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Ten oosten van Luik ligt in de zuid westhoek van het Land van Herve een onbekend maar prachtig 
wandelgebied met verrassende paadjes en mooie panorama’s. U komt mogelijk geen enkele andere 
wandelaar tegen!  De route begint meteen met een leuk stuk door de weilanden. U volgt even een veldweg 
vlak langs de E40 en dan komt u via een mooi pad in het dorp Cerexhe.  Via een goed gemarkeerd pad 
struint u door weilanden naar het dorp Heuseux. Via  een leuke smalle dalende doodlopende asfaltweg met 
prachtig uitzicht komt u bij de beek Bolland.  Dan loopt u via een flinke klim omhoog naar Blegny waar u bij 
het café A Vi Blegne, een mooie pauzeplek met terras (open dinsdag t/m zondag vanaf 08.30 uur, 
donderdag markt). De terugweg gaat even door Blegny en dan loopt u weer met schitterend uitzicht omlaag 
naar het dal van de Bolland. Via mooi bospad  loopt u weer omhoog naar Cerexhe waar u na een rondje om 
de kerk weer bij de parkeerplaats komt.  Aan het begin hoort u even de snelweg E40 maar dat bent u snel 
vergeten als u daarna ziet  hoe verrassend deze wandeling is!  
 

Startadres: Parkeerplaats voor de kerk op de hoek van Rue de la Curé 1 en Rue de la Laiterie 2,  Cerexhe-
Heuseux  (Soumagne).     
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,42 km  2.45 uur  99 m  193 m 
 

 
 

1395 .CEREXHE-HEUSEUX – Blegny 10,4  km 
 
1. Staande op de parkeerplaats met uw  gezicht 
naar de eenbeukige met breuksteen gebouwde  
St Andreaskerk (1550) loopt u RD (Rue de 
Laiterie) omlaag met links de kerk.    
 

(De vierkante kerktoren heeft een achtkante spits. Op 
het ommuurde kerkhof staan enkele oude 
grafkruisen, waaronder een uit 1544). 
 

Na 150 m, waar de doorgaande weg bij huisnr.11 
naar links buigt, gaat u R (Rue de Laiterie 4-6) de 
smalle asfaltweg omhoog, die bij huisnr. 6 een 
grindweg wordt. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD over het (gras)pad gelegen tussen 
weilanden.  Na 150 m loopt u via klaphek RD door 
het weiland. Voorbij het volgende klaphek loopt u 
RD door het volgende weiland met even verder 
rechts stallen van boerderij.  Blijf RD verder door 
het weiland lopen met rechts hoog 
struikgewas/haag. Voorbij twee grote open 
veestallen  loopt u verder RD (iets naar rechts). 
Via groene draaihekje verlaat u het weiland. Steek 
meteen bij brug de asfaltweg over en loop RD 
over de veldweg met links beneden de autoweg 
E-40 (Aken-Luik). Na 300 m buigt de veldweg naar 
rechts. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L 
het gras- grindpad omlaag en u verlaat het lawaai 
van de snelweg. Aan het eind van het pad loopt u 
bij huis (nr. 39) RD over de smalle asfaltweg.  
 
2. Aan de omgekeerde Y-splitsing in het dorp 
Cerexhe  gaat u RD langs huisnr. 18.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij het leuke huis (nr. 1), met 
H. beeldje in muurnis boven voordeur, gaat u L 
(Rue Boullienne) de smalle doodlopende weg 
omlaag.  (Even verder heeft u prachtig uitzicht over 
het dal van de Bolland).  Aan het eind van de weg 

gaat u RD via draaihekje het pad door het weiland 
omlaag.   
(U volgt nu tot in het dorp Heuseux, in tegenover 
gestelde richting, de route La boucle  des 3 
barrières).  
 

Omlaag lopend passeert u even verder links een 
alleenstaande fruitboom en markeringspaal. 
Beneden voorbij grote wilg en bij waterstroompje 
en bij rioolbuis gaat u L door draaihekje en ga 
dan R over het bospad. Na 100 m passeert u het 
volgende draaihekje en loop RD door het weiland. 
Let op! Na 50 m gaat u bij draaihekje L en ga 
meteen R door het weiland met rechts 
afrastering.  
 
3. Aan het eind in de rechterhoek bij 
braamstruiken loopt u RD en ga dan meteen L 
door het volgende weiland omhoog met links 
afrastering.  
 

(Mogelijk is hier in de hoek bij de braamstruiken 
draad gespannen. Maak dan de draden of een van 
de draden los en weer vast).   
 

Na 15 m gaat u op de hoek van de afrastering L 
en meteen daarna gaat u R omhoog met links 
afrastering/rij hoge populieren. Aan het eind voor 
de afrastering gaat u L met links rij populieren en 
rechts afrastering. Let op! Vlak voor het eind van 
de rij populieren gaat u R via draaihekje het 
weiland in en loop RD langs de afrastering 
omlaag. In de linkerhoek gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen R over het bospad 
dat een dalend en dan stijgend pad wordt.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u L het holle pad omhoog.  
Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing in het 
dorp Heuseux L omhoog.  
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Meteen daarna waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, negeert u doodlopende veldweg links 
omlaag.  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (Rue 
Joly/wit-rood) de eenrichtingsweg omhoog.  
 
4.  Aan de doorgaande weg gaat u R (autoroute 
Route des Vergers) omhoog. (U verlaat hier de wit-
rode en de route La boucle  des 3 barrières).   
Na 250 m gaat u aan de ruime 3-sprong bij 
waterpomp RD (Place de Heuseux). Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD Rue des Artisans) 
omlaag.  Voorbij huisnr. 14 en tegenover 
betonnen klokkentoren en St. Laurentiuskerk 
gaat u R de smalle doodlopende asfaltweg 
omlaag.  
 

(De toren van de vorige kerk (1866) werd in 1940 
opgeblazen door het Belgische leger. In 1972-1973 
werd de huidige betonnen zaalkerk gebouwd met de 
slanke, losstaande open betonnen klokkentoren). 
 

Omlaag lopend heeft u prachtig uitzicht. Bij helder 
weer ziet u in de verte links voor u de St. Pietersberg 
in Maastricht).   
 

Na 800 m beneden bij enkele huizen volgt u RD 
het graspad, steek via bruggetje de Rau de 
Bolland over en loop het (stenige) pad omhoog. 
Na 400 m gaat u boven in Blegny RD de  
asfaltweg omhoog. Negeer zijwegen. Na 150 m 
gaat u boven aan de ruime kruising RD (Rue 
Entre-Deux-Villages) over de doorgaande weg 
richting Aubel. Negeer meteen bij Mariakapel 
zijweg links.  Na 150 m gaat u aan de 4-sprong L 
langs huisnr. 62 omlaag. Voorbij ijzeren doorgang 
gaat u R/RD over het grindpad. Na 25  m gaat u 
aan de 3-sprong R over het grindpad met rechts 
het speeltuintje.  Aan het eind volgt u RD de 
rustige klinker- asfaltweg door de nieuwbouwwijk  
Aan de T-splitsing voor het voormalig St 
Josephklooster (nu school Instituut St Joseph)  gaat 
u R. Negeer parkeerplaats rechts. Aan de  
3-sprong voor het grote kerkplein, waarop een 
groot oorlogsmonument staat,  gaat u R ( Place 
Sainte Gertrude) omhoog. Boven steekt u via 
zebrapad de doorgaande weg en parkeerplaats 
over  en gaat u R en u komt bij huisnr. 9 bij Café 
A Vi Blegne, sponsor van deze wandeling, waar u 
iets kunt eten en drinken. (Er is ook een mooi groot 
achterterras. Op donderdag is in Blegny weekmarkt 
(kleine)).  
 
5. Met uw rug naar het café gaat u R met even 
verder links de met breuksteen gebouwde St. 
Gertrudiskerk, die u via de inpandige rechts 
gelegen kapel kunt bezichtigen.    
 

(De kerk uit 1892 werd op 16 aug. 1914 (Eerste 
Wereldoorlog) in brand geschoten en in 1920 
herbouwd. Deze kerk werd in 1940 (Tweede 

Wereldoorlog) vrijwel geheel verwoest. Van 1952-
1961 vond de herbouw van de huidige kerk plaats). 
 

Aan de kruising meteen voorbij kerk gaat u R  
(Rue Julien Ghuysen) omhoog.  Negeer zijwegen. 
Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
verkeersspiegel L omhoog. (Rechts ziet u hier een 
groot wegkruis). Na 50 m gaat u R (Rue Entre Deux  
Bois) over de asfaltweg.  Aan de Y-splitsing, met 
rechts schitterend uitzicht, gaat u R/RD de 
doodlopende verharde weg omlaag.  
 

(Voor u ziet u hier een hoge steenberg in Micheroux, 
die als mijnmonument bewaard is gebleven. Rechts 
in de verte ziet u ook nog steenbergen van voormalig 
steenkoolmijnen. Van begin 19e eeuw tot jaren zestig 
van de 20e eeuw was de regio Luik met o.a. ijzer, 
steenkool, zink en machinebouw een van de 
welvarendste gebieden ter wereld). 
 

Beneden voor huis (nr. 33) gaat u bij lantaarnpaal 
met trafokast R het holle (bos)pad omlaag. 
Beneden negeert u zijpaadje rechts. Even verder 
steekt u via houten brug met leuning de Bolland 
over en loop RD het graspad omhoog met rechts 
elektriciteitspalen. Boven gaat u voorbij 
draaihekje RD de smalle asfaltweg omhoog met 
rondom mooi uitzicht.  Aan de T-splitsing gaat u 
L omlaag met nog steeds mooi uitzicht.     
 
6. Beneden bij breed ijzeren hek gaat u R de 
grind- bosweg omlaag (loop links langs het hek).  
Na 100 m, circa 25 m vóór ketting, gaat u schuin L 
het bospad omhoog.  100 m verder verlaat u via 
draaihekje in poortje even het bos en loopt u 
meteen RD het bospad omhoog. Na bijna 50 m  
gaat u aan de T-splitsing R het pad door de 
bosrand omlaag met rechts beneden weilanden.  
Aan de 3-sprong voor heuvel gaat u R omhoog en 
volg verder het pad door de bosrand.  
 
7.   Aan de 3-sprong gaat u L (La Flânerie du 
Puits en des Biscuts).  Aan de Y-splitsing bij 
volgende markeringspaal gaat u L (La Flânerie) 
het pad omhoog.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD (La Flânerie).   Voorbij klaphekje/ijzeren 
hek gaat u aan de T-splitsing bij Mariakapelletje 
zonder Maria, R over het pad met links even een 
beekje. (U verlaat hier de route La Flânerie du Puits 
en des Biscuts). Aan de 3-sprong gaat u R (blauwe 
cirkel/Méli Noix) omhoog met rechts een hoge  
haag.  Vlak daarna bij huis (nr. 27) loopt u RD de 
smalle holle  asfaltweg (kuitenbijter) omhoog.  Na 
200 m gaat u boven aan de T-splitsing R de 
doorgaande weg omhoog. Na 150 m gaat u R 
(Rue Jean Toussaint) de doodlopende weg 
omlaag.  Aan het   eind van de asfaltweg/keerpunt 
gaat u L het pad omhoog. Aan de 3-sprong voor  
kerkhofmuur gaat u R over het asfaltpad met 
links de kerk. Steek de weg over en u komt weer 
bij de parkeerplaats/pleintje met zitbanken, jeu de 
boules baan, waterpomp en hangbloembakken. 
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