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Ten zuiden van Fléron ligt in het mooie Pays de Vesdre het rustige dorpje Forêt. Tijdens deze pittige
wandeling, wandelt u al snel de bossen in en dan loopt u een schitterend panoramisch graspaadje omlaag
met uitzicht op Prayon. Dan loopt u weer een stuk omhoog en komt u bij het volgende uitzichtpunt. U daalt
af naar Prayon en dan volgt u even de drukke hoofdweg door het industrieplaatsje. Dit wordt echter
beloond met een prachtig pad langs de Vesdre. Via leuke bospaadjes loopt u naar Trooz en passeert u
Château de la Fenderie, een zeer oud kasteel. Via pittige maar mooie bosklim en via veldwegen met mooi
panorama loopt u terug naar de kerk. Neem zelf proviand mee. TIP: U kunt deze route combineren met
wandeling 1404. Prayon tot een heerlijke dagtocht. Doe dan eerst 1404 en in Prayon stapt u over en 1403.
Startadres: Kerk van Forêt. Rue Forêt Village 29, Forêt. Parkeer voor huisnr. 29 op het grasveldje voor de
kerk.
U kunt ook starten in Prayon aan de Rue de Vesdre 32. Met uw rug naar de grote parkeerplaats/kademuur
gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 3).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,14 km

2.45 uur

173 m

343 m

1403. FORÊT – Prayon 10,1 km
1. Staande met uw rug naar huisnr. 29 en u uw
gezicht naar het grote grasveld gaat u L (rode
rechthoek) omlaag met rechts de kerkmuur. (U
staat hier dus vlakbij de ingang van het kerkhof/kerk).
Na 20 m gaat u bij huisnr. 33 L (rood) het grasgrindpad omlaag met links een tuinmuur. Na bijna
50 m gaat u voor huisnr. 19 a R de veldweg, die
meteen naar links buigt, omlaag. Na 100 m, waar
u rechts de steenberg/terril, een mijnmonument,
in Micheroux ziet, buigt de veldweg bij
nieuwbouwhuizen haaks naar links.
(Bij huisnr. 19 D passeert rechts in de haag staand
stenen herinneringskruis aan Joseph Imschoot, die
hier op 5 aug. 1914 (Eerste Wereldoorlog) om het
leven kwam).
De veldweg wordt een holle dalende veldweg en
een eind verder een stenig hol dalend pad. Na 500
m gaat u aan de 3-sprong L (rode rechthoek) het
bospad omlaag.
(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, komt u meteen bij
een loodrechte verticale steile rotswand. De route
volgend passeert u meteen links een stenen pilaar
met het jaartal anno 1761).
Volg nu geruime tijd het dalende bospad door de
boshelling met rechts mooi uitzicht over het dal
van de Magne, een zijbeek van de Vesdre. Na 800
m gaat u aan de 3-sprong L (rood) het steile
paadje (kuitenbijter) omhoog, dat na 80 m een licht
stijgend paadje wordt. Na ruim 100 m gaat u aan
de T-splitsing L (rood) tussen twee berken door
het pad steil (kuitenbijter) omhoog. Na 200 m loopt
u boven via draaihekje het weiland in en ga dan
meteen R door het weiland omlaag met voor u
prachtig uitzicht over het Vesdredal en op
Prayon.
(Na 200 m passeert u bij veedrinkbak rechts een
restant van oude stal).

Na 500 m bij ijzeren hek buigt het pad naar links
met rechts afrastering en rechts beneden het
kerkhof met de grote grafstenen.
2. Aan het einde van het weiland loopt u RD
omhoog tussen de stalen doorgang door en volg
het dalende bospad. Beneden aan de 3-sprong
gaat u L (rood) het bospad omhoog dat vlak
daarna een licht dalend bospad wordt. U passeert
een “bruggetje” en loop RD (rood) het pad
(kuitenbijter) omhoog. Na ruim 100 m gaat u aan
de T-splitsing L omhoog. (U verlaat de route van de
rode rechthoek). Na 30 m gaat u R het steile pad
omhoog. Meteen daarna steekt u boven de
asfaltweg over en loopt u RD het steile bospad
(kuitenbijter) omhoog. Na ruim 100 m gaat u boven
aan de T-splitsing, met links een hoger liggend
huis, R het brede graspad omlaag dat een stenig
dalend pad wordt.
(Even verder passeert u rechts een zitbank, een
genietplekje. Beneden in het Magnedal ziet u een
grote visvijver).
Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag, die
meteen daarna bij vangrail naar rechts buigt.
Meteen na de bocht, einde vangrail, gaat u L
(rode rechthoek) het graspad omlaag dat vlak
daarna bij woning links (rood) omlaag buigt.
(Bijna beneden passeert u rechts de kerkmuur van
het in de helling gelegen oud kerkhof waarop oude
grote grafstenen staan. Bij begin van muur even om
de hoek kijken).
Na bijna 400 m gaat u beneden in Prayon voor
Villa Jean/Pharmacie R (Rue Grand Rue) langs
doorgaande weg.
(Degene, die de route combineert met 1404, volgt de
beschrijving onderaan deze tekst).

Negeer zijwegen en volg geruime tijd deze
doorgaande weg
door het industrieplaatsje
Prayon, waar in het verleden, in de directe
omgeving gewonnen zink en cadmium, werden
verwerkt.
3. Na 800 m gaat u L (Rue du Pont) omhoog en
steekt u via brug de Vesdre over. (Zie infobord
meteen na brug). Meteen daarna voorbij de in
neo- romaanse stijl met natuursteen gebouwde
Sint-Theresiakerk (1923) gaat u aan de T-splitsing
voor huisnr. 31 L.
(U bent hier in de buurt La Brouck (Prayon), die
ontstaan is door de komst van de metaalindustrie in
het Vesdredal).
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L (Rue
de la Vesdre) over de eenrichtingsweg langs
Résidence Chapline (17 A) met daar tegenover
een woning (nr. 5) uit 1737. Aan de 4-sprong gaat
u RD en ga dan meteen links over het
gras/parkeerplaats lopen met links de kademuur
van de Vesdre en rechts arbeiderswoningen.
(U loopt hier door de buurtschap La Brouck, waar in
het verleden in de hoogtijdagen veel Spaanse,
Italiaanse en Poolse gastarbeiders in de
metaalindustrie zijn komen werken.
Links heeft u mooi zicht op een van de heuvels waar
in het verleden zink, ijzer en cadmium werd
gewonnen).
**** Negeer na 200 m zijweg rechts richting
spoorwegviaduct
en
loop
RD
over
de
doodlopende weg en u passeert even verder
enkele oude huisjes.
(Het laatste huisje (nr. 100) is het geboortehuis van
Jean Lejeune, die in 1917 politiecommissaris van
Luik was. Hij (53 jaar oud) en vijf anderen werden op
4 sept. 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog door de
Duitse bezetters gefusilleerd).
Voorbij deze huisjes gaat u door de ijzeren
doorgang en volgt u RD het pad met links de
Vesdre en rechts de spoorlijn.
(150 m verder ziet u links de Magne in de Vesdre
stromen).
Na 600 m loopt u onder de brug.
(Links aan de overkant van Vesdre ziet u de
Laurentiuskerk (1853) in Prayon)).
Na 150 m gaat u R onder de twee
spoorwegviaducten door en verlaat u de Vesdre.
4. Meteen na het tweede spoorwegviaduct gaat u
aan de Y-splitsing L (geel-rood) het smalle
bospad omhoog met rechts een greppel. **** Na
100 m maakt het pad een scherpe bocht naar
links (geel-rood) en dan buigt het pad naar rechts
Aan de 3-sprong voor steile grasheuvel gaat u R
over het smalle pad dat na 100 m scherp links
omhoog buigt. Aan de 4-sprong bij de bosrand
gaat u R (geel-rood) het steile pad omhoog en
volg het hooggelegen bospad met links beneden
het Vesdredal/Trooz. (Na 50 m passeert u een
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zitbank). Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing bij
berk L (geel-rood) het pad omlaag. Beneden aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD/R (geelrood) met links afrastering. Voorbij de doorgang
met overstapje volgt u RD (geel-rood/Rue Fica) in
Trooz de asfaltweg omlaag. Negeer zijpaden. Na
250 m gaat u bijna beneden aan de 3-sprong RD
omlaag met even verder links het met breuksteen
gebouwde treinstation van Trooz. Aan de rotonde
gaat u R (Rue de Verviers) richting Spa.
(Als u meteen R de trap omhoog loopt, komt u bij de
halfronde kapel Notre-Dame de Grâce, waar
zitbanken staan).
5. Na 200 m gaat u L (Rue Fenderie) en via brug
steekt u weer de Vesdre over.
(Op de brug heeft u mooi zicht op het kasteel.
Als hier L gaat, dan komt u meteen bij het hoger
gelegen Château de la Fenderie. Het kasteel dat
twee torens heeft, werd midden 17e eeuw gebouwd
met blokken kalksteen en zandsteen. Het is tegen de
steile helling aangebouwd, die gelegen is aan de
molentak van de Vesdre. Het kasteel hoorde bij het
hier gelegen voormalige metaalbedrijf La Fenderie.
La Fenderie is de naam van de historische
watermolen (1585) die hier aan de aftakking/
molentak (Bief du Vesdre) van de Vesdre lag. Deze
bovenslagmolen fungeerde als ijzermolen en is een
voorbeeld van vroeg-industriële ontwikkeling, zoals
die aan de oevers van de Vesdre heeft
plaatsgevonden. Er vonden metaalbewerkingsactiviteiten plaats, zoals het pletten van zink, het
verzagen van metaalplakken t. b v. de spijkersmeden
en de vervaardigers van geweerlopen. Eeuwenlang
hebben deze activiteiten hier plaatsgevonden.
Uiteindelijk werd de aftakking gekanaliseerd en
verdwenen de oude gebouwen. Ze werden
vervangen door een zinkwalserij, die in 1969 werd
stilgelegd. Het bovenslagrad bestaat niet meer. Het
kasteel vormde met de molen een eenheid. Eind
2020 is men begonnen met de restauratie van het
kasteel).
Ga RD en u steekt een zijtak/molentak over van
de 60 km lange Vesdre, die in Chênée bij Luik in
de Ourthe uitmondt en 3 km verder in de
Maas stroomt.
(Voor ziet u het met zandsteen gebouwde Sint-Alfred
en Sint-Joriskerkje (1926)).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L
de smalle asfaltweg omhoog. Vlak daarna gaat u
schuin R (geel-rood) het bospad omhoog. U
begint nu aan de klim van de terugweg.
(Na circa 100 m passeert u links de achterkant van
het kasteel. Hier ziet u aan de overkant van het dal
een groot landhuis).
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank het
tweede pad L steil omhoog. Vlak daarna aan de
T-splitsing gaat u L (geel-rood) verder omhoog.
(Hier ziet u beneden de spoorlijn (Luik-VerviersAken) die door het Vesdredal loopt).

Na 400 gaat u boven aan de T-splitsing R (geelrood) omlaag. 250 m verder passeert u links een
enorme rotswand. 50 m verder gaat u aan de 4sprong L het smalle bospaadje omlaag.
6. Vlak daarna aan de T-splitsing, met voor u
beneden een smalle asfaltweg, gaat u L het pad
via ijzeren doorgang omhoog. Negeer zijpaden
en volg het bospad RD omhoog met rechts het
dal waarin enkele woningen liggen. Na ruim 300
m steekt u de grindweg over met rechts een
paars huisje en loopt u RD (rode rechthoek) het
smalle pad onder een boom door omhoog dat
meteen daarna een stijgend grindpad wordt
gelegen tussen weilanden. 150 m verder gaat u
aan de T-splitsing bij zitbank, een genietplekje
met prachtig uitzicht, L de veldweg omhoog. Na
400 m gaat u bij alleenstaande linde met maretak,
boomkruis en boomkapelletje L het brede
graspad omhoog. (Boven heeft u weer prachtig
uitzicht). 250 m verder gaat u aan de 3-sprong bij
ijzeren hekken R over de veldweg en u loopt na
bijna 200 m Forêt-Village binnen. Aan de 3sprong bij huisnr. 8 gaat u R de asfaltweg
omhoog.
(Als u hier RD loopt, komt u meteen bij de voorkant
van de prachtige gerestaureerde voormalige
kasteelhoeve van Château de Forêt. (Nu Ferm Loups
met op de mooie binnenplaats horeca).
Voor de voormalige hoeve staat het grote monument
“Tragédie de Forêt (voorzijde monument andere
kant). Dit oorlogsmonument herinnert aan de 57
verzetsstrijders die aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog werden vermoord.
Het hier vlakbij gelegen oorspronkelijke kasteel, in
rococostijl, brandde in sept 1944 af. Dit kwam omdat
de nazi's wraak wilden nemen op een aantal
verzetsstrijders die zich in de omgeving schuil
hielden. Hierbij werden 57 verzetsstrijders vermoord

blz 4 van 4
en werd het kasteel in brand geschoten. Na de
Tweede Wereldoorlog werd het kasteel herbouwd.
Als u met de rug naar de
voorkant van het
monument L gaat, heeft u na bijna 100 m links zicht
op het Château de Forêt).
Boven aan de 4-sprong gaat u RD met links ket
grasveld. Voor de St. Catharinakerk gaat u L over
het gras terug naar huisnr. 29.
(U kunt ook via de grindweg en smalle asfaltweg een
rondje om het grasveld/kerk lopen. U passeert dan
enkele mooie huisjes, die gelegen zijn in het
beschermd dorpsgezicht.
Reeds omstreeks 720 zou hier al een kapel hebben
gestaan. Het oudste deel van deze mooie kerk
met romaanse oorsprong dateert wellicht uit de 16e
eeuw. Het is een bouwwerk met een enkel schip plus
een koor uit 1684 waaraan een zijkapel voor SintBarbara. De westtoren, die oorspronkelijk een
verdedigingswerk is, stamt uit de 14e eeuw. De
toren is in 1940 door het Belgische leger opgeblazen
en in 1954 herbouwd.
In de kerk staat o. a een polychrome Christus uit de
14e eeuw en muurschilderingen, die dateren uit
1540-1560 en die het martelaarschap van SintBarbara uitbeelden. Rond de kerk ligt het kerkhof,
waarop grafkruisen uit de 16e eeuw staan).
Combinatie 1404:
Beneden aan de doorgaande weg in Prayon gaat
u L. (Zie stippellijn op 1404). Negeer zijwegen. Na
ruim 400 m gaat u meteen na de brug over de
Vesdre R (Rue Laurentpré). Aan het einde van
de asfaltweg loopt u RD over pad met rechts de
Vesdre. Na 250 m aan de 3-sprong bij
spoorwegviaduct gaat u RD verder over pad
langs de Vesdre. Ga nu verder in wandeling 1404
bij **** in punt 6.
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