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Dit is de eerste en enige wandeling van deze wandelgids waar u door een echte spoortunnel wandelt!
Tijdens deze wandeling met flinke hellingen door het Land van Herve, wandelt u een gemakkelijk stuk over
voetpaden en veldwegen naar Dalhem. Via de verlichte spoortunnel loopt u onder de berg door en volgt u
een voormalig spoorwegtraject. Voorbij het gehucht Chenestre loopt u via een mooi bospad naar Château
Cortils en via een prachtig stuk door de weilanden komt u in het dorpje Saint-André. U daalt door
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weilanden af naar het beekje Rou d’Asse en dan klimt u door het bos Bois de Mortroux omhoog. U steekt
de Berwinne over en dan komt u weer bij het restaurant. Neem voor onderweg zelf proviand mee.
Startadres: Restaurant Au Bistronome, Rue du Vicinal 17, Mortroux – Dalhem. Tel: 0032-470986100. Staat
de parkeerplaats vol, parkeer dan langs de doorgaande weg die u meteen rechts omhoog loopt.
U kunt ook starten in Dalhem vanaf de grote parkeerplaats Place de Tunnel. Navigatie:: Rue du Soldat
Joseph Dethier 19, Dalhem. Start dan bij **** in punt 2. Halverwege kunt u dan pauzeren bi de kerk in Saint
André.

1397 MORTROUX 14 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
het restaurant gaat u R omhoog en ga dan
meteen R langs de doorgaande weg omhoog. Bij
plaatsnaambord Neufchateau gaat u aan de 3sprong RD (Rue du Vicinal) omhoog richting
Neufchateau.

van Metz en Austrasië en de Avaren, een nomadisch
Turks - Mongools volk. Siegbert 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. die u
het rechts gelegen gehucht Tombe/Bombaye staat).

(Voor u ziet u de hooggelegen St. Laurentiuskerk
(1789-1791) in Neufchateau.

2. Aan de T-splitsing gaat u L met rechts de
lichtmasten van voetbalclub Elan Dalhem. Na 400
m
gaat
u
aan
de
3-sprong
voor
laagstamboomgaard R over de veldweg, die
meteen daarna bij ijzeren hek naar links buigt met
links de laagstamboomgaard en na 100 m een hol
dalend pad wordt. Na 250 m gaat u aan de 3sprong R het “stenige” pad omhoog, dat vlak
daarna een (gras)pad wordt met rechts de
lichtmasten. Negeer zijpaden en volg geruime
het pad dat na 200 m bij gasleidingpaal nr. 555
een veldweg wordt.

Meteen links passeert u Chateau Regout, dat
waarschijnlijk rond 1850 is gebouwd in opdracht van
de Luikenaar Henry Pétry. fchateau. Een deel van
het kasteel werd herbouwd en is sinds 1883 in het
bezit van de familie Regout).
300 m verder voorbij huisnr. 8 gaat u bij
verbodsbord L de asfaltweg omlaag die na 150 m
bij de mooie met breuksteen gebouwde woning,
waar aan (zij)muur een familiewapen hangt, een
grind- veldweg wordt. Waar de grindweg naar
rechts buigt, volgt u RD het holle pad door de
bosstrook omhoog.
(Boven bij weiland ziet u links in de verte de
steenberg/terril en de rijksmonumentale mijnschacht
van de voormalige steenkolenmijn Blegny (Unesco
werelderfgoed), die u tijdens de wandeling vaker zult
zien).
Na bijna 600 m steekt u bij zitbank en stenen
wegkruis Croix de Bombaye de asfaltweg over
en loop RD (blauwe rechthoek) over de veldweg
met rondom mooi uitzicht o. a rechts op twee
(observatie)bunkers, die onderdeel waren van het
nabij gelegen Fort Aubin-Neufchâteau dat deel
uitmaakte van de fortengordel rond Luik. Aan de
3-sprong gaat u RD/L over de veldweg.
(U verlaat de blauwe route. Mogelijk heeft de boer
over een afstand van 50 m deze veldweg mee
omgeploegd. Gewoon RD lopen).
Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing
RD/R de veldweg omhoog met rechts weer een
bunker. Steek heel voorzichtig de doorgaande
weg (N627) over en loop RD (blauwe
rechthoek/geel-rood) de veldweg omhoog. Aan de
4-sprong gaat u RD.
(Rond 562 vonden hier op de vlakte van Tombe
bloedige gevechten plaats tussen Siegbert, koning

(Na 600 m, precies waar een stukje asfaltweg begint,
ziet u rechts beneden in de verte het prachtige
Chateau Dalhem (1914) ook wel kasteel Francotte
genoemd).
Waar na ruim 600 m de dalende grindweg naar
rechts buigt, passeert u links een wijngaard.
Na 1 km wordt de grindweg beneden in Dalhem
een asfaltweg. Vlak daarna aan de doorgaande
weg gaat u L omlaag. Na ruim 50 m gaat u aan de
rotonde L (Rue du Soldat Joseph Dethier). Na
100 m gaat u R over de parkeerplaats.
**** (Op deze parkeerplaats bevond zich vroeger de
treinhalte Dalhem. Hier heeft u mooi zicht op het
hooggelegen historisch gedeelte van Dalhem Vanaf
links ziet u de ruïne van het kasteel van de Graven
van Dalhem dat rond 1080 werd gebouwd. Rechts
naast de woning met het uivormig torentje ziet de
hooggelegen Sint Pancratiuskerk waarvan de toren
uit 1714 en het schip uit 1830 stamt.
Dalhem was ooit de versterkte hoofdstad van het
graafschap Dalhem waar verschillende huidige ZuidLimburgse dorpen o.a. Cadier en Keer, Noorbeek
Mheer en Oost- Maarland toehoorden).
Voorbij het bord “Arrêt du train/treinstilstand” en
via brug over de Berwinne loopt u RD door de
spoortunnel.

(Als u de tunnel binnenloopt, dan springt het licht
aan. In deze tunnel kwamen op 5 okt. 1991 zeven
personen om het leven bij een tragisch ongeluk met
het toeristentreintje (1973-1991), dat van de
steenkolenmijn Blegny naar het stationnetje “Li
Trimbleu” in Mortroux liep. Na dit spoorwegongeluk is
de exploitatie stopgezet).
3. Als u uit de tunnel met de mooie gevel komt,
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
gedenksteen treinongeluk RD/L (wit-rood/geelrood) en volg nu geruime tijd de stijgende
grindweg RD.
(U loopt hier over het traject van de voormalige
spoorlijn 466, die de eerste buurtspoorlijn van de stad
Luik was. Het traject werd geopend in 1898. In 1908
werd de lijn doorgetrokken tot ’s Gravenvoeren. De
reizigersdienst werd stopgezet in 1945 en in 1960 het
goederenvervoer voornamelijk kolen).
Na 1 km gaat u boven aan de 4-sprong L.
Meteen daarna aan de T-splitsing bij zitbank, een
fijne pauzeplek, gaat u L (Rue Neuve Waide) de
asfaltweg omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis
gaat u RD (groene cirkel/Voice de St. Vith) over
de veldweg met rondom weer mooi uitzicht.
(Links ziet u de lichtmasten van de voetbalclub Etoile
Dalhem).
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Saint-André, waar u straks langs komt en de
hooggelegen kerk in Julémont).
Let op! Na 900 m gaat u bij lantaarnpaal 768 L via
opening het weiland/grasland in en loop dan iets
schuin rechts omlaag. (Rechts ziet u de St.
Pieterskerk (16e eeuw) in Mortier).
(Staat het gras hoog en moet nog gemaaid worden,
loop dan links om het grasveld heen. Beneden in de
linkerhoek gaat u onder de draad door en ga dan
meteen bij wilduitkijkpunt L door het weiland. Ga dan
verder bij **** in dit punt).
Circa 20 m van rechts staande twee bomen gaat u
onder de draad door en ga dan meteen L door het
weiland met links afrastering en enkele oude
bomen o. a. een haagbeuk. **** Waar de
afrastering bij klaphekje ophoudt, loopt u RD en
20 m voorbij de dikke zwarte populier gaat u R
door het draaihekje en loop RD het weiland
omlaag. Beneden steekt u een beekje over en ga
dan meteen L door het weiland met links het
beekje. Na bijna 50 m, vlak voor de volgende
beek, gaat u R en ga bij dikke holle hazelaar door
het vastgegroeide draaihekje en ga dan L het pad
omlaag. U steekt het beekje over en volg RD
(blauwe rechthoek) de bosweg omhoog, die na
100 m naar links buigt en een steil stijgende
grindweg- veldweg wordt.

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong RD/R over de
veldweg, die meteen een dalend smal pad wordt.
Aan de T-splitsing gaat u L het pad omlaag. (U
verlaat hier de markering van de groene cirkel). Let
op! Vlak voor het eerste huis aan de rand van
Chenestre, 50 m voor asfaltweg, gaat u R het
paadje omlaag met links achtertuinen en rechts
beneden het beekje La Richelette. Aan de
asfaltweg bij wegkruis gaat u R omhoog. Meteen
na de brug over de La Richelette gaat u aan de 3sprong R richting Mortier. Na 100 m gaat u L via
ijzeren klaphek over het pad. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd RD het licht stijgende pad door
de bosrand en na 150 m loopt u even parallel aan
een beekje. Na 800 m gaat u bij ijzeren hek door
het klaphek.

5. Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
(rood) de asfaltweg omhoog. (Hier bij zitbank ziet
u weer de mijnschacht in Blegny). Bij huis met
warmtepomp buigt de weg links omhoog en u
loopt Saint-André binnen. Negeer bij kerkhof
zijweg links. Boven bij de Sint Andrieskerk (1859)
gaat u aan de T-splitsing R.

4. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R de
veldweg omlaag en u steekt een beekje over.
Boven aan de 3-sprong voor de ingang van de
kasteelhoeve en kasteel Chateau Cortils gaat u
RD de kasseienweg omhoog, die vlak daarna
boven bij parkeerplaats een smalle stijgende
asfaltweg wordt.

Meteen rechts ziet u het bijzonder kindergraf van
Suzanne die in 1938 slechts een maand oud werd.

(Hier bij het kasteel staat een zitbank, een mooie
pauzeplek. Het domein Château de Cortils is gesticht
in 941 als vesting; de huidige gedaante van het
kasteel stamt voor een belangrijk deel uit de 17de
eeuw).

Hier bij het familiegraf ziet u ook weer de kerk in
Mortier.

Volg dan geruime tijd RD de smalle stijgende
asfaltweg.
(Kijk na 500 m bij schuurtje/knotwilgen nog even
achterom. Hier ziet u links vanaf links de kerk In

(Hier links aan het grasveld, waarop een
oorlogsmonument en waterpomp staat, staat bij
ingang kerk/kerkhof een zitbank, een mooie
pauzeplek.
De met breuksteen gebouwde toren, met muren van
1,2 dik stamt uit de 12e eeuw.
Als u het kerkhof oploopt, dan staan aan het
kasseienpad grafstenen uit de 17e eeuw.

Achter dit graf staan in de kerkhofmuur twee
grafkruisen uit 1643 en 1655.
Rechts van de kerk staat het familiegraf van de fam.
Hardy-Crailef.

Op het kerkhof staat ook een gotische hardstenen
grafkruis uit 1548.
Tegenover de kerk staat een groot houten kruis met
afdakje dat bij de voormalige dorpsschool staat.
De route volgend ziet u bij wegversmalling links in de
verte bij helder weer de Sint Pietersberg en de stad
Maastricht

Steek bij links staand Mariabeeld, altaar en kruis
de doorgaande weg (Eijsden-Battice/Chausee de
Julemont) over en ga R voorzichtig langs deze
weg waar vaak hard gereden wordt. Na 150 m
gaat u tegenover huisnr. 16 en bij stenen
wegkruis (18..) L de grindweg omlaag met voor u
weer schitterend uitzicht. Bij ijzeren hek gaat u
door het draaihekje en volg het pad met rechts
afrastering/houten elektriciteitspalen. (De boer
ploegt soms het pad om). Na 100 m voorbij de paal
met bordje “Sentier 8” gaat u R door het
draaihekje en ga dan meteen L door het weiland
met links afrastering/ elektriciteitspalen. Aan het
einde van de akker bij de dubbele houten
elektriciteitspaal (omgekeerde V) gaat u iets
schuin R door het weiland omlaag richting
draaihekje dat staat tussen links gelegen woning
en rechts gelegen bosje. Voorbij dit draaihekje
gaat u RD (Sentier 8) steil omlaag met links de
woning met zwembad. Beneden gaat u over het
houten bruggetje en ga dan meteen L het smalle
graspaadje omlaag dor het dalletje.
6. Steek via poortje/twee stenen pilaren het pad
over en loop RD (geel-rood) door het weiland
omlaag. Via bruggetje steekt u de Rou d’Asse
over en loop RD (geel-rood/blauw) door het
weiland.
Via nauwe doorgang verlaat u het
weiland en loop dan RD (geel-rood/blauwe
rechthoek) het bospad omhoog. (Honden aan de
lijn). Aan de 3-sprong gaat u RD (rode en blauwe
rechthoek) het bospad steil omhoog met even
verder rechts een diepe grubbe. (U verlaat hier
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geel-rood). Na 250 m gaat u boven aan de Tsplitsing L (rode en blauwe rechthoek) nog even
verder omhoog. Volg nu geruime tijd het pad
RD. Negeer na 900 m veldweg links. Meteen
daarna
vlak voor rood-witte afsluitboom/
asfaltweg gaat u L via draaihekje het weiland in
en
ga
dan
meteen
R
met
rechts
afrastering/asfaltweg door het weiland. Voorbij
het volgende draaihekje gaat u RD het weiland
omlaag met voor u schitterend duitzicht. (Loop
langs de links staande afrastering). Beneden In de
linkerhoek gaat u het trappenpad met houten
leuning omlaag en volg het bospad. Aan de Tsplitsing gaat u R de holle veldweg omlaag.
Beneden aan de volgende T-splitsing, met links
de Ecole de Mortoux gaat u R (Foulerie) de
asfaltweg omhoog. Aan de kruising gaat u RD
(Rue du Cruxhain) omlaag. Na 200 m, meteen
voorbij huisnr. 27, gaat u R de veldweg omlaag.
Steek beneden via brug de Berwinne over. Vlak
daarna aan de doorgaande weg gaat u L en 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 u het grote wapen van de
voormalige heerlijkheid Neufchâteau).
Na ruim 50 m gaat u bij plantaan de grindweg
omhoog en komt u weer bij de parkeerplaats.
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