voorbij zitbank gasleidingpaal
553. 200 meter verder gaat u L (geel-rood) de
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veldweg omhoog. (Rechts ziet u hier de lichtmasten
van het voetbalveld van Royal Elan Dalhem). Negeer
graspad links.
(Rondom heeft u weids uitzicht o.a. schuin rechts op
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen o.a.
op de voormalige steenkolenmijn Blegny, die sinds
juli 2012 opgenomen is op de lijst van UNESCO
werelderfgoed. Wandeling 1050 Blegny).
6. Aan de omgekeerde Y-splitsing in de
buurtschap La Tombe (Bombay) gaat u RD.
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing voor de
Chapelle de la Sainte Croix (de la Tombe) L.
(Hier staat een zitbank links naast de kapel en achter
de kapel hangt een muurkruis. Rond 562 vonden hier
op de vlakte van Tombe bloedige gevechten plaats
tussen Sigebert, koning van Metz en Austrasië en de
Avaren, een nomadisch Turks - Mongools volk.
Sigebert drong de Avaren terug en liet op het graf
van zijn krijgers een klein oratorium (gebedsplaats)
oprichten. In de 16e eeuw werd het oratorium
vervangen door een kapel. In 1644 werd deze
opnieuw gebouwd. De kapel is niet altijd geopend).
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong L (Sangville) de
asfaltweg omlaag, die na 100 m een dalende
veld- grindweg wordt. Beneden steekt u
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD
(Rue de Eglise) richting Warsage.
(U passeert meteen links (nr. 3) een monumentale
herencarréhoeve uit de 17e/18e eeuw)).
Aan de 3-sprong/rotonde bij muurkruis en bij het
voormalig gemeentehuis (zie infobord) van
Bombay/Bolbeek gaat u RD richting kerk. Bij
zitbank en groot Mariabeeld passeert u de Église
Saint-Jean-Baptiste (Sint Jan de Doperkerk)
waarvan de toren uit de 12e eeuw stamt. (Op het
kerkhof rond de kerk staan enkele oude grafstenen).
Verder lopend heeft u een eindje verder bij
boomgaard links mooi uitzicht. Aan de T-splitsing
bij verkeersspiegel en de met breuksteen
gebouwde woning,
waaraan een muurkruis
hangt, gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD (Holstree) de smalle asfaltweg
omlaag. Voorbij de rode beukenlaan en bij de
oude carréhoeve volgt u RD de veld- grindweg
omlaag met rondom weids uitzicht.
7. Na 700 m steekt u de doorgaande weg over en
loopt u RD over de veldweg. (Voor u ziet u de
goederenspoorlijn Antwerpen--Aken). Na bijna 500
m vlak voor hoge populieren steekt u het beekje
genaamd Beek over en volg het graspad dat naar
rechts buigt. (Even verder ziet u schuin rechts voor
u boven de kerk in Bombay). Aan de doorgaande
weg in Warsage gaat u L. Negeer na 400 m zijweg
rechts. Na bijna 200 m gaat u bij groot
oorlogsmonument
en
tegenover
grote
supermarkt L en dan komt u meteen links bij café
l’Alliance, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt drinken. De
vriendelijke uitbaatster Magda verneemt graag
wat u van de wandeling vindt Ze verstaat een
beetje Nederlands.

