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blz 2 van 3
Ten zuiden van Fléron ligt in het mooie Pays de Vesdre het industrieplaatsje Prayon Tijdens deze pittige
wandeling loopt u meteen een steil pad omhoog. Dan struint u een mooi stuk door weilanden omhoog en
komt u in het dorp Beaufays. U komt bij de voormalige prachtige abdij Prieré de Beaufays met oude
grafstenen en prachtige kerk. Dan loopt u o.a. via smal bospad omlaag naar het Vesdredal. Bijna aan het
eind, waar u nog even omhoog moet lopen, passeert u een zitbank, een genietplekje met prachtig uitzicht.
Beneden volgt u een mooi pad langs de Vesdre en dan komt u weer terug bij de parkeerplaats. Neem zelf
proviand mee. TIP: U kunt deze route combineren met wandeling 1403. Forêt tot een heerlijke (pittige)
dagtocht. Doe dan eerst 1404 en vlak voor het spoorwegviaduct (punt 6) stapt u over op 1403.
GPS-afstand 9000 m, hoogteverschil 195 m en looptijd 2.45 uur.
Startadres: parkeerplaats voetbalvelden Club de Trooz, Rue la Brouck-Campagne 39 A, Trooz.
Vanuit Prayon rijdt u over de Rue du Stade onder de spoorlijn door en aan de T-splitsing gaat u L. Parkeer
meteen rechts op de parkeerplaats.

1404 PRAYON 9 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
het voetbalveld gaat u L. Bij zitbank, einde
parkeerplaats, gaat u bij twee pilaren (huisnr. 39
A) L over de brede grindweg met links het
“voetbalstadion” van FC Prayon. Bij de tennishal
volgt u RD het graspad met rechts de tennisbaan
en links het voetbalveld en loop RD het
bospaadje omhoog. Vlak daarna gaat u aan de Tsplitsing R over het bospaadje met rechts
beneden de tennisbaan. Volg nu het bospaadje
dat even verder steil L omhoog buigt. Na 100 m
aan de Y-splitsing van graspaadjes bij grasveld
gaat u L steil omhoog. 50 m verder boven aan de
4-sprong gaat u L en na 20 m gaat u R (gele
rechthoek) het trappenpad met leuning omhoog.
Loop nu geruime tijd rustig het steile stenige
smalle (holle) pad (zeer straffe kuitenbijter)
omhoog. Na ruim 300 m aan de omgekeerde Ysplitsing bij bordje “C2” gaat u RD (gele
rechthoek) het minder steile smalle pad omhoog.

3. Na 300 m wordt de veldweg in Beaufais een
stijgende smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong, met
links een dalende doodlopende weg, gaat u RD
(groene rechthoek/Rue des Grosses Pierres)
verder omhoog. Let op! 150 m verder tegenover
vakwerkhuis
(huisnr.
67)
gaat
u
bij
elektriciteitspaal L het smalle pad gelegen tussen
coniferenhagen omlaag. Beneden loopt u via
klaphekje RD door het weiland omhoog en u
passeert na 100 m links drie eiken. Even verder
bij drinkbak gaat u RD verder omhoog met rechts
een hoge haag.

2. Na 200 m gaat u boven aan de 3-sprong bij
grasland L (gele rechthoek/wit-rood) omlaag met
links mooi uitzicht over het beneden in het
Vesdredal gelegen Prayon. Aan de 3-sprong in
het bos gaat u RD (wit-rood). (U verlaat de gele
markering). Negeer zijpaadjes. Na ruim 300 m, 50
m voorbij rechts gelegen grote weiland, gaat u
aan de ruime 4-sprong met links een
gebarricadeerd privépad RD (wit-rood) het steile
bospad omhoog. Na 50 m gaat u boven aan de 4sprong R over het bos- graspad en even verder
loopt u het grote weiland binnen. Loop nu RD
boven door het weiland met links de bosrand en
rechts mooi uitzicht. Na 200 m gaat u in de
linkerhoek onder de draad (even optillen) door en
loop in het volgende weiland RD omhoog met
rechts afrastering/akker. Na 300 m bij afgezaagde
boomstronk gaat u L verder door het weiland met
rechts afrastering en links mooi uitzicht. Aan het
eind maakt u het ijzeren hek open en dicht en
gaat u R de veldweg omhoog richting geel huis.
(Kijk omhoog lopend nog even achterom).

(Een eind verder heeft u schuin rechts voor u mooi
zicht op de prachtige uivormige toren van de
voormalige abdijkerk).

(Kijk hier bij veedrinkbak even achterom en u heeft
prachtig uitzicht o.a. op de terril/steenberg van
voormalige steelkoolmijn in Micheroux).
Na klaphek gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.
Boven aan de kruising bij zitbank (het hoogste
punt van deze wandeling (277 m) gaat u L (Route
de l’Abbaye) over de doorgaande weg.

Na 300 m gaat u R de smalle asfaltweg omlaag
met links de muur van de kloostertuin van de
abdij van Beaufays. Voorbij de ronde toren loopt
u RD met rechts de merkwaardige “muur” van
pompeuze grafmonumenten. Bij twee zitbanken,
een prima pauzeplek halverwege, komt u bij de
ingang van de mooie Sint-Jan-De Doperkerk
(1701), die sinds 1804 de parochiekerk van
Beaufais is.
(De oorsprong van de voormalige abdij gaat terug tot
1123 toen de bisschop van Verdun een stuk land
schonk aan de orde van Augustijnen, die er een
priorij bouwden: Bellum Fagetum, later verfranst tot
Beaufais. Van 1266 tot de Franse Revolutie was de
abdij verbonden aan de Saint Lambertkathedraal in
Luik. Aan de eeuwenlange religieuze aanwezigheid
kwam een einde in 1798 toen bij de Franse Revolutie
de abdij eigendommen verbeurd werden verklaard.

Na de Franse Revolutie was in de 2e helft van de 19e
eeuw het klooster in gebruik als pensionaat van de
zusters Ursulinen. Sinds 1890 is het abdijdomein in
privé eigendom en niet meer te bezoeken. De mooie
Sint-Jan-De Doperkerk (1701), die wel te bezoeken
is, is sinds 1804 de parochiekerk van Beaufais.
Het interieur van de kerk met de beschilderde muren,
het barokke koor, een orgel uit 1742, het mooie eiken
meubilair in Lodewijk XIV-stijl, de mooie beelden en
de bijzondere preekstoel zijn zeker een bezoek
waard. U kunt hier ook nog een rondje over het
kerkhof met vele oude grafstenen lopen. Hier boven
op het kerkhof heeft u beter zicht op de abdij).
4. Loop dezelfde weg terug naar de doorgaande
weg en ga R (groene rechthoek/Route de
l’Abbaye) het grindpad omlaag met rechts de
muur van het abdijdomein. Negeer bij
Mariabeeldje in muur inrit naar de abdij. Let op!
100 m verder, waar de doorgaande weg naar
rechts buigt, gaat u bij begin vangrail en bij
verbodsbordje L via nauwe doorgang over het
smalle pad.
(Hier heeft u rechts mooi zicht op de voorkant van de
abdij en ziet u hoe groot de abdij is).
Aan het eind van het grote links gelegen weiland
negeert u zijpad links en loopt u RD het smalle
bospad omlaag.
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breed ijzeren hek gaat u door het volgende brede
klaphek en volg de grindweg RD (wit-rood)
omhoog. Boven aan de T-splitsing in de
buurtschap Au Thier gaat u R (wit-rood) de
asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij zitbank gaat u L omlaag. Na 25 m gaat u bij
grote kei L (wit-rood) het pad gelegen tussen
hagen/afrastering omlaag. Omlaag lopend gaat u
bij draaihekje L het bospad omlaag dat even
verder links omlaag buigt. Negeer zijpaden.
6. Beneden, meteen voor spoorwegviaduct, gaat
u aan de omgekeerde Y-splitsing RD onder de
twee spoorwegviaducten door.
(Degene die deze wandeling combineert met 1403,
gaat hier aan de omgekeerde Y-splitsing scherp R
(wit-rood) omhoog met rechts een greppel. Ga dan
verder in wandeling 1403 bij **** in punt 4).
Meteen na het spoorwegviaduct gaat u L over het
pad met rechts de Vesdre. (Rechts aan de overkant
van Vesdre ziet u de Laurentiuskerk (1853) in
Paryon). **** Na bijna 150 m loopt u onder de brug
door en volg het pad verder RD met rechts de
Vesdre en links de spoorlijn. (Na ruim 400 m
stroomt rechts de Magne in de Vesdre). Na 600 m
loopt u voorbij nauwe doorgang RD over het
kasseienpad langs enkele oude huisjes.

(Let op! Na bijna 100 m passeert u een uitstekend
betonnen paaltje midden op het pad. Na 150 m heeft
u bij weiland weer prachtig uitzicht o.a. weer op de
terril/steenberg (mijnmonument) in Micheroux).

(Het eerste 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).

Na 500 m loopt u bij dikke eik het bos in. Negeer
zijpaden en blijf het dalende bospad, waarvan
enkele gedeelten steil omlaag lopen, RD volgen.

Aan de 3 sprong gaat u RD met rechts de
kademuur
van
de
Vesdre
en
links
arbeiderswoningen.

(Na 150 m ziet u links in de boshelling dikke
stenen/rotsblokken liggen. Na 300 m steekt u een
greppel en even verder een waterstroompje over).

(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).

5. Na 700 m aan de 3-sprong, met links twee
naast elkaar liggende dalende paden, gaat u
verder RD (wit-rood). Na 250 m aan de 3-sprong
voor enkele hoge sparren, gaat u R (wit-rood) het
pad omhoog met links afrastering. Na 150 m aan
de Y-splitsing gaat u RD/L omhoog. (U verlaat de
markeringen). Let op! Let op! Na 100 m gaat u
boven bij zitbank R het bospaadje omhoog.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. ziet u
boven in de verte de rijksmonumentale kerk In Foret
en aan de overkant van het dal ziet u de glooiende
weilanden waar u afdaalt in wandeling 1403. Hier ziet
u ook achter de fabriek een heuvel waar in het
verleden lood en cadmium voor de metaalindustrie
werd gewonnen).
Bij de bosrand gaat u L door het brede klaphek
en ga dan L (wit-rood) de veld- grindweg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood). Bij

Na 300 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij
verbodsbord RD (Rue de la Vesdre) over de
smalle middelste weg langs de hoger gelegen
woning met huisnr 26.
7. Na 50 m, meteen voorbij huisnr. 16, gaat u L
over het smalle (gras)pad gelegen tussen
woningen/achtertuinen. Aan het eind steekt u RD
de parkeerplaats/plein over met rechts de school.
Steek bij huisnr. 142 de asfaltweg over en loop
RD over de grindweg. Aan de T-splitsing voor de
spoordijk gaat u R met rechts veel garages.
Negeer zijwegen rechts. Na bijna 300 m gaat u
aan de 4-sprong L onder het spoorwegviaduct
door. Na het spoorwegviaduct gaat u bij
verkeersspiegel L met links de spoorlijn en na
100
m
komt
u
bij
de
parkeerplaats.
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